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PREFAŢĂ 

Un adevărat noroc, unul din cele mai mari din viața mea 
de cercetări prin archive, m'a făcut să descopăr la Archivele 
Terii din Budapesta comoara de documente romănești, de 
natură mai muli politică, pe care le înfățișez publicului în 
această culegere. 

Sînt între aceste preţioase hirtii, pe care nu le-am copiat 
fără un amestec de bucurie și de înduioșare, asemenea cu 
aceia pe care o simți cînd, după mulți ani, îţi răsare în suflet, 
clară, întreagă, o amintire pe care o credeai pierdută, — sînt 
între ele și unele, poate chiar multe, care privesc, nu luptele, 

tratatele saii «legăturiie: și intrigile sai c<amestecăturile» 
noastre, ci afaceri de protopopi, sinoade și preoți de sat, 
de vinzări și cumpărături din partea negustorilor, de socoteli, 
și învoiri între bancheri saii «zarafi», ba chiar simple bilete 
de familie. S'ar putea găsi că unele din ele nu sînt nici 

destul de vechi, nici destul de întinse şi nici destul de în- 

semnate prin cuprinderea lor, încît să merite a sta alături 

cu alianţe iscălite de Matei Basarab, cu plingeri de prieten 

oropsit, venite de la sfătosul Gheorghe Ștefan saii cu răvașe 
frățești, trimise de Vasile Lupu. Însă fără îndoială că altă 
tratare merită un document înstrăinat, pierdut poate, mai pe 
urmă, în alte orînduiri de archive, decit acela pe care-l ai 
totdeauna la îndămină, în vre-un deposit de ale noastre. 

Despre satele și popii din Ardeal voii vorbi, lămurind 
documentele de aici care-i privesc, într'o altă lucrare, ce va 
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II PREFAŢĂ 

începe în curind să apară în Noua Revistă Romînă şi va 

ieşi şi deosebit. În Prefaţa pe care o deschid, intenția-mi este 

numai să expun legăturile, dezvoltarea legăturilor noastre 

cu Ardealul politic, cel unguresc deci, al principilor, de după 

lupta de la Șelimber, cu urmările ei, 'pănă la pacea de la 

Carlowitz, de la 1599 aproape pănă la 1699 tocmai, în de- 

curs de o sută de ani, — vremea în care relațiile ai fost mai 

strînse şi, pentru Moldova şi Țara-Romănească, ca şi pentru 

Ardeal, mai hotăritoare. 

Voii arăta însă, cum se și poate bănui, numai liniile ge- 

nerale ale lucrului, oprindu-mă asupra punctelor mai spe- 

ciale numai cînd ele pot fi luminate prin izvoare nouă, pe 

care atunci le şi reproducem une-ori în a doua parte a tex- 

telor. Pentru a urmări ţesetura faptelor mărunte se vor găsi, 

azi sai în viitor, destui oameni bine pregătiți şi competenți. 

Şi, dacă li voii folosi acestora pentru cercetările lor speciale 

prin cele ce spun și public astăzi, mă voiii crede în de ajuns 

răsplătit. A îndrepta cercetările e poate pe jumătate a le 

face, ori ce ar crede în această privință aceia ce sînt în- 

dreptaţi. 

Legăturile principatelor cu Ardealul lui Basta (1601-4). 

Şi din uimitoarea, carieră a lui Mihai Viteazul ca şi din 

toate legăturile mai vechi ale principatelor de la Dunăre cu 

principii regali ai Ardealului și cu locţiitorii Crailor de odi- 

nioară din Buda se desface acest adevăr că Voevodatele ro- 

mănești sînt aceiaşi țară cu Ardealul, fiind coasta sudică a 

munţilor ce-și aă dincolo coasta lor de către miază-noapte, 

și că aceiași soartă e menită să le stăpinească, precum cîm- 

piile lor sînt dominate de aceleași piscuri. E adevărat că 

Țara-Romănească are la sud Dunărea, care o leagă cu alte 

provincii și că șesul răsăritean al Europei se întinde pănă 

la Siretul ce despică pămîntul moldovenesc. Dar munți ca ai
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noştri leagă mai strîns decit o apă fără vaduri şi o cîmpie 

fără hotare. O coastă de munte chiamă spre creştet, și de 

aici ispitesc neapărat văile cele nouă ce se deschid pri- 
viriă. 

Ardealul în pace însemna pacea pentru Țara-Romănească 

și Moldova, Ardealul tare însemna puterea pentru principa- 

tele vecine, Ardealul mulțămit însemna viaţa senină şi bo- 

gată pentru țara Domnilor. Şi, din potrivă, cînd împrejură- 

rile sînt deosebite dincolo, la noi e tulburare, schimbări și 

ruină. 

Aceasta se poate vedea din istoria noastră după omorul 

lui Mihai Viteazul. 

Mihai-Vodă, îndrăznind ce nu trecuse prin mintea ni- 

mărui înnainte de diînsul, de la Petru Rareș încă, amintindu-și 

însă, fără îndoială, de biruitoarea primblare militară a tatălui 

său peste munți, încununâ cu o dominație romănească viața 

mai mult romănească a satelor ardelene și a suburbiilor oră- 

șenești. Nemţilor li se păru lucrul prea împărțit, între ei și 

vasalul lor cu brațul tare și inima dreaptă. Ei voiră tot, — 

Saii nimic. Și avură nimic, căci, doi ani după zdrobirea mag- 

naților ardeleni în vederea Sibiiului, cîteva luni după ruşinoasa 

lor risipire în vint, după goana lor de seară la Goroslăi, 

burlescul Sigismund Bâthory intra înnapoi, dus pe mini de 

adoraţie, de la graniță pănă la Scaunul săi crăiesc, profanat 

de opincarul «valah» și de generalul nemţesc: Basta. 

În toamna anului 1601 principele Sigismund se întoarse 

în moștenirea sa și răzbună omorul credinciosului luptător 

de la Goroslăi și celui d'intăiii cuceritor al Ardealului pentru 

Împărat prin marile și îndelungatele greutăţi ce le pregăti 

ucigașului. Se ştie că în cursul anului 1602 încă, principatul 

al patrulea (!) al lui Sigismund încetă și că Nicolae Bogâthy 

aduse o înțelegere între represintantul dinastiei naţionale și 

al noului stăpinitor, Împăratul. Din noi, nenorocosul «Craii», 

prin propria sa vină, încălță opincile de fier ale pribegiei, și 

viaţa nevrednică i se stinse departe, în obscuritatea unei 

stăpiniri de provincie germană.
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Atunci, în 1602, domniă în Moldova ispravnicul lui Za- 

moyski, un Domn cu minte puțină supt eroica lui căciulă 

de soldat: Ieremia Movilă, prietenul bun al lui Sigismund 

în 15099 ca și în 1600, atunci ca și în 160! și ca și în 1602, 

asociatul lui veșnic la înfrîngere. Iar, pentru Țara-Romănească, 

Radu Şerban, fiii, poate bastard, de Basarab, din rasa lui 

Mihai-Vodă prin urmare, se frămînta cu Turcii lui Radu Mih- 

nea și Polonii iui Simion Movilă, . oameni cari nu se luptaii 

pentru Domnia lor miluită, | 

În ce chip îi împresionai pe acești Voevozi, atît de deo- 

sebiți prin însuşirile lor, schimbările din Ardeal, 7ezmperza- 

lisarea provinciei în 1602? 

In 1600, izbutind să înlăture pe Mihai, Polonii avuse să 

aleagă între doi candidaţi: unul, un fii al lui Petru Cercel, 

un nepot de frate deci al Domnului învins, ajuns cine știe 

cum în Polonia: Dumitrașcu-Vodă !; iar cel de-al doilea, fra- 

tele Domnului moldovenesc, Simion Movilă. rîvnia situația 

domnească a fratelui săi și, știindu-se cu tot atita drept 

pentru a purta o coroană ca şi acesta — adecă nici unul —, 

doria să fie şi el miluit de Zamoyski, și bunii prieteni ai 

acestuia la Constantinopol, cu un «Palatinat» saii un «Voe- 

vodalic», în locul «rebelului» de Mihai. 

Simion fu preferat, și cancelariul polon trebuie să fi văzut 

cu mulțămire o îndeplinire a visurilor sale de tutelă pănă la 

Dunăre și Tisa, pe care o credea trainică. În Moldova ere- 

mia, în Muntenia Simion, în Ardeal Sigismund, peste Du- 

năre Turcii, peste Nistru Tătarii: numai creaturi și aliaţi. 

Era o realisare a planurilor de egemonie orientală ale ma- 

relui rege Ștefan Bâthory, pentru amintirea căruia Zamoyski 

arăta o evlavie deosebită şi pe care, cu un rege ce avea 

atitea interese în Suedia și atît de puţine simpatii în Polo- 

nia, se simţia chemat poate să-l urmeze şi pe tron. 

Așa se întemeit tripla alianţă de vasali. Sigismund, res- 

1 V. lorga, Un pretendent la tronul muitean : Dumitrașeu- Vodă Cercel, 

n Omagiul Maiorescu, p. 154 şi urm, Cf. Hurmuzaki, IVI, p. 161.
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tabilit în drepturile sale de stăpinitor și suveran, devenit 
iarăși, prin sprijinul raiterilor leșești, «principe al Ardealului, 
Moldovei şi Ţerii-Romăneşti», era să vegheze asupra fraților 
Movilă, ce-i cîrmuiati «voevodatele», iar el însuşi era să se 
mişte după impulsul menit de la acela căruia datoriă tot. 

Dar mai erau încă Imperialii, cu încetineala lor îndărătnică, 
mai era Mihai, cu cît avea să răzbune și cu cît putea să bi- 
ruiască, și mai era și acel Basta, om răi, dar bun general. 

Se ştie cum oștile lui Rudolf pătrunseseră în Ardealul 
care rechemase pe Sigismund și cum vitejia lui Mihai și ști- 
ința lui Basta cîștigară lupta de la Goroslăi, aruncînd pe 
Sigismund în dureroasa rătăcire a pribegiei. Ardealul deveni 
iarăși împărătesc, de fapt ca și de drept, şi orașul care ţi: 
nea mai mult la dinastia națională a Bâthoreştilor, Clujul, cu 
burghesia lui mai mult maghiară, trebui să primească Po- 
lonii și Nemţii generalului german. 

Cum se puseră în mișcare trupele imperiale pentru răs- 
cumpărarea Ardealului, aceia dintre Munteni cari erai cre- 
dincioși lui Mihai, începură să se pregătească de răscoală. 
În fruntea partidei militare se găsiaii doi foști regenţi în 
Moldova: Udrea Banul şi Negrea Clucerul, și Stoichiţă Pos- 
telnicul. Ei fură prinși că uneltesc ceva, și Simion, setos de 
sîngele unor dușmani cari nu-i pieriai d'innainte, îi tăi& pe 
toți trei, saii măcar pe doi dintre dînșii, în Maiui 16011. Dar 
aceasta zăbovi numai izbucnirea răscoalei contra «Moldovea.- 
nului», «Turcului», «Polonului» de Simion-Vodă, A doua zi 
după biruinţa sa de la 3 August, din lagărul sîngeros de la 
Goroslăi, Mihai scrie Împăratului despre ridicarea de stea- 
guri întimplată în Ţara-Romănească și care adusese, la 24 

-lunie, fuga lui Simion străinul 2. E] se retrăsese la Buzău 
cu 6.000 de oameni, fusese răspins și de acolo și bătut 

* CÂ. art, Băleanu din Hasdeu, Magnum Etymologicum şi lorga, Basta și 
Mihai Viteazul, p. 53 şi urm.; Scuz/ă istorie a lut AihaY Viteazul, pp. 
107*8. Pe: Stoichiță-l găsim în 1604 (Hurmuzaki, IV!, pp. 368, 405). 

2 Scrisoarea, în Hurmuzaki, 1V2.. «24 ale lunit trecute» e Iunie, Mihai gîn- dindu-se la stilul vechii,
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lingă Focșani, iar revoltați, cu alți 12.000, mai mult <oşti 

ale Mehedinţilor», stăpîniai țara !. 

Revolta fusese făcută, fireşte, în numele Domnului legiuit, 

din sînge băsărăbesc şi întărit de amindoi Împărații: în 

numele lui Mihai, care se dovedi în curind a fi tot Viteazul 

de odinioară. Dar Voevodul din noii învingător fu ucis, înna- 

inte de a se încheia luna, și atunci lucrurile se încurcară, în 

Țara-Romănească, dacă nu în Ardeal. 

Movileștii eraii oameni dintre aceia cari nu dușmăniai pe 

față, şi a se mai închina unui stăpîn, nu li era grei. Dar 

supunerea lor nu putea fi primită, pentru că prea mult pă- 

cătuise, din porunca patronului din Polonia. În 1600, Sigis- 

snund trăise în Moldova, unde se înfățișase ca tovarășul de 

luptă, ca fratele de cruce al lui leremia-Vodă. În 1601, la 

dieta ardeleană se presintă ca sol al Domnului Moldovei Vis- 

tiernicul Damian, şi el fu acela prin care Sigismund își ne- 

gocit întoarcerea ?. Fugarul veni din Moldova, unde Ieremia-i 

gătise un culcuș la Botoșani. În timpul scurtei sale Domnii, 

Bâthory fu încunjurat de sfetnici și oșteni moldoveni. Stea- 

guri cu paloșul Movileștilor fură smulse din mîna luptătorilor 

în lupta care răpi iarăși stăpînirea din mîna lui Sigismund ?. 

Și în același războiti se bătuse pentru Turci, Poloni, și omul 

unora și al altora, soldaţi, dintre aceia cari primiai plata de 

la noul Voevod Simion. 

Trebuia deci un noii Domn, venit din lagărul împărătesc 

şi cu credinţă față de Împăratul. Un astfel de Domn ar fi 

fost Marcu-Vodă, fiul lui Cercel, «ein feiner Jiingling», scrie 

mai tărziă Basta, un straşnic căpitan de haiduci, mare în 

războiă și pradă. Saii chiar copilul Petrașcu, odinioară Ni- 

colae-Vodă al Ţerii-Romănești, creatură blindă, pe care-l în- 

1 Hurmauzaki, IV?, p. 38, no 34 (raport venețian din Constanitnopol). 

2 Cf, solia din 1604 a lui Ieremia-Vodă la Basta, în Monumenta comitialia 

Transyhyaniae şi Socotelile Bistrifei, în Jorga, Sfudii și documente, I—L 

3 Steagul reprodus în Mika Sândor, Weiss Mihâiy, în colecția de mono- 

grafii maghiară (Pesta, 1893, în 80). ” 

+ Hurmuzaki, IVI, p. 333.
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tilnim din timp în timp tinguindu-se către Împăratul şi bine- 
cuvintind numele patronului săii Basta, cu minile pline totuși 
de un sînge ce trebuia să fie scump Domnescului cocon !. 

Dar Muntenii hotărise moștenirea lui Mihai fără a mai în- 
treba în Ardeal. În ţară erai, cum am spus adesea, două 
partide, dintre care nici una nu voiă să recunoască pe Si- 
mion, un isolat aproape, ce se menținea prin soldaţii poloni, 
ai lui Tarnowski, Sobieski şi ai fraţilor loan și Andrei Po- 
tocki. lubitori de egemonie turcească, aceşti conservatori ai 
epocei, cu frică faţă de primejdiile politicii creştine, îşi ce- 
ruse Domn la Constantinopol îndată după moartea lui Mihai 
Viteazul, în August, şi apoi în Septembre, în două rînduri. 
Un ceauș veni anume pentru a cerceta dacă în adevăr Simion 
e un «tiran», dacă taie şi stoarce bani şi, <încredințindu-se» 
despre aceasta, făcu ca Radu, fiul lui Mihnea Turcitul, să fie 
numit iarăși Domn al unei ţeri ce se găsia în mîna altora, 

în Octombre ?. 

Cînd acest noi pretendent la stăpînirea asupra Munteniei 
ruinate intră în Giurgiu, cu suita sa de Turci și cu ceaușul 
ce trebuia să-l puie în Scaun, Movilă se întorsese cu ajuto- 
rul Moldovenilor, Polonilor şi unora dintre comandanții tur- 
cești ai cetăților dunărene. La 24 lulie st. n., mai puţin de- 
cît o lună după scoaterea lui din Domnie, el izbutia să răs- : 
pingă straja munteană la Rîmnic, și, peste cite-va săptămîni, 
la 15 August, Tatarii ciştigară o nouă biruință asupra unui 
corp însemnat al acestora 3. Citeva zile după aceasta, Mihai, 
pentru care se dădeaii luptele, era omorit, și aceasta aducea 
o nouă schimbare. 

1 Petiţia lui Petrașcu s'a tipărit în Hurmuzaki, IV, p. 328 și în 4fon. comi- 
talia Traussylvaniae, p. 132. Scrisoare a lui inedită din Făgăraş, 18 August 
1602, în documentele la Prefaţă. Cf, şi studiul d-lui Slavici asupra familiei 
lui Mihai, în Paza, |. 

2 Turmuzaki, LV?. 

3 Pentru luptele 'din Iulie-August, Hurmuzaki-Bogdan, II, pp. 53, 58 (scrisori 
ale lui leremia-Vodă). Cf. răsunetul acestor fapte la Constantinopol în ra- 
poartele veneţiane din Hurmuzaki, 1V2,
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se închisese la Deș, avuse parte numai să citige Gilăul 

(Gyalu), unde aștepta liberarea, de la un astfel de liberator, 
tinărul Voevod Petrașcu, și Almașul lui Csâky!. Restituţia 

lui Radu-Vodă rămiînea să se facă în timpuri mai bune. 

Acestea nu zăboviră prea mult. leşind din adăpostul săi, 

Basta veni să răzbune onoarea armelor iinperiale. El încun- 

jurâ Bistriţa cu trupele peste care Împăratul îl numise, la 

20 lanuar, comandant general?, Şi încă în Februar el putea 

să anunțe la Praga că Sigismund, înspăimintat, descurajat, 

a primit să negocieze pentru o nouă cedare a Ardealului 

în schimbul unui echivalent convenabil. Un armistițiu fu în- 

cheiat în curînd, prin care Imperialii căpăta toată ţara la 

miază-noapte de Mureș și Arieș, cu Clujul din noii părăsit 

de favoritul lui, și cu Bistriţa, care trebui să se răscumpere 5. 

Astfel reîncepuse războiul pentru dominaţia asupra Ardea- 

lului. Odată cu dinsul, neapărat, începea şi acela pentru 

tronul “Ţerii-Romăneşti. La 2 Octombre sosia la Brașov stea- 

gul turcesc pentru Sigismund Bâthory. Purtătorul trecu prin 

Iași la sfirșitul lui Septembre, Muntenia găsindu-se încă în 

mîna Buzeștilor £. Am spus mai sus cum un altceauș poate 

făcu în aceiaşi lună o cercetare asupra purtării lui Movilă, 

care-i aduse înnainte de sfirșitul lunii înlocuirea prin copilan- 

drul Radu Mihnea. 

Acesta era omul Turcilor, dar Sigismund era mai ales al 

Polonilor. E] voiă mai curind pe Simion Movilă, care, pri- 

mind ajutoare polone, supt Ioan Potocki, veni să-și recapete 

Scaunul. E o expediție pe care o cunoaștem numai neindestu- 

lător, și poate o expediţie fără lupte importante, o primblare mili- 

tară, contra unui dușman fără elemente serioase de împotrivire. 

La 29 Septembre se afla ia Brașov despre înnaihtarea, lui 

Simion, care opri invasia, proiectată, a Muntenilor în Țara 

1 V. cronicile orășenești, în colecţiile Kemeny și Trauschenfels, după C/roz. 

F-L.- Ol, precum și după Symigianus (ed. Mildenberg) şi Wolfgang Bethlen. 

> Mon, comitialia T'ranssyloaniae, la această dată. 

3 Cronicile citate. 

4 Cf. Chron. F-L.-OH., p. 197 şi Hurmuzaki-Bogdan, II, p. 63.
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Birsei. Cu el erai Turci și Latari, cari prădai strașnic. La 

6 Octombre se dădu o luptă, și boierii fură învinşi, dar nu 

hotăritor, Aceasta îndemnă pe Basta să trimeată în ajutorul 

învinşilor pe viteazul căpitan Mirza, Mirza cel Mare. El veni 

pe la Sibiii, cu Haiduci, dar trebui, în curînd, să ieie învins 

drumul Turnului Roșu, pentru a găsi la întoarcere alți duș- 

mani 1. La r-iă şi 5 Novembre, biruitor, Simion-Vodă se găsia 

la Piteşti, după ce curăţise tot latul Munteniei Mari de erăs- 

culaţi». Iar, la 6 ale lunii, rămășițele armatei Buzeștilor, saii 

aceia dintr'insa cari nu se puteai pierde în mulțimea cape- 

telor plecate după înfrîngere, se găsiau, în număr de vre-o 

4.000, cu Domnul în frunte, în tabăra lui Basta 2, 

Aici se fâcu, în acea zi de 6, jurămintul lui Radu către 

Împărat. Și un trimis al lui, Stroe Buzescu, boierul care re- 

fusase Domnia, pleca la Curte, pentru a cere de la puter- 

nicii de acolo ajutor, subsidii, diplomă și locuri de adăpost, 

ca pe vremea credinţii către Împărăție a lui Mihai-Vodă. 

Asemenea cereri de ajutor şi sprijin aii fost adresate, de si- 

gur, și lui Basta. Dar generalul imperial, deși era dispus să 

restituie în Domnie pe vasalul german, avea și altele de 

făcut. Câci apariţia lui Sigismund făcuse minuni și data a- 

ceasta între conaționalii pe cari de atitea ori îi vînduse și 

schimbase. Din Brașov, «principele Ardealului» plecase spre 

Cluj pentru a-l smulge lui Basta, și sprijinitorul săi Csâky 

pornia, la 3 Novembre, să-l găsească, împreună cu o oaste de 

6.000 de Tatari, Cazaci și Poloni, culeasă în bună parte din 

principate, din jurul celor doi Movilești 5. 

Radu-Vodă și cei 4.000 de Rominiai Buzeștilor se aflati în 

tabăra Imperialilor. Şi, văzînd că de nicăiri nu se pregătește 

un atac noii, știindpe Sigismund descurajat cu totul în Deva, 

i se păru lui Basta că a venit momentul ca Radu să-și capete 

1 "Chron. F-L.0it., pp. 196-7. Ci. Hurmuzaki-Bogdan, Il, la ace:stă dată, | 

2 Aceiași cronică brașoveană, pp. 198-9; Hurmuzaki-Bogdan, /, e, (scrisori 

ale lui Simion). - 

-3 Asupra retragerii lui Radu și soliei, v. Hurmuzaki, IV!, Oct. 1601. 

4 V. mai ales Cârou. FP-L-Olt, p. 198 și urm,
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ţara. Spre a-i arăta că în zădar plinge soarta sa, a boierilor 

şi a familiei sale, i se dădură Unguri și regimente de Valori, 

supt comanda unui căpitan de aceiași nație, Boulet. Toată 

oastea se ridica la 10 sait chiar 15.000de oameni. Și expediția 

era aprobată și de Împărat, care se arătase mulțămit cu recu. 

noașterea lui Radu. Dar Stroe Buzescu, primit în audiență 

abia la sfîrșitul lui Februar, cu toate că sosise încă din Octom- 

bre, nu putu să participela această campanie dinMart 1602! 

Ea fu fără de noroc. Cănd năvălitorii se coboriră de la 

munte, de către Moldova, Simion era cu totul stăpîn peste 

ţară. Adversariul lui, Radu Mihnea, nu putuse face, în ade- 

văr, nici o ispravă. În Decembre 1601, el înnaintă, ce e drep- 

tul, în direcția Bucureștilor, unde intrâ ceaușul pentru a lua 

în stăpinire Scaunul, dar aici se opriră toate progresele. Pașa 

de Silistra, Al, care trebuia să ajute pe Radu, fusese cum- 

părat de Simion, și, cînd el fu înlocuit, în lanuar, era prea 

tărziii. Ceaușul se întoarse la Giurgiu, și Domnul cel noă, tot- 

deauna nenorocit, nu putu să mai iasă din cetate, supt zi- 

durile căreia se înfățișară, în anuar, citeva sute de Poloni. 

Cind aceste știri ajunseră la Poartă și inutilitatea ridicării 

unui alt Voevod de la Turci în faţa lui Simion apăru lim- 

pede tuturora, Simion fu din noii întărit, către sfîrșitul lui 

Februar. Ruşinea rechemării lui Radu fu acoperită supt masca. 

unei concesii făcute prietenilor poloni ?. 

Movilă era deci Domn legal și de fapt peste Țara-Romă- 

nească la intrarea lui Radu în regiunea munţilor. Acesta nu 

merse mai departe decit cea d'intăiii vale ce îi se deschise 

înnainte. De jur împrejur roiai stoluri de Tatari, chemate 

de leremia și de Simion, cari se fac însă a nu şti nimic, în 

scrisorile lor către Poloni, de sosirea unei oștiri ca aceasta. 

i Cf. cronica citată, Hurmuzaki, IV! și VIII. Expediția e povestită în Me- 

moriile lui Basta, cu multe amănunte. V. şi scrisorile ce reproducem în «Do- 

” cumentele la Prefaţă». Cf, un act de la Simion, în Hasdeii, Caz, dea Bă 

răni, L, p. X13 și Şincai, 

2 Toate lămuririle se află în Huwnuzaki, IV? (rapoarte venețiene din Con- 

stantinopol; se daii și scrisori ale lui Radu Mihnea către bail) și, cîteva, -în 

documentele polone din Hurmuzaki-Bogdan, II.
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În Memoriile lui Basta se poate afla, cu toate amănuntele, 
frămintările petrecute în acele zile de primăvară, aici, întrun 
unghii de munţi. La urmă, Radu și Mentorul său, Boulet, 
se crezură fericiţi că pot ieși din căpcana în care căzuse. Îi 
scăpase Mirza, care, cu Moldovenii și Haiducii săi, ocupase, 
înnaintea Tatarilor, trecătoarea ce ducea în Ardeal. 

În urma acestei încercări zădarnice, Buzeştii își despărțiră 
pentru moment interesele lor de ale lui Radu. Unul nu se 
arăta norocos, ei încercară atunci cu altul, cu cel tînăr de 
la Giurgiu, care stătea bine şi cu Turcii, cu toate că ei îi 
luase demnitatea. pe care nu și-o putea menținea. Din noi, 
în Mart, călăreți dușmani apărură, cu Delimarcu, supt zidu- 
rile Giurgiului, însă, data aceasta, fiul lui Mihnea știa că n'are 
de ce să se teamă de dinșii. Else făcu a ieși la vinat și căzu 
în mijlocul oamenilor puternicului Stroe. Copilul furat de 
vrăjmașii cu ori ce preț ai lui Simion luă în cea mai mare 
grabă drumul Olteniei. Aici aștepta, gata, «oastea Mehedin- 
ților», care nu se putuse reuni, cum era planul, cu Valonii 
şi haiducii lui Basta. 

Dar Simion avea noroc. În potriva puţinelor trupe moldo- 
polone ce se găsiai în Oltenia stătea o frumoasă oștire, în 
care se cuprindeai și 2.000 de veterani ai lui Mihai: Strbi 
pe. jos şi haiduci. Însă, dacă pedestrimea era bună —și în ade- 
văr ea zgudui pe dușman —, călăreţii eraii prea ușori, prea 
slabi pentru ca să resiste acelor pe cari-i comandati Orăş și 
Nistor Ureche, boieri ai lui leremia-Vodă. Și aici, în șes, la 
Creţeștii olteni, ca și dincolo, în creștetul munților, adversarii 
lui Simion pierdură lupta (15 Mart). EX fugiră, pierzînd douăzeci 
și cinci de steaguri, iar noua lor căpetenie, Radu, apucă dru- 
mul care ducea la Dunăre, unde va fi dat Turcilor lămuririle 
ce va fi crezut de cuviință asupra aventurii sale între creş- 
tini și soldaţi !. 

1 Furarea lui Radu și lupta de la Creţeşti se află povestite în Hurmuzaki, 
IV? (după știri de la Radu) și în aceiași culegere, Sup, 112 (Hurmuzaki-log- 
dan, 11) (informaţii de la Simion și ofiţerii poloni).



XIV PREFAŢĂ 

Buzeștii trebuiră deci să se întoarcă la vechiul lor ales, 

căruia însă nu-i mergea mai bine. De la hotarul pe unde se 

strecurase, el apucase drumul Bistriţii, şi la Vaşarheiă fu Jo- 

vit, în trecere, destul de răi, de Moise Sz6kely, aderent al 

lui Sigismund și unul din factorii de căpetenie ai restabilirii 

lui. Basta crezu de cuviință să poruncească răzbunarea acestei 

înfringeri, dar nici de astă dată Radu și Valonul săii nu pu- 

tură să aducă veşti bune de biruință. Vedem la 19 Mart pe 

Voevodul fugar scriind Împăratului, din lagărul de la S. Mar- 

ghita, lingă Mureș, fără a pomeni însă nimic din cele ce se 

întimplase, Acestea se duse să le spuie din gură Boulet, pe 

care-l găsim la Curte în April!. 

Valonul, care era de părere că ţara vrea mai bine pe fiul 

lui Mihai, primi bani pentru causa lui Radu. În măsură ce 

lucrurile mergeaii mai bine în Ardeal, perspective mai sigure 

de Domnie se deschideaii pentru dinsul. Supt impresia neiz- 

bindei lui — el care plecase cu siguranța că «va goni pe Si- 

mion» —, Voevodul se dusese să se ascundă în Beiuș, unde 

era în April2. Dar, cînd Basta dădu, în Maiă, un prînz la 

Satu-Mare, unde aștepta resultatul negocierilor dintre Sigis- 

mund și comisarii împărăteşti, trimiși pentru a-l aduce la o 

nouă cesiune, — Radu fu unul dintre oaspeți, și generalul 

imperial anunţă hotărîrea sa nestrămutată de a-l duce iarăși 

în Scaun 3. În Iunie, Împăratul, din partei, încuviinţa să se 

trimeată, prin Carpaţi sai pe la Mehadia, trupe cu Domnul 

dat de dinsul Muntenilor £. : 

În Iulie însă, Sigismund era silit să puie capăt tergi- 

versărilor sale de om cu gîndul nesigur. Acei ce voiaii 

cu ori-ce preţ să-i apere tronul, Moise SzEkely și Zelestey, 

1 Aceste ciocniri sînt pomenite în Spoutoni (Memoriile lui Basta). Altă 

menţiune, confusă, în CAroz. £.L-Oil., |, p. 205. Scrisoarea Voevodului în 

Hurmuzaki, 152, Menţiunea solici lui Boulet, fi, VIII și Innsbruck, Sfafz- 

haltereiarehiv, Ambraser Ahlen. 

2 Springer către Archiducele Maximilian (Viena, 17 April 1602.) 

3 Scrisoare din Satu-Mare, 21 Maiă 1602, reprodusă într'o cronică tipărită 

la Kemeny, |, p. 242. 

4 Afon. comitialia Transsylvaniae, la această dată.
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fură cu totul bătuţipe Mureș, lingă Alba-lulia!. Și, după o 
întilnire cu Basta în castelul princiar din Vinţ, el lua ulti- 
mele măsuri de plecare. Se ducea în acest chip, după o nouă 
bătălie pierdută, în exiliul unde era să-l țintuiască boala pănă 
la o moarte obscură, care nu întărzit 2, 

Plecarea lui Sigismund și supunerea momentană a princi- 
patului însemna readucerea lui Radu in "Țara-Romănească. 

leremia-Vodă, ocrotitorul, cam rece însă, al fratelui său, 
credea că Domnul Buzeştilor va veni pe la Mehadia, pe unde 
intră mai tărziii Matei Basarab. Cronicile brașovene arată însă 
foarte cu de-amănuntul cum s'a petrecut lucrul. În Julie, 
Mirza și Buzeştii pleacă din Sibiiu spre Țara-Romănească. La 
22 ale lunii, în fruntea a căteva mii de ostași, ajunge Radu 
însuşi la moara de hîrtie de lîngă Brașov, unde se opreşte 
prădind. A doua zi, el pleacă spre munți, tot prădînd, şi în- 
naintează pănă «la satul Nen, la poalele Carpaţilor». În 
August apoi se înfățișează Basta, împrumută bani de la Bra- 
șoveni și trimite, în sfîrșit, pe Radu, cu 25.000 de soldați, în 
Țara-Romănească $. 

Oastea de năvălire se alcătuia, ni se spune, din 3.000 de 
lănci germane, 10.000 de pedeștri, din Haiduci +, cumpăraţi 
cu cei 100.000 de taleri daţi de Împăratul, și dintr'o mie de 
oameni oaste de strinsură. Nu știm cît avea Simion pe lingă 
dinsul, dar comandantul trupelor lui polone, îmbolnăvindu-se, 
plecase, lăsînd în loc pe fratele lui, Andrei Potocki, care se 
dovedi un om incapabil. În fine, aceşti auxiliari, de la bună- 
voința cărora atîrna tot, nu eraă plătiți, şi nu voiaii să se 
lupte serios. 

Așa încit, într'o întăie luptă la Teleajin, care văzuse ne- 
norocirea lui Mihai Viteazul, straja polonă fu bătută. O în- 
cercare de ofensivă a învinșilor, în direcţia Ploieştilor, nu îiz- 

1 La această luptă ieaii parte și Romini, mai ales Moldoveni (Basta către 
ambasadorul spaniol; 3 Iulie 1602. Milan, B;47. Amăbrosiana, 5. 115 sup., fol. 85). 

2 Cronica citată a lui Symigianus. 

3 Cron, F.-L.-Olt, p. 207 şi urm. 

* Hurmuzaki-Bogdan, ÎL, p. 194.
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buti. Învingătorii pătrunseră, arzînd, în partea sudică a Mol- 

dovei, şi înnaintea lor Simion se retrase, la Tecuci, la Birlad, 

la Vaslui, pănă, la 8 Septembre, bietulom se găsia la Tirgu- 

Frumos, unde nu merseră să-l caute ai lui Radu Şerban !. 

Dar bietul om era și un om răi, gata să sacrifice ori-ce 

— ca şi întregul lui neam, pănă se stinse în lupte nelegiuite 

— pentru gloriola unei Domnii de umilință reală. La I-iă 

August, bolnavul loan Potocki trecu Nistrul pentru a drege, 

dacă se putea, lucrurile, stricate prin boala lui fără vreme. 

Însă relaţiile cu Polonii nu mai erati acum aceleași ca odi- 

nioară, pentru frații Movilă. Ei erau învinovăţiţi că nu vreati 

să plătească acelor ce-i slujesc, că vreaii să aibă tot fără a 

da nimic, că urmăresc fiecare scopuri egoiste. Pentru sotdă, 

pentru stăpînirea Hotinului, erai neîncetat certe, cu atît mai 

amare în fond, cu cît forma era mai reservată. Unii dintre 

Poloni începeaii să se căiască de sprijinul dat pănă atunci 

lui Simion. O ligă se formase între soldați pentru a cere 

bani înnainte de a salva din noii tronul răului datornic. 

Deci, în Poloni, cu toate că mai venise un general, So- 

bieski, era slabă nădejde pentru Domnul muntean gonit, În 

leremia tot așa. Pe dînsul însuși îl amenința Marcu-Vodă, 

care adunase vre-o 10.000 de oameni în Sălagiii, prin Maii, 

pentru a ataca Moldova. Viteazul pretendent fusese oprit de 

Basta pentru a nu se aţiţa din noii Polonii, ca în 1600, cu 

toate că, încurcaţi în Suedia, ei erai acum mai puţin pericu- 

loși decit atunci. Ceia ce nu-l împiedecâ de a veni la Radu- 

Vodă și de a se cobori împreună cu acesta, în August?. 

La cine se putea adresă Simion? La Turci? Dar aceștia 

aveaii iarăși pe Radu Mihnea, În Iulie, partida, turcofilă dintre 

Munteni îl ceruse din noii, cu stăruință, pănă şi dela Hanul, 

arătind că altfel şi boierii credincioși Împăratului turcesc vor 

trece la Radul Nemţilor. Și, în adevăr, mai mult pe ascuns, 

1 'Ţoată istoria, acestor lupte se reconstituie din corespondența polonă (EHur- 

muzaki-Bogdan, 11). 

2 Hurmuzaki-Bogdan, II.
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dar, ori cum, Radu fusese iarăși trimis să mai cerce norocul, 
așa de răi pentru el pănă acum !. 

Mai rămiîneai doar Tatarii, aceia ce ţinuse de atitea ori 
în loc pe Mihai Viteazul, acei ce culesese în ultimii ani zeci 
de mii de robi din Țara-Romănească, prietenii mai răi de- 
cît cel mai răi dușman. La dinșii se adresâ Simion. Hanul 
era chemat la oștirea Serascherului ce mergea în Ungaria, și 
Simion se rugă pe lingă acest «Țar» mongolic pentru onoa- 
rea unei visite, cît de scurte... 

Frica de Tatari cari ar veni să ajute pe Sigismund și să 
zădărnicească negocierile cu nesigurul personagiu stăpinia 
pe creștini încă de mult, din primăvară. În Maii se afirma 
că ei aii și trecut, că sînt 150.000, că vor apuca drumul 
spre Silesia, Ardeal şi Ţara-Romănească. La 10 August, 
Pezzen, fostul comisarii din Ardeal, afirma că Hanul a şi 
sosit Ja hotarele moldovenești 2. 

Această ştire era adevărată. Tatarii trebuiau să ajute pe 
Turci în marea, campanie pe care noul Vizir, Albanesul Ha- 
san, o începuse pentru a smulge Imperialilor ce câștigase 
supt predecesorul lui, pașnicul Ibrahim, şi pentru a ajuta, ele- 
mentele dușmane creștinilor, din Ardeal. Ei se puseră în miş- 
care cam o dată cu oștile coreligionarilor lor, dar nu ajunseră 
să găsească pe aceștia nici supt zidurile Albei-Regale, care 
fu recucerită, nici supt ale Pestei, care rămase Impetrialilor. 

Causa era căi oprise Simion, nădăjduind ca printr'înșiă 
să-și capete iarăși Scaunul, totdeauna cîștigat de alţii, în- 
potriva țerii. La 13 Septembre, el plecă în spre tabăra ace- 
lora pe cari nici Polonii nu-i puteaă privi altfel decit ca pe 
niște pustietori fără de lege. Avea cu dinsul numai 300 de 
Cazaci și ceva unelte de război. Cu noii săi aliați — şi cei 
din urmă —, el ajunse după două zile la graniţă, în Focșani 

Stăpin peste tot Ardealul, unde abia începea să se răs- 

! Hurmuzaki, IV?, 
2 Corespondenţe inedite, în Innsbruck, Sfa//Zaltereiarehiv, Ambraser Abterz. 
2 Hurmuzaki-Bogdan, II. 

64567. Vol. IV, 
II
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pîndească zvonul despre înnaintarea lui Moise Szekely, gene- 

ralul bătut al lui Sigismund, — Basta ținea o dietă în Mediaş 

(—23 August) cînd el află despre primejdia cei amenința 

protegiatul. Era o surprindere pentru Radu, care se vedea 

așa de sigur în Scaunul săi din Tirgoviște, încit împrumu- 

tase Germanilor un ajutor de 4.000 de oameni. Cu cit se 

aşteptase mai puţin la o întoarcere a lui Simion, cu cît avea 

la îndămînă mai puține mijloace de apărare, — abia 16.000 

de oameni —,cu atit mai stăruitor se adresă el lui Basta 

pentru a fi mîntuit prin înfățișarea acestuia de atacul Tata- 

rilor lui Gazi-Ghirai și al Moldovenilor lui leremia, — ce nu 

erai să vie, aceştia de pe urmă. 

Din partea lui, Basta îşi dădea seamă cîtă însemnătate avea 

pentru el păstrarea în credință a Țerii-Romăneşti, de unde 

se închideai pasurile și se deschideau perspective de jaf 

către Dunăre. Îi trebuia să fie sigur de această țară, și de 

aceia refusă, în toamna lui 1601, ofertele de împăcare ale lui 

Simion, precum înlătură, în vara anului următor, propunerile 

lui Ieremia. Știa bine că în Movilești, chiar învrăjbiți pentru 

moment cu comandanții poloni, nu se poate avea încredere : 

în același timp cînd se făcea a dori prietenia lui Radu, Ie- 

remia îndemna pe Secui să se răscoale în potriva Imperiali- 

lor, şi scrisorile secretariului săii pentru aceasta fură şi prinse!. 

Gindul Germanilor era să mintuie, la cel d'intăiii prilej favo- 

rabil, şi cu vecinul cel răi din Moldova, şi de aceia se dă- 

duse speranţe pentru viitor soliei moldovenești ce venise să 

se roage la Curte, cu multă căldură, pentru scăparea ţerii 

de «tirania» Polonilor şi a omului lor. 

La 3 Septembre, Basta era acum pe cale către Brașov, la 

Şinca-Mare. El sfătui pe Radu să răspundă lui leremia, carei 

scrisese despre un complot tatar pentru axă schimba pe amin- 

doi, că de așa ceva nare frică, precum mare încredere în 

cine nu i-a dat dovezi pănă acum că și-a schimbat inima 

duşșmănoasă. Pentru a face ca faptele să răspundă acestor 

1 Scrisori ale lui Basta, în Hurmuzaki, IV! și în Documente la Prefaţă. Cf. 

Chron. F-L.-0H4, p. 211; Spontoni, p. 219-
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cuvinte mindre, Basta trimise Domnului muntean pe Mirza cu 
citeva mii de Moldoveni și haiduci, 3.000 de Secui şi o mie de 
lanțe din Ardeal cu Marcu-Vodă, pretendentul la tronul Moldo- 
vei. La 11, generalul imperial ajungea însuși la Brașov și stringea, 
pentru ori-ce întimplare, alte trupe !, La 14, Radu se găsia încă 
la Tirgoviște și scria Împăratului fără a pomeni un singur cu- 
vint despre marea furtună ce stătea să se abată asuprăi2, 

Dar probabil în aceiași zi îi veni vestea că Secuiul Petru 
- Konkoly, şeful străjii sale, care avea vre-o 8.000 de oameni, 

a fost bătut foarte răă de o ceată de Tatari, cu mult mai 
puţin numeroasă. Începind a prinde frică pentru resultatul 
războiului, el trimise în cea mai mare grabă o solie de doi 
boieri pentru a cere lui Basta să vie. Acesta se coborise la 
16 pînă la Preașmăr, şi de aici porni la 19 ale lunii un aju- 
tor de trupe alese, mai mult Valoni, cu cei doi frați Cavriolo, 
dintre cari Toma avea și comanda. Companiile de pedeștri, 
deprinși să apere un lagăr, ajunseră «în gura Teleajinului», 
la Teișani, unde se retrăsese Radu, la 20 Septembre, şi fură 
primite ca niște mintuitori. 

Ordinul lui Basta, care-și reservă să vie şi el cînd va 
fi de nevoie, era să nu se caute o luptă, nici să se primească, 
ci să se facă șanțuri: /riucerarsi. Un şanţ lat fu săpat, prin 
urmare, în față, pănă ajunse să se razime de munţi și să fie 
apărat de păduri nestrăbătute. Un altul, la spate, era menit 
să asigure de o incunjurare a dușmanilor, și Marcu Voevod fu 
ales ca să-l apere. Cercetași poloni, oameni deprinși să culeagă 
ştiri fără a fi văzuți, să facă răă fără a se pune în evidenţă, căpă- 
tară misiunea să observe drumul ce venia de la Tirgoviște. 

Hanul sosi la 22 sara. Avea vre-o patruzeci de mii de 
călăreți, cîţi nu mai avuse ocasie să vadă vre-odată soldaţii 
străini ai lui Radu-Vodă, dar pedeștri erai de tot puţini, 
ceva peste o mie. Şi aici era slăbiciunea năvălitorilor. 

Dar pentru ca această slăbiciune să folosească creștinilor, 
trebuia ca aceștia să se ferească de lupta în șes, undei 

1 Corespondenţa citată a lui Basta și Câron. F-L.-OI, pp. 211—2, 
* Hurmuzaki, 1V1 (scrisoarea lui Radu).
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chema minia pentru insulte, dorința de răzbunare pentru 

pradă și speranța de a se îmbogăți din jaful jefuitorilor. 

Fără a mai vorbi de mîndria fiecăruia și de dorința de a 

se face cunoscut prin vitejie Voevodului. 

În ziua d'intăii, la 23, cei din lagăr nu se putură răbda 

cu totul să nu iasă la harţă. Un deal ce stătea la mijloc 

fu rînd pe rind cucerit de unii și de alții, ce-și încuraii caii 

pe coastele lui uşoare de suit. Tatari căzură destui, de fierul 

haiducilor, ca și de gloanțele Valonilor. Într'o frumoasă luptă 

dreaptă, voinicul Stroe Buzescu, boierul mai mare de cit 

Domnul, răteză capul unui cumnat de harem al Hanului, 

care crezuse să-l poată el răpune pe dinsul. Dar, cînd, adu- 

nîndu-și toate puterile, Tatarii fără de număr se năpustiră. 

asupra Muntenilor şi haiducilor, nimic nu li putu sta în po- 

trivă şi, măturind arena de încercare, ei veniră să bată cu 

piepturile cailor. de zidul sulițelor nemțești. De trei ori, ei por- 

niră în acest îndărătnic asalt, dar fură răspinşi pănă la sfîrșit. 

A doua zi după aceste lupte de glorie şi de mare pri- 

mejdie, oastea lui Radu, învățind din ce văzuse și suferise, 

se purtă mai cu minte. Șanțul pe care-l împodobiai acuma 

furci pentru cine ar. cuteza să-l treacă, nu lăsă pe nimeni din 

lagăr. Tatarii se perindară în zădar, scoțind chiote și îm- 

proșcînd cu ocări pe «fricoșii» ce se ascundea. Nu li răs- 

punse nimeni. decît gloanţele, care loviai drept pe cine din- 

tre ei se apropia. La două după amiazi, această primblare ză- 

darnică plictisi în fine pe aceia cari o făceaii. Imensa călă- 

rime, renunțînd la biruință, unde nu putea să fie luptă, se 

întoarse pe loc şi apucă drumul către Dunăre, în spre Silistra. 

Pe acolo trebuiaii să meargă — de cîtă vreme ! — pentru a 

găsi pe Serascher. În Octombre, Tătărimea, care nu putuse 

1 Luptele sînt povestite în Memoriile îmi Basta, în serisoarea lui Toma Ca- 

vriolo, din Hurmuzaki, VIII, în documentele. ce tipărim în culegerea noastră. 

O scurtă, dar bună menţiune în cronica țerii, Cf. Trauschenfels, p. 288 : «Mo- 

garenn, bey den Hiigel». V. în fine, și foarte însemnată inscripție de pe piatra 

lui Stroe (Tocilescu, în Col, lui Zraian, IL, n9 33 Cf. An Ac. Rom. ser, |, X?, 

p. 289 şi urm. şi Ştefulescu, în Șezăfoarea Săteanului și Amicul Poporului, 

III, p. 124 și urm.).
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curăți de dușmani. Muntenia și străbate prin pasurile arde- 
lene, se ducea astfel se întîlnească pe Vizirul Serascher, care, 
din partea lui, nu-și putu îndeplini gîndul de a aduce pe 
Moise Sz€kely în scaunul lui Sigismund Bâthory. Din încer- 
carea ce făcuse, se alesese Hanul cu cîteva mii de oameni 
morți în văile Carpaţilor și cu pierderea cumnatului, pe 
care-l ducea cu sine, învălit în scumpe covoare. lar Simion, 
asupra căruia cădea vinovăția întreagă, fu insultat de straș- 
nicii săi aliaţi, «pus în fiară pe supt pîntecele calului» !, şi 
apoi aruncat în Moldova, cu o strajă de Tatari, de la care 
de sigur că fratele săi trebui să-l răscumpere, blăstămînd 
înrudirea costisitoare şi visurile zădarnice, 

Basta află îndată despre biruință, și poate că el o cunoscu 
înnainte de a veni în tabăra biruitorilor, Avea, în adevăr, pe 
lingă sine numai cîteva sute de ostași călări, cu cari nu se 
putea bate toată mulțimea de Tatari a Hanului. La 27, el 
se întorcea în lagărul săi de la Preașmăr, cu convingerea, 
împărtășită şi de alții, că Hanul a fugit de frica lui, și la, 
I-ii Octombre, înnainte de a pleca împotriva lui Moise, el 
trimitea la Curte veștile de victorie 2, 

La Viena sosia în același timp aproape ştirea că Marele- 
Vizir, părăsind lagărul săi de lingă Pesta, a ajuns la Solnoc, 
și a plecat de acolo la r-iii Octombre spre Szarvăs. El se 
îndrepta spre Lipova, de unde avea să pornească pentru a da 
Ardealul lui Moise Szekely. Dar curieri din Buda îl chemară 
înnapoi cu veștile lor rele, despre progresele Imperialilor, și 

restul anului fu pierdut într'o încunjurare care nu-și atinse 

scopul. Asediul Budei de Nemţi, scăpă, prin urmare, pe 

Radu de Tatari și pe patronul săi de Turci?. Basta rămi- 

! Cronica țerii. 

2 Chron. P-l.-0l, î. e. şi corespondenţele citate. 

3 Cf. în raportul lui Tobia Vischer către Archiducele Maximilian, Praga, 
28 Octombre 1602: «Hetten die Unsrigen Ofen nit belegert, so wăr der 
Feindt in Sibenbiirgen und die Tartarn in die. Wallachei gefallen und hetten 
Herrn Giorgio Basta in die Mit genomen. . . ». Știrile sînt luate din Azrdaser 
Abten (ineaite).



XXII PREFAŢĂ 

nea deocamdată în țara pe care pentru cea din urmă oară 

o cedase Sigismund Bâthory și, odată ce Germanii s'ai sta- 

pilit în Ardeal», crede şi un ofițer polon din acel timp, nu 

se mai poate menținea Simion în "Ţara-Romănească Lă 

Polonii ştiau deci aceasta, și tot atit de bine o ştia Radu 

Şerban, care vedea singurul săi sprijin în Imperiali, și anume 

în Imperialii stabiliţi dincolo de munți, în provincia de a 

cărei soartă era legată a ferii sale. Ca şi Mihai, marele său 

predecesor, el simţi nevoia să deie o basă sigură situaţiei 

sale prin încheiarea unei legături scrise cu Rudolf și, ca şi 

Mihai iarăși, el era dispus să aducă servicii credincioase, să 

se puie chiar în primejdia vieții pentru a-și asigura acea 

basă. 

O solie fusese trimeasă la Împărat încă din 1601, atunci 

cînd acel care-o trimitea era numai un fugar în Ardeal, dar 

un fugar în fruntea a 4.000 de ostaşi, deci unul cu care se 

putea sta. de vorbă. Stroe Buzescu, în care unii Nemţi de la 

Curte vedeai pe «fratele Domnului muntean», așa de strinsă 

era legătura între Radu-Vodă şi aceia ce-l pusese pe tron, 

veni la Praga odată cu Carol Magno, spre sfîrşitul lui De- 

cembre. Fu primit foarte bine și cu întreţinerea lui știm că 

se cheltuiaii o sută: de taleri pe lună, dar nu-și avu audiența 

decît la 20 Februar. La începutul săptămînii următoare, Stroe 

se întorcea înnapoi, şi din ce tratase el cu oamenii. împără- 

teștă, știm numai atita. că Radu ceruse un castel de adăpost 

în Ardeal (leciii) și că îi se răspunsese numai prin asigurări 

de protecţie şi sprijin. Potrivit cu situaţia în care se găsia. 

Radu încercă să-și recapete țara în Mart, înnainte de în- 

toarcerea lui Stroe, şi nu izbuti. Atribuind aceasta lipsei de 

bani, pentru care fusese trădat de auxiliarii săi unguri, el 

trimise din noii un ambasador la Curte, pe Valonul Boulet 

şi poate, împreună cu acest străin suspect, și vre-un boier 

dintre ai săi. Data aceasta căpătă ceva: în Mart încă se 

plătiră solului, care plecă abia în April, 100.000 de taleri. 

i Hurmuzaki-Bogdan, II, p. 201 și urm.
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Bani cari slujiră mult pentru îndeplinirea, în August, a pla- 
nurilor de recuperare ale lui Radu. 

Dar tronul lui nu se putea privi ca bine întemeiat pănă nu 
se hotăria lucrul cu Tatarii lui Simion. Am văzut la cît de 
puţină ispravă duseră marile lor pregătiri. 

După ce Radu se asigurâ de plecarea dușmanilor săi, el 
restitui la 11 Octombre lui Basta pe Mirza și haiducii împrumu- 
taţi! și, venind poate în Ardeal anume pentru aceasta, el închei& 
cu dînsul un fel de înțelegere, care nu ni s'a păstrat în întregimea 
ei. Voevodul putea dispune deacum înnainte de un ajutor de2.000 
de Secui, pe cari i-ar convoca după voie; de i-ar trebui însă mai 
mulți, s'ar adresă generalului guvernator. În schimb, Rominii 
ar veni ori-cînd, după dorința lui Basta, ca să-l ajute?. 

De sigur că în aceiași înțelegere se cuprindea şi îndato- 
rirea pentru Radu de a ținea pe Turci prin prădăciunile 
peste Dunăre care deschisese cariera de izbîndă a lui Mihai. 
Dar pentru aceasta trebuiaii luate măsuri de siguranță și de 
stabilitate. Ieremia trimise, la începutul anului, o ambasadă 
la Basta, în dietă, pentru a recunoaște toate păcatele și a 

„arunca vina celor întîmplate pe capul nenorocitului Sigis- 
mund care, înșelînd doi Împărați, putea să înșele și <un 
neam mai prost, cum sînt Moldovenii» î. Basta se făcu a 
crede în asemenea oferte, primi asigurarea că de-acum în- 
nainte Voevodul va avea altă purtare și recomandă și lui Radu 

să trăiască în pace cu vecinul care nu mai putea să-i facă 
răi. Un corespondent al Archiducelui Maximilian pretinde 
chiar, la 17 Februar 1603, că Basta ar fi anunţat un tratat 

formal încheiat între cei doi Domni?. 
În sfîrşit, la 2 Februar pornia o nouă solie la Împăratul, 

în fruntea căreia stăteau Vistierul Nica și Aga Leca, un 
trădător pocăit. La aceștia, Vodă adause apoi pe unul din 

1 Cron, F.-LOl4, p. 213. 

* Tratatul e cunoscut numai printr'o scrisoare a, lui Basta (Hurmuzaki. IVI» 
p. 33). 

3 Mon. Com. Transsylo., . c., p. 188 și urm. 

1 Innsbruck, Amăraser Akhten. Corespondentul e Fischer, din Praga.
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«fraţii» săi, Radu Clucerul. Ei aduceaii următoarele cereri 

ale vasalului imperial: întărirea într'o situație asemenea cu 

a lui Sigismund Bâthory sai a lui Mihai Viteazul, un loc 

de retragere în Silesia, o moșie în Ardeal, altele pentru cre- 

dincioșii săi sprijinitorii Buzeștii, cruțarea de reclamaţii pen- 

tru datoriile lui Mihai-Vodă, intervenţia în Polonia pentru 

ca să nu mai aibă a se teme din acea parte și, în sfirșit, 

voia de a se lupta supt steaguri cu vulturul imperial. Fără 
a mai pomeni reclamaţia naturală, reînnoită acum, a unui sti- 

pendiu, ca al lui Mihai, pentru plata soldaţilor 1. 

Cu aceasta lucrurile se puteai crede puse la cale. Basta, 

doritor de a se luptă aiurea, cu soldați și nu cu intriganți 

politici, se gătia să plece și ceruse a se trimite odată cu 

anul noi comisari pentru administrația Ardealului supus. lar 

Radu-Vodă își îndrepta privirile spre Dunăre, unde erai ce- 

tăți de jăfuit, unrival, Radu Mihnea, de gonit iarăși în ha- 

remurile părintești, și încotro îl îndemna și Împăratul, prin 

emisariul săi, de curînd sosit, Aloisiu Radibrad, un cunos- 

cut agent politic, din Ragusa. 

Mai ales dintr'un raport al acestuia? știm ce s'a petrecut 

în această campanie din Februar-Mart, care ţinu pănă la 

dezgheţul Dunării. Radu avea cu sine pe căpeteniile de Mol- 

doveni Mirza și Ionașcu. El atacâ Silistra, de unde scoase 

pe domnișorul fără noroc, ocupâ castelul de curind înnălțat 

de Turci la Brăila, arse Hirşova, se ciocni cu sătenii, unii 

dintre dînșii Romîni, din Dobrogea și ceru, se spune, cheile 

Cetăţii-Albe. Faţă de unii locuitori mai viteji, Romiînii şi 

haiducii săi n'avură izbînda, însă Turcii se retraseră pretu- 

tindeni înaintea lui, pănă la Bazargic, lăsind numai o gar- 

nisonă în cetatea Silistra ?. 
Atacul venia într'un timp cînd tulburările militare — re- 

1 Cf. Hurmuzaki, IV?, pp. 33i-2, n0 279 şi raportul Camerei imperiale, 

îdid., pp. 334-6. . 

? În documentele noastre la Prefaţă. 
3 Atacul lui Radu mai e pomenit în raportul venețian din Hurmuzaki, IV? 

p. 272, n* 48 şi în Memoriile lui Basta, p. 216.
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volta, Spahiilor — fusese potolite acum în Constantinopol. 
Totuși măsuri energice nu se luară împotriva Voevodului, 
care, de doi ani de cînd umbla după ara-Romănească, nu 
se gîndise că este o Poartă a Sultanului de unde vin stea: 
gurile de Domnie şi unde se trimit tributurile. 

Ceia ce nu însemna că ofensa, fusese trecută cu vederea. 
Din noi un plan întins se alcătuise pentru a restabili auto- 
ritatea împărătească la Nordul Dunării. Un Pașă războinic, 
Hidir, numit pentru Egipt, căpătă paza Dunării și misiunea 
de a trece rîul la ori-ce prilej favorabil. Ca Domn fusese 
întărit în Muntenia iarăși Simion, în locul lui Radu cel tur- 
cesc, care nu era bun de nimică, și în locul lui Radu al Nem- 
ților, care nu existase nici odată pentru Turcil. 

Era o măsură potrivită pentru a cîştiga recunoștința Po- 
lonilor. Aceștia, ocupați în curînd cu un războiii nenorocit cu 
Suedia, nu uitară însă cu totul provinciile pentru care, pe tim- 
pul de atotputernicie al lui Zamoyski, făcuse atitea jertfe. La 
dieta polonă din 1603, Moldovenii amintiră de primejdiile și 
de dorințele lor printr'o solie alcătuită din Iocșa Petriceicu și 
Nistor Ureche. Căsătoria, săvîrșită în Maiii, a fetei lui Jere- 
mia-Vodă cu Mihai Wisznowiecki, era încă o afirmare a veș- 
nicilor simpatii polone ale Domnului. În Moldova se oplo- 
șise, plini de ură împotriva lui Radu Șerban şi chinuiți de 
păreri de răii pentru averile și demnitățile părăsite, membrii, 
mai mult obscuri, ai partidei muntene care ținea cu Simion- 
Vodă, adecă cu Turcii şi cu prietenii lor Polonii. Si acești 
pribegi, în frunte cu Mitropolitul Eftimie, cu Logofătul Dan, 
cu Teodosie, alt Logofăt, trimitea pe doi dintre dinșii la 
regele polon, ca la singurul care putea să facă a se întoarce 
pentru dînșii trecutul de linişte şi de bielșug 2. 

Prin aceiași scrisoare, Sultanul cerea ajutorul acestui rege aliat 
în favoarea lui Simion, pe caretrebuia să-l sprijine și fratele său 
Ieremia, şi în favoarea altui vinător de coroană, Moise Szekely 3. 

1 Aceleași rapoarte venețiane. 

2 Izvoarele sînt documentele din Hurmuzaki-Bogdan, II. 
3 did, pp. 275-3, no 135.
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Moise, căruia i se mai zicea și «picior de argint», era un 

Secuiii, născut în bordeiiă, care printr'o vitejie strălucitoare se 

ridicase în cele mai de sus trepte ale demnităţilor din țara 

sa. Fusese unul dintre războinicii marelui rege Ştefan Băâ- 

thory și se luptase pentru dinsul în Ardealul princiar con- 

tra lui Becheș revoltatul și în Polonia regală în potriva ri- 

valului moscovit. Fire pasionată pănă la crimă, mergind 

pănă la omor în dușmăniile sale, el suferi exilul după ce 

gustase cinstea biruitorului. lertat pe urmă, pentru lucru- 

rile mari ce făcuse și mai era în stare să facă, el se în- 

toarse în Ardeal, și Mihai-Vodă făcu din acestălalt viteaz 

«ghinărareșul» provinciei pe care o dobindise. Dar Moise, 

care nu cunoștea virtutea credinții, se ridică, la cea d'in- 

tăi vreme priincioasă, în potriva noului săi stăpin. Servi 

pe Sigismund, principele ungur, și, cînd acesta își luă rămas 

bun pentru totdeauna de la țara sa, Moise, care era altfel 

de om decit această făptură şovăitoare, se gîndi că tronul 

Ardealului îi s'ar cuveni și lui. Fugi la Turcii din Timişoara, 

după ce se făcuse a primi dominaţia germană. Și din această 

strajă turcească, el plecă, în Februar 1603, împreună cu o 

oaste păgină, pe care o comandă însuși Pașa din Timişoara, 

Becteș, şi apucă drumul spre pasul Porţii-de-Fier, dincolo de 

care era Alba-lulia, gloria și domnia). 

Am spus că Basta se gătia de plecare, şi la 21 Mart el 

îşi dădea formal demisia, pretextind bătrineța şi încapacita- 

tea la lucru, pe care i le amintiai intrigile, reale sati închi- 

puite, ale unor dușmani de la Curte. Comisarii, cari trebuiaii 

să-l înlocuiască, venise chiar, dar nu și noul general-co- 

mandant, Russwormb, care, căzind bolnav, nu veni în Ardeal 

nici o dată. Basta nu-l aștepta decit pe acesta pentru a 

porni apoi să-și iea în primire funcţiile nouă de general- 

locotenent în Ungaria. O solie ardeleană, din care făceaii 

parte Mindszenti, şi alţi doi nobili, împreună cu doi Sași 

din Sibiiii şi unul din Brașov, sosise la Curte, și la 7 April 

1 Lămuririle sînt luate din Cronica lui Szamoskozy, tipărită în //orumenta 

Hungariae Flistorica, Seriptores, XXLX.
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după amiazi era primită în audiență și ambasada lui Radu- 

Vodă. Consiliile împărătești se ocupaii de răspunsul ce tre- 

buia să se deie vasalilor din Carpaţi și, de la Dunăre pen- 
tru a-i organisa saii ținea în ascultarel. 

Atunci ajunseră, zădărnicind tot ce se tratase și făcînd 

din oaspeţi niște prinşi, de o parte, niște ostateci de alta, 

veștile din ce în ce mai precise și mai întristătoare despre 
schimbările nouă din Ardeal, care sămănaii așa de bine cu 

vechile schimbări. 

Moise, frumosul Secuiii bătrîn, viteazul alb cu fața supţire 

şi slabă, intră ca un triumfător în castele şi orașe, unde 

eraii cei de neamul săi. Luase, în avintul de plecare, Lu- 

goșul și Caransebeşul ; după ce întrâ în Ardeal,i se dădură 

pe rind Orăștia, Alba-lulia, târgurile din Secuime. Basta, 

care plecase din residență, se adăposti la Cluj, fugi de aici 

la 21 April și se refugie în Gherla, unde se găsia la 26 ale 

lunii. Asediat aici, el se strecurâ din cetate şi se întoarse 

în Cluj, de unde, în noaptea de 23 Maiii, fugi către comi- 

tatele exterioare, Ratăcirea aceasta rușinoasă o încheie nu- 

mai în Satu-Mare, unde așteptă cei trebuia pentru a-și face 

întoarcerea. in oare-care condiţii de siguranță: trupe adecă, 

de la stăpinul săi Împăratul, de la protegiații săi Secuii și 

de la vasalul muntean, Radu-Vodă?. 

Pentru acesta, pămîntul se prăbușia supt picioare. Rămă- 

sese, de și în țara lui, pe Scaunul lui de Voevod, mai răi 

decit ori cînd, mai răi decît în 1601 chiar, cînd își comandă 

Rominii în oastea lui Basta. Din Moldova, unde pîndiau pri- 

begii și îndărătnicul lor călăuz, Simion, îi veniaii ştiri rele 

de năvălire apropiată. Peste Dunăre, Hidir stătea gata să 
întindă podul. Ardealul era pierdut pentru Imperiali. Abia 
citeva cetăți mai țineau garnisonele lui Basta: Gherla, Sighi- 
șoara, Sibiiul, Deva, Brașovul. Celelalte căzuse, și drumurile 
erai pline de haiduci dușmani, de Turci și de Tatari. Pașa 

! Corespondenţa din Ambras, în Innsbruck. 

* Szamoskăzy, Symigianus și corespondenţa citată.
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de Timişoara însuși stătea la dreapta lui Moise învingătorul, 

care nu era Sigismund Bâthory. lar din Polonia, prin pasu- 

rile Marmaureșului, treceaii, pentru a veni şi ei in Ardeal, 

la pradă, citeva mii de Cazaci. 

Ce era să facă? Pe cine să întrebe, n'avea. Solii de 

la Praga îi aștepta în zădar, căci drumurile erai închise și 

porţile capitalei imperiale tot aşa, pentru dînşii. Era Radi- 

brad, dar acesta nu era un om cu greutate şi un ambasa- 

dor formal. La cine să se adăpostească la o primejdie, 

nu era. 

Îi rămînea să aștepte, să câștige timp. De sigur că, silit 

de împrejurări, avind răspundere pentru familia, partida şi 

ţara sa, Radu-Vodă făcu atunci o politică dublă. Neapărat 

că doria întoarcerea și victoria lui Basta, dar acesta era de- 

parte, fără trupe, și nimic nu putea să vie de la dînsul. Din 

cincisprezece curieri ce plecară din Satu-Mare către Ţara- 

Romănească, unul singur ajunse, și acela tocmai la sfîrșit. 

Putinţa unei înfringeri determinante a Imperialilor trebuia să 

se înfățișeze ori cui, și ea se înfățișă, de sigur, și lui Radu- 

Vodă. Purtarea sa se îndreptă și după prevederea unei ase- 

menea posibilități. 

Moldovenilor şi Turcilor de la Dunăre chiar, nu li spuse 

nimic, precum ne-am fi putut aștepta. Cu Moise însă intrâ 

în negocieri, a căror sinceritate se înțelege de la sine. 

Despre aceia însă, tot trimise din timp în timp în Ardeal 

trupe pentru a ajuta pe Basta. Cind acesta se găsia încă în 

Gherla, la 7 Maii, el trimisese întrun noroc un curier, ce 

purta scrise pe pînza cu care-i era căptușită haina, scrisori 

către Radu. Îi cerea să vie cu toți ai săi în ţara Secuilor, 

cari i-au declarat că nu mai pot să-l aștepte și, viind astfel, 

să străbată, cu cetele lor împreună, pănă la dînsuli, 

Radu primi scrisoarea, dar nu plecă în persoană. Numai 

o trupă de 1.400 de oameni —o cifră tot atît de ridiculă, 

ca și a celor «trei sute» de Secui ce-i așteptaii — porni în 

spre Gherla. Dar, precum Tatarii tăiară lesne pe Secuii din 

1 Chron. F-L.-O, p. 22. Cf. Memoriile lui Basta, p. 219
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minusculul lagăr, tot așa de lesne fură bătuţi, în regiunea 

Bistriței, oamenii lui Kis Farkas, un Sirb ungurit, și lui loan 

Ciungul!. Gheorghe Mak6, fost soldat al lui Mihai-Vodă și 

acum aderent al lui Moise, li ieși în cale cu vre-o trei mii, 

și amindoi șefii fură prinși. Răscumpăraţi de Moise, ei îl 

serviră apoi pe acesta, nu fără să aducă astfel daune repu- 

tației de credință a lui Radu-Vodă2. 

Cînd Kis piecase cu ceata lui, se auzise la Imperiali că 

vine însuşi Radu cu o oaste însemnată. Se mai auzi că ela 

pătruns pănă la Sighișoara, care resista încă, aducind un 

ajutor de 16.000 de oameni. Dar erati numai cîteva sute de 

Romini cari veniaii, supt Dimitrie Mirza, să sprijine împotri- 

virea cetăţii. Firește că şi ei fură bătuți, lingă Sighișoara chiar?. 

Poate în același timp cînd Toma Cavriolo se duse la Se- 

cui şi fu prins, alt emisariii german, Stanislav Kracker, un 

burghes din Cracovia, se îndreptă spre Muntenia, și izbuti 

să pătrundă acolo. Intitulindu-se comisariii impărătesc — ceia 

ce nu era —, el își uni silințile cu ale lui Radibrad și cu 

ale unui al treilea represintant al intereselor imperiale, Attilio- 

Vinercati, devenit ofiţer al lui Radu-Vodă, pentru a face ca 

o hotărîre să se iea împotriva lui Moise. 

Domnul se arătă iarăşi nehotărit, sfios față de primejdie, 

ca unul ce știa că-și joacă într'o bătălie tronul și viața. Dar 

unii dintre ai lui cari știaii bogăţia Ardealului și nu uitase 

ocările şi prigonirile sîngeroase pe care avură să le îndure, 

în 1600 şi 1601, oamenii lui Mihai, tovarășii de luptă ai lui 

Mihalcea Banul, cel gituit, şi ai lui Baba Novac, cel ars pe 

rug, ca un mucenic, — aceia se arătară gata să pornească. 

Între dinşii, tînărul cap de de haiduci Deli-Marcu, care furase 

odinioară la Giurgiu pe copilul Radu Mihnea, și Gheorghe 

Raț, Ban al Craiovei pe această vreme, un bătrin și vestit” 

! Szamoszkizy traduce prin «mutilus». 

2 Szamoszkăzy și Symigianus. Cf. Memoriile iui Basta și raportul lui Ra- 

dibrad în documentele la Prefaţă. Acest raport a fost cunoscut: de Szamoszkozy, 

de la care vin probabil și notele contemporane latine ce-l întovărășesc, 

3 Izvoarele citate și Corespondenţa din Ambras,
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luptători. Cu acesta din urmă plecă și Alvise Radibrad, ca 

să-l conducă şi spioneze. 
Aceste trupe erai în număr de 3.000: Sirbi de-ai lui 

Mihai, haiduci și Moldoveni mai ales. Ele apucară pe va: 

lea Teleajinului, apoi drumul Rucărului, și la 5 Iunie ele 

ieşiai din pasul Branului și, trecînd pe lingă Brașov, a. 

pucai spre Feldioara?. lar la 11 lunie, din Tirgovişte, 

Radu- Vodă trimitea la Moise pe doi dintre boierii săi, 

insă nu dintre aceia cari puteau deveni in mîna unui duşman 

ostateci scumpi sai primejdioși. Trimișii se chemaă numai 

Manuil Slugerul și Zlat Armașul. Ei aduceai scrisori de la 

Domn și boieri, prin care se arăta bunăvoința unuia şi a ce- 

lorlalți pentru o pace cu Turcii, se cerea să se oprească Tatarii 

din Bugeac de a prăda, să se ţie în frîi Simion, ecrudul și 

neputinciosul», pe care nu-l vrea țara cu nici un preț, și 

să se păstreze în Scaun Radu, pentru care toți sînt gata să 

moară , 
Moise nu era nici el, cu toată ușurința cuceririlor lui de 

pănă acuma, cu totul sigur de victorie. E adevărat că, înce- 

_pînd negocieri cu Imperialii, le lăsase pe urmă să se înno- 

molească și nu se mai gindise la ele. Dar oastea lui nu era 

cîtă ar fi vrut el săi fie: o parte din Tatari plecase, prădînd 

și arzînd, spre munţii Moldovei; numărul Turcilor, pe cari-i 

chemase înnapoi zvonul despre un atac în Banat, scăzuse 

foarte mult; Cazacii, aşteptaţi din sus, nu mai veniai; în sfr- 

șit, un număr dintre ostașii săi fusese risipiţi în garnisone 

saii în unele lagăre de observaţie, prin colțurile provinciei. 

EI crezu deci că e bine să urmeze, din parte-i, fără sinceri- 

tate, negocieri pe care, tot fără sinceritate, le începuse Radu. 

De o parte și de alta, călătoriră, în vederea soldaților, cari, 

1 Note biografice asupra acestuia în Iorga, Documente asupra lui Petru 

Șchiopul si Mihai Viteazul, p. 36. 

> Chron, F-L.-Oit. (p. 222) dă această dată pentru ieșirea lui Mârza. 

3 Scrisorile se află reproduse în Szamoszkozy, şi de aici în Jfon. Cora: 

Transsylvaniae, Se află și în Șincai și în Episto/ue procerum ale lui Pray, LII, 

p. 262 Cf. Cronica lui Mihail Weiss, un insemnat contemporan, în 'Trauschenfels, 

Deutsche Fundgruben, pp. 157-8.
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ținuţă pe loc, se iritaii, emisari, și unii dintre dinșii plătiră 

cu pielea lor această iritație!. 

Dar, așteptind venirea lui Radu, care nu se punea în miș- 

care, și a lui Basta, care încăla 18 Iulie era tot în Satu-Mare, 

așteptindu-și Silesienii călări și alte ajutoare2, — oastea lui 

Raț nu scădea, Din potrivă, Secuii se grămădiai supt stea- 

gul împărătesc, comandat de Kracker la Braşov: numărul 

lor se ridică îndată la vre-o 3009. Și această mulțime de 

soldaţi, cruzi, neavindu-și hrana, prăda strașnic. , 

Atunci Moise, cu toate negocierile, trebui să facă ceva 

pentru ca să nu îndepărteze de el pe Braşoveni, abia ciș- 

tigați, și alți locuitori ai ținutului jăfuit. Făcîndu-se a vedea 

în slujitorii domnești niște hoți fără căpătăii, el trimise con- 

tra lor pe Mak6 și pe Mihai Imecsy. Aveai 3.000 de călări 

aleși și 509 de Tatari, şi-şi aduceaii aminte de soarta ce 

avusese, prin mina lor, în lunie, Kis Farkas și Ciungul. 

Împărțindu-şi trupele în patru cete, cei doi șefi secui ai 

lui Moise se aruncară cu furie asupra oamenilor lui Raț. 

Dintre aceștia, straja, așezată înnainte, supt Mirza cel Mare, 

se retrase aproape fără luptă, și acel care o comandă explică 

acest act de trădare prin frica ce avuse ca Şecuii să nu 

trădeze î. Aceștia se ținură însă foarte bine, şi toate silințele 

dușmanilor nu putură clinti din loc oastea romănească, în- 

chisă într'o tabără de care şi apărată de tunuri. Cind, sara, 

Mak6 se retrase, nesigur asupra știrilor pe care trebuia să 

Je trimeată stăpînului săi, neîndrăznind însă a vorbi de o 

biruință, — înfrîngerea oștilor lui Moise Szekely își luase în 

adevăr începutul (4 Iulie). ” 
Altfel insă va fi crezut Maks6, în orbirea sa, cînd, două zile 

după ciocnirea de lingă Feldioara, el văzu urnindu-se din 

loc tabăra compactă a lui Raț și apucînd drumul spre gra- 

niță. Oastea lui Radu-Vodă căuta numai un loc mai sigur, 

1 Amănunte în Szamoszk5zy 

2 Corespondenţa din Ambras. 

2 După Radibrad, iar după CAroa. F.-L.-0I4, (p. 222), prin zvonul: falș că 

vin Tatarii,
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un cîmp de luptă mai bun, și se grăbia apoi să iasă întru 

întimpinarea Domnului, ce era necontenit așteptat. Dar, cre- 

zînd că are a face cu niște adevăraţi fugari, Makd se luă 

după dînșii, tot focos și pripit. Ai noștri se opriră lingă sa- 

tul Cristian. 

Aici ei fură atacați de Mak6. Aveau în spate dealuri, în 

față o rîpă, de jur împrejur care legate cu lanţuri, ca şi la 

Feldioara. Înaintea acestor piedeci, năvălitorii se opriră în 

desordine. Și atunci, la rîndul lor, oamenii domnești dădură, 

conduși de Mirza pocăitul, un asalt care umplu cîmpul de 

morți și înfundă pe fugari în pădurea Cotlei, la o distanţă 

de opt mile de la tabără. Dintre căpetenii, nici unul nu se 

mai afla însă acolo. Imecsy căzuse, iar lui Mak6, prins, Mirza 

puse să i se taie capul, ca unui vechii și bine cunoscut trădător!. 

O luptă ca aceasta dovedia că Moise putea să fie învins. 

Atunci Radu însuși își adună familia, boierii, averea, ridicâ 

steagurile de-așupra celor 8.000 de ostași în marș și trecu 

pe la Rucăr, pentru a sfărîma pe dușmanul Împăratului. 

Trecerea lui Radu se făcu încă de la 12 Iulie, dar el maj 

zăbovi cîtva timp pănă la luptă, trimițind și primind amba- 

sadori zădarnici pentru o pace care nu era să fie nici-odată. 

Totuşi încă de la 8 lulie Moise, alergînd unde începea să 

se alcătuiască primejdia, se afla în apropiarea Brașovului, care 

îi dădu ceva pedeștri, arme și provisii. La 13, el își alcătuia 

lagărul, la două mile departe de oraș, și aștepta ce era să 

se întimple, 

Radu zăbovia de sigur în așteptarea lui Basta, care era 

tocmai la Satu-Mare şi nu se putea hotări încă să-și puie în 

mișcare trupele. Abia la 20 Iulie, el ajungea la Maitin, fără 

să primit ajutoarele, pe care le chema de atita vreme: că- 

lărimea silesiană și regimentul Kolonics. El știa la această 

dată că «un anume Mirza, în serviciul Domnului muntean, a 

1 Izvoarele citate și cronici braşovene (Mihail Weiss, în Trauschentels, p. 158 

şi urm,; altele, mai mici, în Qace/lez der Stadt Kronstadi, IV; cf. Kemeny, 

Deutsche Fundgruben, pp. 156—7).
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tăiat în bucăți 3.000 dintre ai lui Szekely, floarea armatei 
lui», și că «Radu se află cu oastea lui lingă Brașov» și nă- 
dăjduia să isprăvească ceva, cu oamenii acestui învingător și 
cu cei vre-o 8.000 de oameni, mai mult Unguri și Strbi, pe 
cari însuși îi aducea cu sine. | 

" Dar ce nu ştia atunci și ce era să afle mai tărzii numai, 
cu părerile de răi învidioase care-i mîncaă inima la asemenea 
vești, era că apropiarea sa era acum aprope nefolositoare, 
căci coroana Ardealului lunecase de pe capul lui Moise, care 
luptase lingă Brașov în ziua de 17 Iulie după calendarul noii 
ultima lui bătălie și perise înnaintea unui duşman desprețuit. 

O soartă ca aceasta pare căo prevedea el. La 14 ale lunii, 
trei zile înnainte de moarte, îl vedem trimiţind din «lagărul 
său lingă Braşov» doi soli la Imperiali, cu știri mincinoase 
despre Radu, ale cărui trupe ar fi fost bătute și aruncate, 
cu mari pierderi, în munți, și cu îndreptățiri pentru că luase 
o putere ce nu era de fapt în mina nimărui și zăbovise niște 
negocieri care pănă atunci nu adusese nimic bun pentru Ar- 
deleni. 

A doua zi după expediarea trimişilor, oastea Domnească, 
minată de nerăbdarea unor luptători ce căpătase încredere 
în braţul lor, se vedea viind, și steagurile împărătești care 
umbriai corturile de comandă se înfipseră în șesul ce se 
întinde între Vulcan și Riîșnov. Cel d'intăii sat fu aprins, 
fără voia Domnului, și flacările ce-l mistuiaii luminară noaptea 
din ajunul luptei. | 

Moise avea cu dinsul, afară de numele și vitejia lui, afară 
de amintirea fulgerătoarelor lui cuceriri din urmă, o frumoasă 
oaste de vre-o 6.000 de oameni: Unguri, cîțiva Turci, supt 
Pașa de Timișoara, și destui Tatari. Aceşti auxiliară af lui 
cerură prin căpetenia lor, Becteș-Pașa, o luptă în cîmp des- 
chis, crezîndu-se în stare a răspinge peste graniță pe ostașii 
lui Radu. Dar Moise n'avea atita încredere și-și vrăjia pare că, 
prin neobișnuita lui sfială, înfringerea apropiată. Luînd învă- 
țătură de la dușmanii săi Raț și Mirza, el se închise în ta. 
bără de care, legate prin lanţuri. În dos avea o pădurice, în 

64567. Vol. 1V, III
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coastă oara, unde Brașovenii lucrau hiîrtia cu coroana în zare, 

în față o ripă noroioasă, pe care o puteai sări la nevoie și caii. 

Becteş stătea în afară de cingătoarea de ocrotire a carelor 

legate și, rușinindu-se a se apăra prin alta decit vitejia bra- 

țului, stătea în șesul deschis, cu Turcii săi, abia 200, şi cei 

2,000 de Tătari. . 

Moise avea douăzeci și cinci de tunuri, și-și dase osteneala 

să le îndrepte singur. Dar, cit avea și cît făcuse, nu i se 

părea de ajuns. Înnainte de a se luptă, el trimise la Radu 

un ultim sol de împăcăciune. 

Voevodul îl opri la sine, precum, în 1599; Mihai-Vodă o- 

prise la sine, pănă se va hotări norocul, pe nunciul papal Ma- 

laspina, venit și el cu asemenea propuneri, de la un alt menit 

la moarte. Oastea romănească se puse în rînd pentru bătaie, 

a doua zi abia după sosirea în noul lagăr. În mijloc, pe- 

destrimea și haiducii, cei doi Mirza la stinga, în faţa Tata- 

rilor ; la dreapta, către Braşov, Raț. Se puseră în mișcare ast- 

fel în spre oraș și dușmanii de lingă dinsul, salutați de 

tunurile lui Moise. 

Ele erati însă răii îndreptate; în ori-ce cas, nu-şi atinseră 

ținta. Călării lui Radu-Vodă, în potriva cărora se înlănţuise 

carele, se prefăcură, la o poruncă a conducătorului lor, în 

pedeștri, în pedeștri cari se tiriaii, fugind, asupra taberei, Mi- 

rarea făcu pe cei închiși înnuntru să-și piardă inima în clipa 

hotăritoare. De altfel, îngrămădiți acolo, împiedecaţi, prea 

puţin deprinși cu disciplina ca să poată lucra unitar, ci n'a- 

veaii avintul pe care-l căpătase, aruncîndu-se de pe înnălțimi, 

năvălitorii. 

N'a fost o luptă, ci o măcelărie. Oastea «Craiului» răscu- 

laţilor fu nimicită pe Zoc, strivită acolo între care, «<într'o 

singură clipă» (în uno momento). În frunte cu tînărul Deli- 

Marcu, învingătorii lucraii, pripiți, cu sulițile lor lungi care 

treceaii prin cite trei trupuri. Cînd lucrul fu isprăvit, floarea 

nobilimii ardelene acoperia acel loc îngust, menit săi fie patul 

de moarte: doi Ovâry, un Perussith, Fiotta, şeful tunarilor, 

un Toroczkay, un Apaffy, doi Kornis, un Kemeny, doi Ken- 

deffy. Ștefan Tholdi şi Nicolae Bogâthy fură prinși pe moarte.
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Becteş apucase fuga spre Poarta de fier, aruncînd de pe 
dinsul mantia roșie şi pielea de pardos. Risipiţi sai în sto. 

luri, cei scăpaţi de omorul ostașilor și de ciomegile și sece- 

rile țerăneşti care-i aşteptaii în cale, la pădurea Dracului, o 

rupseră de fugă în aceiași direcție, către pasurile care duceai 

la Turci. 

Meșteșugul fugii îl știaii bine aceia cari întovărășise adese 

ori în asemenea excursii pe Sigismund Bâthory, pasionatul 

pentru fugă. Moise fusese și el învins în viaţa lui, dar el își 

dădea samă că locul unui purtător de coroană, fie și usurpată, 

nu e în fruntea fugarilor. Se retrase luptindu-se, și putu ast- 

fel să fie ajuns. | se ceru să se oprească, și i se păru iarăși 

că locul unui Craiii nu se află între prinşi. Atunci Grecul 
Pană, din suita lui Radu-Vodă, îi trimise un glonţ din flintă, 

și hangerul lui Raț primi corpul care se clătina pe cal. Capul 

lui Moise Szekely, principe revoltat al Ardealului, fu înfipt 

în piaţa din Braşov, apoi, umplut cu paie, el putrezi, în ve- 

derea ţeranilor, pe zidurile Făgărașului romănesc.!. 

Cu o mirare care n'avea în ea nimic plăcut, află Basta la 

Achiș, unde ajunsese la 22 Iulie, că dominaţia lui Moise a 

luat sfirșit. Fără să ştie că învinsul nu mai trăia pentru ru- 

șine, el nu se putu împiedeca să observe unui corespondent 

archiducal al săi că-i pare răi pentru biruinţa ce-i scăpase 

din mină. Coborindu-se către centrul provinciei, el întrâ la 

27 ale lunii în Alba-lulia, de unde fugise și garnisona, supt 

Grigore Mak6, și orășenii trădători. Aici abia generalul îm- 

părătesc fu încunoștiințat de peirea lui Moise, pe care o 

anunțară la Curte abia, scrisorile lui din 29. 

Dintre fugarii din lupta de la Brașov un număr de nobili 

1 Lupta e descrisă în scrisoarea, lui Radibrad, eltalianul mincinos» al lui 

Szamoskăzy, în Cronicile săsești ; mai pe larg în Szamoskăzy (expunerea la- 

tină, definitivă, în Mor, Ffung. Fist, XXIX, şi note ungurești în vol, XXX) 

şi Symigianus. Cf. povestirea și poema lui Matei al Mirelor (izvorul romîn), 

în Papiu, [, și Iorga, Afanuscrigte din biblioteci străine, precum și Memoriile 

lui Basta. O bună povestire militară a luptei, de un ofițer romîn din armata, 
austro-ungară, în foileton la Gazeta Zrazsilvaniet pe Februar-Mart 1900. 

.
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se adăpostise la Deva, de unde scriaii o săptămină abia după 

catastrofa lui Moise, îndreptind către Imperiali rugăciuni sin- 

cere amestecate cu amenințări șirete. Străbătind Ardealul in- 

treg, aici veniră, pentru a găsi plată şi pradă, Cazacii pe 

cari principele mort îi comandase din Polonia. Așa se formă 

o nouă oștire de citeva mii de oameni, călărime ușoară, po- 

trivită pentru jaf. Cinstea de a o comandă fu oferită unui 

bătrîn general paralitic, Gheorghe Borbely. | 

Această nouă concentrare a nemulțămiţilor ardeleni nu 

putea să aducă nici un folos adevărat causei ungurești. Radu, 

întorcîndu-se în ţară, undei era frică să nu-și facă un altul 

culcușul — și în adevăr că în lipsa lui Mitropolitui adusese 

pe un Ştefan-Vodă, fiul (lui Petru Cercel! —, lăsase în Ardeal 

pe Gheorghe Raț, care stăpinia Birsa şi Secuimea prin cei 

2.000 de crunți haiduci ce ascultaii de poruncile lui. Iar în- 

naintea lui Basta nu se înfățișau, pretutindeni, decit porți 

deschise și capete plecate. 

Cei ce se îndărătniciaii însă în revoltă trecură din Deva 

la Orăștia, unde și alţii se adunară, plănuind cu toţiio dietă 

de resistență. De aici trebuiră iarăşi să plece către Poarta 

de fier, prin care li se închidea speranţele, — cel puţin pe 

cîtăva vreme. Lîngă Uniedoara veniră să-i găsească, la 8 

August, 4.000 de haiduci, trimişi de Basta, și o a doua în- 

frîngere, pe care Basta ar fi pus-o bucuros, de și n'o cişti- 

gase personal, alături cu cea d'intăii, ciștigată de Radu-Vodă, 

încheie campania. Ardealul era din nouă supus, și coman- 

dantul lui în numele Împăratului putea să scrie la 10 August: 

«Slavă Domnului, nu mai e nici un dușman în ţară»?, 

După ce dușmanul era gonit din ţară, trebuia din noii ca. 

împrejurările, turburate, să fie aduse în orinduială. Basta 

convocâ la Deva o dietă, care ceru formal, la 13 Septembre, 

iertare pentru cele petrecute. Comisari împărătești sosiră 

1 Cf. studiul miei citat, în Omagiu? Maiorescu şi Documentele la Prefaţă, 

n0 XI. E curios că Basta face din el un pretendent la tronul Moldovei. Să nu-l 

fi cerut Ieremia pentru că, voind Muntenia, Ștefan se arătase concurentul lui 

Simion ? 

2 Innsbruck, 7. c.
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iarăși pentru ca să administreze ce cucerise soldaţii. În'sfir- 
șit, după o excursie în direcția Lipovei, a lui Basta, unit cu 
Gheorghe Raț, pribegii își făcură supunerea, și bătrinul lor 
șef muri în Decembre la Cluj, unde venise să se înfâțișeze 
lui Basta !, 

Răminea de asigurat, de consolidat dominaţia liniștită a 
Împăratului asupra Ţerii-Romînești, Cînd dădu lupta de lîngă 
Brașov, Radu-Vodă era încă în așteptarea răspunsului din 
Praga și a solilor pe cari știm căii trimisese acolo. În April 
și Maiii, Curtea se ocupase de dinșii şi de instrucţiile lor, 
dar tulburările din Ardeal întrerupseră negocierile. În Iulie 
numai, cînd zvonul despre succesele lui Mirza şi Raț ajun- 
sese la Viena, se îngădui lui Radu a ridica steagul Împă- 
ratului înnaintea oștirilor lui 2, 

Cînd însă, ori cît ar fi căutat unii oameni să scadă efectul, 
marea victorie a Domnului fu cunoscută, lucrurile merseră 
mai răpede. Pentru a arăta în ce chip se cîștigase lupta și 
a oferi suveranului săi din Praga cele o sută douăzeci și 
șese de steaguri dobindite, Radu numi soli ai săi pe Radu 
Clucerul și pe Mircea fratele lui Mirislăi Logofătul, şi dădu 
misiunea de a-i conduce lui Alvise Radibrad. Ei erai aștep- 
taţi în reședința imperială în ziua de 1 7 Septembre. La 21, 
se celebrâ un Te Deum în semn de mulțămire pentru suc- 
cesele prin care se recîștigase Ardealul; a doua zi, supt 
privirile Împăratului, care-și mai însănină puţin melancolica 
față, steagurile fură primblate prin curtea castelului și după 
amiazi boierii, cari fură puși în fruntea tuturora și zugrăviți 
într'un meșteșugit Conterfey, îşi avură audiența, în care în- 
făţișară frumosul buzdugan de iasp, care se aflase printre 
spoliă 3. | | 

Cam peste o lună, în această cancelarie înceată, se re- 
dacta răspunsul. Radu primia felicitări pentru ceia ce făcuse, 

! Symigianus şi Szamoskăzy. 

2 Hurmuzaki, IVI, 

% Cronicile citate ; înedite în Innsbruck, 7. c.; Szamoskăzy, în Monumenta 
ung, Script, XXX; Şincai, la această dată. :
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şi î se acorda o subvenție de 120.000 de taleri pe an. Iar, 

pentru cererea de a i se da supt comandă cele patru Scaune 

secuieşti şi de a fi ajutat la clădirea unei cetăți, el era în- 

dreptat la cei ce cunoșteaii împrejurările, Basta și comisarii 1. 

Trimișii se întoarseră, în lanuar 1604, cu daruri bogate: 

un serviciu de argint, un lanț de aur, o medalie cu chipul 

Măriei Sale. Dar ei aduceaii și diploma pentru numirea ca 

Domn a lui Radu, diplomă pentru redactarea căreia se ce- 

rură, probabil, sfaturi din Ardeal. Ea nu fu pecetluită și ex- 

pediată însă acelui care o aștepta de doi ani de zile decit 

la 1o Decembre, și numai către sfirşitul lunii solii vechi și 

cei noi se puteai întoarce spre țara pe care Tatarii o adusese 

în mai rea stare «decit chiar supt Sinan-Pașa» 2, 

Radu-Vodă era acum Domn legiuit, şi moștenirea filor lui 

era asigurată. În afară de aceste ordine, se dăduse altele, 

pentru plata subsidiului. 

Dar cu atita nu se puteai sfirși greutăţile pentru Radu- 

În lipsa lui din țară, în 1603, un pretendent încercase săi iea 

tronul. În Moldova, Simion nu se astimpăra, și pribegii de acolo 

nu se împăcaii cu soarta lor: în April 1604, îi vedem, cu 

Mitropolitul trădător în frunte, milogindu-se la Zamoyski, iar 

în Iulie întinzînd miînile către Basta, cu aceleași plingeri 

naive pentru prădăciuni tătăreşti pe care ci singuri doar le 

adusese prin nepotolita lor ură de partid ?. 

Apoi, în Septembre, leremia-Vodă era în lagăr, și ordine 

turcești veniaii iarăși pentru stabilirea lui Simion, cereri de 

ajutor se adresaii iarăși către vecinii din Polonia. Radu Mihnea 

apare din noi la Silistra cu pretențiile lui zădarnice de 

Domnie, şi rînd pe rind valuri distrugătoare de Tatari în- 

neacă şesurile Țerii-Romănești. 

Contra ori-cui putea să se lupte Radu, contra ori-cui putea 

1 Hurmuzaki, IVI. 

2 Scrie Domnul (id, p. 347). 

3 Harmuzaki, IV!, VIII; Suzi. II?
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să dea ajutor Basta, numai contra Tatarilor nu, cărora Ii 

era ţara deschisă, de la Milcov pănă la Olt. Aducîndu-și 

aminte de vechi negocieri cu Hanul «iubitor de creștini», pe 

vremea lui Sigismund și a lui Mihai, Basta și Radu alergară 

din noi după utopia Tatarului paşnic, respectuos de tratate, 

bun vecin, 

E sigur că Radu a lucrat după ordinele precise ale lui 

Basta, cu toate că acesta din urmă a aruncat apoi vina pe 

Voevod!. După sosirea omului împărătesc care le aducea, o 

scrisoare fu adresată prin Necula Slugerul Hanului, cerind 

cruţare în schimb pentru ceva daruri. Gazi-Ghirai era dincolo 

de Dunăre, întorcîndu-se din Ungaria, și el vorbi și co- 

mandanţilor turci din acele părți despre ofertele îndărătni- 

cului rebel. Pentru negocieri, el alese pe acel care stătuse 

cîndva cu același scop înnaintea lui Mihai, şi un Turc de 

la Razgrad îl întovărăși în această misiune?. | 

În Decembre 1602, Chehaia tatar, Ahmet Celebi, veni la Tirgo- 

viște, și nu-i trebui multă vorbă ca să se înțeleagă cu Vodă. Ta- 

tarii aveai nevoie de bani, iar Domnul de pace. Restul erati 

cuvinte zădarnice. Recomandaţia să nu se iea după urmele lui 

Mihai era de prisos pentru Radu, în situația în care se gă- 

sia acesta atunci, iar asigurarea Chehaiei că stăpînul săi e 

un așa om încit se mulțămește și cu o «băsmăluță», numai 

să vadă că i se face cinste, va fi făcut numai pe ascultători 

să zîmbească. Lucrul de căpetenie însă se statornici, în pa- 

guba lui Simion răbdătorul: Trimisul se întoarse cu un dar 

de două caftane și cu o sumă de 5.000 de galbeni pentru 

temutul Împărat crimlean. lar Radu dobindise asigurarea, 

prin cine ştie ce scrisori sai jurăminte, că ţara-i va fi tot- 

deauna lăsată în liniște, dacă va plăti peșcheșul de 15.000 

de galbeni pe an, la care se învoise. 

1 cÂm scris Voevodului să nu încheie pacea cu Tatarii», spune el la ş 

Ianuar; Hurmuzaki, IV!. Cf. scrisoarea lui Radu din 25 Decembre precedent 

(ibid.). 
2 V, mai ales scrisoarea iui Radu către ambasadorii săi din Viena, cărora 

n'avea de ce să le ascundă realitatea lucrurilor, în Hurmuzaki, IVI, p. 365.



XL | PREPAŢĂ 

Am spus că alături de solul tatar chemat, venise și un Turc, 

Moni—Munir?—Aga, a cărui sosire nu putea să fie neplăcută. 

Pe cînd Domnul și sfetnicul săi italian, Attilio Vimercati, 

vorbiaii fățiș cu Chehaia, Aga avea sfătuiri tainice cu acel 

Mare-Ban Preda Buzescu, în mînile energice ale căruia se 

găsia de fapt, principatul 1. 

Însemna aceasta o dezlipire de cellalt Împărat, de Cesa- 

rul din Praga? 

De sigur că nu. Rudolf însuși— sai cei ce lucrai și scriaii 

supt numele lui— era de părere că o pace cu Turcii, făcută 

«numai pentru asigurarea provinciei», și nu pentru scopuri 

politice sau militare, era o măsură de mîntuire în grele ne- 

voi, care se putea încuviința lui Radu?. Basta recunoștea și 

el că n'are «nici chip, nici oaste, nici bani», să-și ajute alia- 

tul 3. În Ardeal era lipsă în Vistierie, nemulțămire în orașe 

şi castele, foamete în sate, unde se mincaă morţii din mor- 

minte și cei ce atirnai de funia furcilor. La Curte, gindul 

unui tratat cu Lurcii nu fusese pierdut din ochi nici o clipă, 

şi eraii mulți dintre consilieri cari se plingeaui că prea se 

zăboveşte lucrult. Abia plecase, avind în fruntea lor pe Radu 

Buzescu Clucerul, boierii lui Radu-Vodă şi, cînd ei ajunseră 

la Cașovia, plecarea lor mai departe fu zăbovită, pentru lipsa 

de bani. Subsidiile promise Voevodului nu se puteai aduna, . 

și pănă și din darurile menite pentru boieri nu se ajungeai 

unele 5! 

Radu putea să dorească deci pacea cu dușmanii săi de 

pănă acum, şi o doria în adevăr, fâră să se gindească pentru 

aceasta a se luptă în urma păginilor cu aceia cărora li da- 
toriă, de bună samă, recunoștință. La întrebările Tatarului 

despre gindul ce are față de Turci, el răspunse că nui tre- 

1 Revelaţiile lui Petru Armeanul, informator veridic în fond, cu toate mo- 

tivele sale de nemulțămire cu Radu (în Hurmuzaki, 7. c., p. 404). 

> Jbid, p. 363, n 309. 

3 Zbid, p. 361, no 308. 

1 Rapoarte către Maximilian; Innsbruck, Sfa//halfereiarehiv,  Ambraser 

Abteu. 

3 Hurmuzaki, IV!, Mart,
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buie alt Împărat decit acela căruia i-a jurat și-i slujeşte cu 
credință, dar că ar fi bucuros să se oprească mersul oștilor 
și să se deschidă calea pașnică pentru negustori. Pănă la o 
solie de boieri mari —.unul din Buzești sai «Florescu» — la 
Constantinopol nu se ajunse, cum se cerea de la Poartăi, 
dar în Iunie, de-a dreptul, prin solii săi, ca și prin solul 
tatar în Ardeal, Radu ceru de la comisarii imperiali săi se 
îngăduie a primi de la păgini un steag, pe care l-ar trimite 
la Praga sai l-ar da, simplu, la o parte. Iar, dacă nu, măcar 
un alt semn de recunoaștere din partea vechiului suzeran, 
încă atit de puternic, al ţerii: aşa cun buzdugan de argint 
pus pe o tipsie»2! 

Căci steag, acel pentru care se rugase în 1602, îl primise 
acum de la Împăratul săii creştin. În Mart, pe cind Tatarii, — 
cari cereaii astfel, în limba lor de jaf, rămășița stipendiului 
făgăduit în Decembre, — ardeau ce se mai putuse întruchipa 
în urma atitor năvăliri şi războaie5, — misiunea imperială so- 
sise la dinsul, înnainte de solii săi ce fusese la Curte. Con. 
tele Camillo Cavriolo trecu pe la Turnu-Roş, cu o mică suită 
aleasă, aducind cu sine, împreună cu preşenturile de argintării 
și diploma de întărire, steagul. Era de damasc roşu, un prapur 
cu două virfuri, sămănat cu steluțe de aur, purtind pe «el 
armele Imperiului și ale Casei de Austria ; atîrna de o su- 
liță poleită, sfirșită sus prin cruce. 

Dar, într'un timp cînd șesul era din noă al călăreţilor 
Hordei, misiunea solemnă se strecurâ cu frică în umbra 
munţilor pentru a căuta un Domn pitit și el într'un colț de 
pîndă, lîngă familia-i scumpă şi scumpele comori. Cind Ca- 
vriolo ajunse la locul de întîlnire al mănăstirii Dealului, se 
făcuse totuşi puţină siguranță, și serbătoarea avu o înfățișare 
din cele mai strălucite. 

Radu ştia să primească pe aceia cari represintau pe Îm- 

tv, destăinuirile lui Petru Armeanul, în Hurmuzaki, 1V!, 
2 Actele negocierii, în Hurmuzaki, IV! și în Documentele la Prefaţă, 
3 Cf. destăinuirile lui Petru Armeanul și Memoriile lui Basta, p. 245: «per 

haver 30.000 'Tartari, poco prima scorrendo quella provincia, fatto gran quan- 
tită di prigioni», etc.
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păratul săi. Attilio apăru întăiii, generalul muntean născut în 

Crema, cu cinci sute de pușcași străini ai lui Vodă, călări. 

Apoi, între nu mai puţin de 4.000 de ostaşi pedeștri cari 

înnaintaui, Domnul țerii, mergînd «ca pe un drum de rege», 

avind în juru-i cei «mai vestiți boieri și luptători», mai departe, 

pe de lături, trei mii de călăreți ce-şi jucaii caii pe şes ȘI, în- 

nainte, cele două steaguri mari: al principatului cu corbul pur- 

tînd crucea în plisc și al Sfintei Fecioare făcătoare de minuni bă 

Radu sărută de trei ori, cu mîinile pe piept, într'o atitu- 

dine de adincă evlavie, crucea steagului, carei fu încredin- 

țat. Apoi el își duse oaspeții în Tirgoviște, printre rîndurile 

mulțimii îngenunchiate. Aici Italienii și Valonii petrecură opt 

zile, în «petreceri războinice și plăcute vinători»>, iar în cea 

de-a noua un prânz, în care «toate eraii vrednice de văzut şi 

regale», îi ţinu pănă tărzii noaptea, în sunetul musicilor, pe 

cînd supt fereștile Curţii se aprindeaii «meșteșugite focuri de 

bucurie». Cavriolo primi la plecare 'un cal arab, împodobit 

cu aur și argint, și un paloș scînteietor de juvaieruri?. 

Tatarii, cari nu eraii al Hanului, se risipiră însă, și atunci 

Radu găsi timp să meargă pentru a mulțămi lui Basta și a 

se înţelege cu dînsul. Această călătorie era cu atita mai ne- 

cesară, cu cit negocierile Domnului — atît de nefolositoare !— 

cu Tatarii fusese tălmăcite de răăvoitorii lui ca un început 

de trădare şi Basta însuşi bănuia în Februar «că este o în- 

țelegere ascunsă între Moldovean, Muntean şi Ture», cu toate 

că, iarăși, mărturisia că n'a putut descoperi nimic în această 

privinţă 3. Se pare chiar că Basta a venit numai cu frică la în- 

trevederea la care fusese poftit încă din Decembre de Radu 

şi că el credea pe Voevod înțeles cu Secuii în potriva lui f. 

1 În care 'Italienii — Spontoni, p. 246 și urm. — văzură o «virginea testa, 

di venusta donzella con bellissimi gieroglifici. 

2 Memoriile lui Basta. Datarea ceremoniei resultă din pomenirea prăzii 

Tatarilor. ” - 

3 Scrisoare inedită a lui Basta către Maximilian: Cluj, 21 Februar 1604. 

În Innsbruck, Sfa//ha/rereiarehiu, Ambraser Aklen. 

4 Raport către Maximilian al secretariului Rabuss, [Mart] 1604, Praga.
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Ori-cum, disposiţiile lui faţă de Voevodul romiîn nu eraă din 

cele mai prietenoase cînd sosi la Brașov, în așteptarea, lui, 

la 1o Mart 1604. La 12 venia Radu cu o suită de vre-o 

sută de oameni şi, după ce petrecură împreună pănă la 15, 

cînd Munteanul plecă înnapoi spre ţara sa, ei se despăr- 

ţiră cu deplină încredere, dintr'o parte ca și din alta !. Basta 

se încredințase, prin supunerea sinceră şi convingătoare a 

lui Radu, că toate cite se întimplase fusese făcute de nevoie 

și că un plan de trecere la Turci nu existase nici odată în 

mintea. bătrinului soldat ?. 

Generalul imperial se îndreptă spre Făgăraș în ziua de 17, și 

el nu era să mai stea multă vreme în provincie. Nu pentru 

că starea acesteia, atît de rea supt raportul economic, ar fi 

fost satisfăcătoare politiceşte, Nemulţămiţii roiai la graniţă, 

și se găsiaii Turci cari să-i sprijine acolo, cu oameni și bani, 
și prieteni, cari să-i lămurească și să-i îndemne, în Ardeal 

chiar. Între pribegii gata de luptă se pomenia în cercurile 

neîmpăcate cu stăpînirea nemțească mai ales tînărul Gavriil 

Bethlen, care era să domnească apoi mai mulți ani, cu stră- 

lucire. Haiducii erai în revoltă și Valonii nesiguri. Sistemul 

de spînzurări, confiscări şi impunere de amenzi al lui Basta — 

ajunsese a scrie: «voii fi silit să-i sţirpesc cu totul» 

— nu putea să asigure durata stăpînirii împărătești în 

Ardeal. 
Mai ales cînd după plecarea lui rămaseră să-l aplice alții, 

cu mai puţine însuşiri și mai puţină reputaţie decit dinsul. 

În Maiă, era teamă să nu se înfățișeze Turcii, mînați de ne- 

răbdarea lui Bethlen, la Oradea-Mare €. Iar în luna următoare, 

față de lipsa de comandanți destoinici în alte părți ale tea- 

trului de luptă, Curtea germană era silită să facă pe placul 

1 V, pentru cronologia întrevederii Socotelile Brașovului şi izvoarele com- 

plementare citate în ediția, dată de mine, a Socotelilor, 

2 Cf. Memoriile lui Basta, care afirmă această schimbare a păreriior gene- 

ralului și no X1y din Documentele la Prefaţă. 

3 No xrv a] Documentelor la Prefaţă. 

4 Corespondenţa inedită din Ionsbruck,
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bească la toate punctele de Domnul lor, pentru ca să se ştie că 

sprijinul acestuia e Împăratul. După răspunsul pe care-l im- 

punea demnitatea. şi spiritul de economie, un tratat provisoriu 

se închei€ în sfirșit, și rămase numai să-l ratifice Rudolf. 

Afacerea se mintui, cum se mîntuiaii pe această vreme toate 

la Curtea din Viena. Se afirmă că întăi miniştrii lui Rudolf 

ar fi avut de gînd să aducă la Praga pe Tatar. Dar el ră- 

mase unde era, și, obosindu-se cu așteptarea, plecă înnapoi, 

fără altă ispravă decit ceasornicul pe care i-l dăduse, după o 

călduroasă stăruință, unul din comisari. 

Nu se făcuse deci nici măcar atita: la Răsărit, Ţara-Ro- 

mănească răminea deschisă Tatarilor, cari se și iviră în August, 

silind pe Ieremia a face daruri bogate șia ieşi în lagăr, unde 

stătu, mergînd în preajma lor mai multe săptămîni de zile, 

Ei trecură apoi în Dobrogea, ducîndu-se spre oastea tur- 

cească, nu fără să fi atins în treacăt și principatullui Radu ?. 

De la Apus și Nord-Vest, din țara Hațegului și din Banat, 

- veni încă în lulie altă primejdie. Haiduci, dintre aceia pe 

cari-i lăsase liberi lipsa de plată şi desorganisarea tuturor 

lucrurilor în Ardeal şi în părțile vecine, reunindu-se cu bande 

prădătoare de ţerani flămînzi, pătrunseră în Oltenia prin 

țara Hațegului, aducînd, credem, pe pretendentul Ștefan, acela 

pentru care se făcuse revolta din 1603. Regiunea fu prădată, 

Curțile marilor boieri: Teodosie Logofătul, Clucerul Radu, 

Preda Banul, care fugise, neavind cu ce se împotrivi, fură 

despoiate. Și jefuitorii vor fi plecat numai la vestea apro- 

pierii trupelor trimise de comisari, pentru a. sprijini pe va- 

salul împărătesc 2. 

Cum se vede, la noi nu era mai bine decit peste munți, 

în această epocă de ruină și de suferință. Pentru a desăvirși 

povestirea, trebuie să adăugim că pe lîngă primejdia Tata- 

1 Cf. lorga, Socotelile Bistriţei, LL. p. XIV şi Wolfgang Bethlen, VI, p. 62. 

2 Cf. Hurmuzaki. IV! şi Bethlen, pp. 55-6.
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rilor și a Haiducilor se adăugea și a Moldoveanului Simion, 

pe care iarăși Turcii îl recunoscuse ca Domn. În toamnă, 

Ieremia era învitat stăruitor să-și ajute fratele, din partea 

Marelui-Vizir, care-şi găsise iarăși de lucru în Ungaria. Pri- 

begii îşi priviau cu mai multă încredere viitorul, cînd vedeai 

lagărul, gata adunat, al Domnului moldovean. La 8 Octombre, 

leremia scria Polonilor, din «lagărul de dincolo de rîul Mol- 

dova», arătînd nehotăririle ce mai păstrează încă în această 

privinţă. ” 

În același timp, el dă şi explicaţia acestui act de favoare 

al Serdarului-Vizir față de Simion. Din Ungaria, unde se luptă 

însuși, Mohammed-Pașa dezlipise un puternic corp de expe- 

diție : leniceri, Haiduci și alți desertori, și-l îndreptase .către 

pasurile Ardealului, — ca în 16031, 

Ştirile eraii straşnic de exagerate, dar în ele era un ade- 

văr: acela că Ardealul se revoltase iarăși. Bătrinul nobil 

Ştefan Bocskay, unchiul lui Sigismund Bâthory, om bogat, 

popular, cuminte, era de mult timp speranța conaţionalilor 

săi. Pe cînd aceștia-i arătaii Coroana Ungariei, liberă pentru 

un cap îndrăzneţ, violentul Italian care comandă pentru Îm- 

părat în Cașovia, Belgioioso, părea că-și pusese în minte să 

arunce în braţele nemulțămiţilor pe acest om prețios. Pe cînd 

aducea cu de-a sila pe orăşenii calvini înnaintea altarelor 

catolice, el pretinse lui Bocskay un împrumut, care fu re- 

fusat, ceia ce atrase măsuri împotriva neascultătorului şi re- 

sistență din partea acestuia. Bocskay fusese în Ardeal și 

auzise ce se șoptia acolo; el ştia că banii și popularitatea 

lui pot ridica într'o clipă o armată dintre Haiducii neplătiți 

şi în stare de răscoală. Silit de împrejurări şi de oameni, de 

prieteni și de dușmani, el se declară în sfîrșit, învinse pe 

colonelul Pezzen, care fu şi prins, la 15 Octombre, intrâ în 

Caşovia și putu lua titlul de «prinț al Ardealului, domn păr- 
ților ungurești şi șpan al Secuilor» 2. 

1 Hurmuzaki-Bogdan, II. 

2 Cronicile ardelene citate şi Corespondenţa din Ambras.
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Și Imperialii ce făceai în acest timp? Trimis de Movilești, 

un Armean, Iosif Grigorovici, fratele lui Petru, pe atunci în 

rele relații cu Domnul muntean, veni în Ardeal, unde nu 

era un necunoscut, tocmai pe acest timp, în Octombre, cînd 

conspirația prietenilor Sultanului izbucni. El se făcea însă a 

veni ca împăciuitor, arătînd dorinţile de slujbă dreaptă faţă 

de Împăratul ale pribegilor munteni dușmani ai lui Radu-: 

Vodă. Simion avea dorința călduroasă de a se închina Ce- 

sarului creștin; mai folositor decît usurpatorul Șerban, el 

m'ar cere bani, ci ar da el pe an o sută de mii de taleri, 

ar ajuta corespondența cu Moscoviţii, Tatarii și Persanii, ar 

trimite soldaţi guvernului ardelean, l-ar sprijini în persoană, 

cu armele, ar mediă o pace cu Turcii și Tatarii, și-ar da - 

ostatec pe unul din cei șepte fii, ar cumpăra în Imperiu moșii 

pentru 6 —700.000 de florini. 
Împăratul şovăi, auzind asemenea minuni, din iubirea lui 

pentru Radu și din statornicia sa faţă de diploma ce iscă- 

lise. Domnul muntean îi se va fi părut prea. costisitor şi puțin 

sigur. Nu ceruse el cu stăruință, în Septembre, să i se dea 

voie a-și lăsa țara în mîna Buzeştilor, pentru ca el să vie la 

Curte să-și arăte păsurile și să-și ceară însuși banii întărziați |? 

Deci Rudolf întrebă pe Matthias și acesta pe Basta, care, 

fulgerînd în potriva necredinții și șireteniei Movileştilor, lăsă 

să se întrevadă putinţa unei răscumpărări de către Simion 

a tronului de la Radu-Vodă însuși, care, ori-cum, își cîștigase 

merite. 

Basta scria la 6 Novembre, iar a doua zi pornia din Praga o 

scrisoare a Împăratului către Radu-Vodă. Bocskay rebelul să- 

vîrşise o «crimă, care nu sepoate spune». Haiducii lui ucisese pe 

Nemţii Împăratului. Un noii Moise se ridicase prin urmare, și 

înpotriva lui se aţița prin cuvinte călduroase și energice acel 

care bătuse și ucisese pe cel d'intăii: Radu. Și, pe același 

timp, dr. Muraldi, întrebuințat odinioară de Mihai-Vodă, venia 

la Radu, din partea comisarilor, pentru a-i cere să colabo- 

1 Hurmuzaki, IVI,
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reze cu Basta, care repurtă în Novembre oare-care succese 
asupra revoltaților !. 

Dar pe acesta împrejurările îl învățase minte. De și pro- 
mise 10.000 de oameni, a doua oară numai era dispus să-şi 
puie în primejdie tronul și viața pentru a culege zăbavă, 
bănuială și indiferență. Fără să fi cetit corespondența privi- 
toare la ofertele lui Simion, el putea să-și închipuie senti- 
mentele ce domniaii cu privire la dinsul în Curtea şi în 
lagărul suzeranului creştin. 

El primi deci: de la cellalt, de la păgîn, steagul ce i se 
oferia de atita vreme, — prin Decembre, și închei& astfel în- 
tăia periodă din politica sa față de Ardeal şi de Imperiali. 

Pentru ca zile de linişte și de bună cîrmuire părintească, 
să înceapă pentru principatul muntean, sfăşiat pănă acum 
de dușmănii interioare, stors de soldații, mai mult străini, 
ai Voevodului războinic, prădat din vreme în vreme de Ta- 
tarii veșnic flămînzi, trebuia trei lucruri, a căror îndeplinire 
nu se putea socoti mai ușoară decit înnodarea unor relaţii 
pașnice cu Turcii jigniţi. 

Acestea erai : înlăturarea pretențiilor lui Simion, care-și 
credea venit ceasul odată cu izgonirea stăpînirii împărăteşti 
din Ardeal şi, ca de obiceiii, nu se sfia să întrebuinţeze ori 
ce mijloace pentru a-şi sătura ambiția ; stabilirea definitivă a 
lui Bocskay, care deocamdată era numai un șef fericit al 
Haiducilor răsculați, stăpîn pe o bună situație militară în 
Ungaria Superioară și așteptat cu simpatie de cei mai mulți 
Ardeleni și, în sfârşit, încheiarea unei înţelegeri între bătrînul 
rebel învingător și Împăratul german, dezgustat acum de 
dominații atît de lunecoase și dorit de pace, cu Turcii ca 
și cu aliații Turcilor. “ 

E păcat că, pentru acest timp, Ieremia Movilă nu se des- 
tăinuiește Polonilor, cari-l părăsise pentru afaceri mai stră- 
lucitoare, așa că nu putem ști așa de bine ca în trecut tot 
ce plănuise, intrigase şi adusese la îndeplinire. Din alte iz- 

1 Izvoarele mai ales în Hurmuzaki, IVI, 

64367. Vol. IV, 
, IV
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voare însă, noua conspirație moldovenească se poate, totuşi, 

desluşi întru citva 1. 

De la început, prietenia turcească trebui să ise pară nou- 

lui vasal al Sultanului foarte ciudată. Hidir-Paşa de la Du- 

năre fusese acela carei trimisese steagul, dar el nu se mișcâ, 

după primirea onorabilă a acestuia, din postul săi de pindă, 

unde stătură cu dinsul pănă în vară, neclintiți, 12.000 de 

ostași, gata să treacă riul 2, Aproape în același timp cu ce- 

remonia aceasta de recunoaștere, 2.500 de Tatari se aruncară 

asupra. ţerii aceluia care încheiase de curînd legături cu 

Hanul lor din Crimeia ca și cu Împăratul lor din Constan- 

tinopol. Sangeacul de la Nicopol, care încercă să li amin- 

tească aceste lucruri, fu omorit de acești trimiși ai unui prin- 

cipe creștin ce se poate lesne gici, cugetind numai la 

motivele năvălirii tătărești din 1602. lar comandantul bota- 

rului dunărean, Hidir, nu găsi cu cale să se amestece. 

Nici Radu însă nu va fi întins cu prea multă încredere 

mîna duşmanilor săi de atîta vreme. Făgăduise ostateci Şi, 

văzând la ce s'ar putea aștepta, nui mai trimise 3. Pe de altă 

parte, el luă hotărîrea, zăbovită pănă acum, de a daun aju- 

tor Imperialilor. 

Aceştia se găsiau în situaţia cea mai rea cu putință. Eraii 

la Cluj, cînd veniră veştile rele de la hotare, despre răscoala 

Haiducilor şi proclamarea unei căpetenii regale a neamului 

unguresc, cîţiva oameni de cancelarie, bieți conțipiștă timizi, 

fără iniţiativă și fără autoritate. Generalul lipsia ca şi trupele 

pe care trebuia să le comande, ca și banii de nevoie pentru 

1 în 1604, Polonii oprise în Lemberg pe Luca, Stroici pentru a-l face să 

plătească, datoria soldaţilor ce apăsa încă asupra Movileștilor, EL plăti, rămiind 

să-și primească banii de la Teremia (Bielowski, Ogerele lui Stanislas Volkietu- 

shi — pol. —, Lemberg, 186%, 80, pp. 161-2; după o traducere ms. de W. 

Schmidt), 

2 Lucru de care Bethlen arată că Radu se piiuse, în vară, lui Bocskay, 

3 Cf. Hurmuzaki, 1V2 și spusele lui Ieremia către comisari în iarnă (7, 

1VD.
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ca ele să fie plătite. Prinși de frică în mijlocul statornicilor 
prieteni ai lui Sigismund Bâthory, ei se refugiară la Sibiiu, 
între Sașii credincioşi Împăratului, la 11 Novembre. Și tot 
aici se găsiaii ei și în Februar al anului următor, uitaţi a- 
proape de toată lumea, pe cînd, de-a lungul provinciei, șer- 
puia flacăra răscoalei. Saşii, învățați, prin atitea schimbări 
neprevăzute, așteptaii data aceasta mai răbdători şi, la ce- 
rerile de ajutor ale comisarilor, puseră la disposiția lor nu- 
mai cinci sute de pedeștri. Secuii trimiseră deocamdată o 
mie dintre ai lor, dar ei nu apărură decit un moment lingă 
Sighişoara, şi se întoarseră apoi în munții lor, unde o adu- 
nare generală a satelor proclamâ pe Bocskay, în potriva că- 
ruia, fiind el un Ungur, nu puteaii să lupte. Ţerani mînaţi 
de foame, înnebuniți de apăsarea soldatului străin, Haiduci 
fugari de supt steaguri care nu mai duceaii la leafă, rătă- 
ciau pe drumuri. Nemţii, și printre ei cei de frunte, pieriaii 
ici şi colo supt ghiaţa rîurilor. Nici o dată năruirea stăpinirii 
împărătești în Ardeal nu se arătase mai desăvirșită, zdrobind 
toate speranţele !. 

Radu, către care se adresase dintre cele d'intăiă cereri de 
ajutor, făgăduise la început 10.000 de oameni. Apoi, în măsură 
ce împrejurările se lămuriaii, scăzu pănă la 4.000, și la urmă 
nu dădu nici cinci sute măcar. În zădar se aștepta în Ia- 
nuar sosirea în Secuimea încă sigură pe acest timp, a temu- 
tului Gheorghe Raț, care să miîntuie, acum ca şi în 1603, 
causa germană 2. 

Dar, cînd purtarea Turcilor deșteptă grele bănuieli, cînd, 
pe de altă parte, Ieremia începu să se agite, înştiințind pe 
comisari că are poruncă de la Turci să intre în Ardeal pentru 
ca să aducă recunoașterea «Craiului» noi, Raț trecu munții. 
Cînd și cum, nu se poate statornici de aproape, dar poate 
în urma însemnatei solii a Banului de Lugoș, care se în- 
torcea la 22 Februar în Braşov3. Fără instrucții sigure de 

1 Rapoartele comisarilor, în Hurmuzaki, 1V!, și Bethlen. 
? Scrisoarea, lui Konkoly, în Mor. com. Tyanss., anuar, 
3 Socotelile Brașovului.
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la stăpînul său, fără nici un fel de îndreptare de la aceia 

cărora Bocskay li cerea în toată forma cesiunea ţerii, atir- 

nînd de lăcomia lui de meseriaș al războiului și de poftele 

nesăturate ale unei adunătură de Sirbi, Nemţi și Haiduci, — 

el rătăcia după ispita prăzii: cînd la Sighişoara, cînd la Si- 

biiii, cînd între Secui, cînd la Mediaș, unde, în Mert, tăie 

pe Ungurii întrați în oraş- Pănă ce, în aceiași lună, el se în- 

torcea, lăsindu-și însă oamenii pe cimpul jafului —, ca să 

aducă Domnului său o solie de la Sași t 

Cînd strașnicul bătrîn prădalnic se înfățișă la Curtea lui 

Radu, el găsi iarăși lucruri nouă, precum astfel de lucruri 

se petreceaii necontenit în aceste locuri. 

Sultanul pregătia o mare expediţie în Ungaria, care să 

şteargă rușinea înfrîngerilor sai luptelor fără ispravă din 

trecut şi să grăbească încheiarea, unci păci pe care Impe: 

rialii o tărăgăniau cu intenţie. Vizirul cel Mare însuși, cu 

toate greutățile celuilalt războii, cu Persanii, trebuia să 

plece, şi scopul plecării lui nu era să fie mai puţin însemnat 

decit recucerirea Granului şi statornicirea în Ungaria Supe- 

rioară şi în Ardeal a regelui credincios faţă de Împărăția păgină. 

Pentru aceasta era de nevoie ca la Dunăre să fie liniște, 

şi din toate părțile tînăra domnie a bătrînului Bocskay să 

nu aibă decit prieteni. | 

Deci, cînd Radu se plinse la Poartă pentru prada Tata- 

rilor şi tolerarea ei de către Hidir, care va fi primit pentru 

aceasta, răsplata cuvenită de la Movileşti, i se dădu satisfacţie. 

Un capugiii veni la Dunăre și dădu poruncile de intervenție lui 

Hidir, apoi, împreună cu acesta, trecu în Ţara-Romănească, de 

unde îndată, cu cea mai mare uşurinţă, fură măturaţi Tatarii. 

Apoi. el se întoarse la Constantinopol cu niște Trimiși mun- 

teni, dintre cari unul, bătrinul boier Stoica, rămase ca agent 

saii capuchehaie al lui Radu-Vodă?. Iar Simion şi leremia, 

frații Domnești, așteptară alt prilej decît acela pe care-l pierduse. 

1 Bethlen. 

2 Hurmuzaki, 1V2, și Bethlen.
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Se și înfățişă noul prilej, pentru a fi pierdut și el de acești 
oameni cu mai multă ambiție decît putere și noroc. Îl adu- 
seră iarăși, ca toate lucrurile ce se petrecură la noi, după 
începerea războiului suedo-polon și moartea lui Zamoyski, 
împrejurările din Ardeal. 
Aproape în același timp întrară în provincie, de la miază- 

noapte și miazăzi, Ladislau Gyulafty, Trimisul lui Bocskay 
pentru a lua în stăpinire moștenirea lui Moise Szekely, şi 
Raț. Unul avea cu sine Haiduci, cellalt Haiduci iarăși, Sirbi, 
Nemţi, Cazaci. Și ai unuia și ai celuilalt erau foarte puţini, 
dar prădaă cît nu sar fi așteptat dela micul lor număr. 

Gyulaffy adună o dietă, și Raţ își puse în minte s'o tul: 
bure, ceia cei aduse strămutarea, pentru a nu se avea un 
oaspe ca acesta. Apoi, represintantul, cu trupe proprii şi 
foarte pe ascuns, al Domnului muntean se apucă de nego- 
cieri, cerînd pentru bătrinele lui oase de Haiduc strbesc adă- 
posturi de prinț, ca Vinţul, unde murise Aron Moldoveanul, 
Jeciul, rivnit de Munteanul Radu, Uniedoara, leagănul «Voe- 
vodului» Corvin, părinte de rege. Pe urmă, pe cînd dușma- 
nul asculta și cîntăria cererile, el se apropie de dinsul și, 
cu toată paza, izbuti să-l surprindă, să-l trăsnească și să îm- 
prăştie fugarii, dintre cari lipsiaii patru sute de luptători 
aleşi, rămași pe cîmpul de la Ebesfalva, pe Tirnava, în ziua 
Înnălțării. 

În Iunie se răspindi de o dată zvonul că Radu-Vodă în- 
suși era la Bran, în fruntea, oștilor, ca restaurator al domi- 
naţiei germane. Împrejurările tragice din 1603 păreaii că se 
întorc: după biruința lui Raț, venia năvălirea biruitoare a 
Voevodului, și lipsia numai Bocskay ca să aibă soarta lui 
Moise 1, 

Dar știrea era falșă. Radu ştia că Vizirul a plecat spre 
Belgrad, ducind cu sine, pentru ori ce întîmplare, pe copi- 
landrul Radu Mihnea, care creștea în pribegit și neizbîndă 2; 
€l aflase, de sigur, cu toate pasurile închise, că succesele 

1 Bethlen. 

2 Hurmuzaki, IV2,
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lui Basta se mîntuise printr'o nouă împrăștiere de ostaşi 

neplătiți, pornind după alt stăpîn, cu steagul cel vechiă de- 

asupra capetelor!; el fusese înștiințat de spionii săi că Si- 

mion venia ca Hatman moldovean în serviciul lui Bocskay, 

ca să răpească pe furiș ţara pe care, ca Voevod, o pierduse, 

în atitea zile de luptă. 

Pare aproape sigur, că a fost o luptă, pentru a se opri 

trecerea Moldovenilor, cari, pentru a ajunge în Ardeal, nu 

găsiaii alt drum decit acela care trecea ptin Tîrgovişte şi în 

curmezișul căruia se găsia tronul lui Radu. Simion își făcu 

datoria de a fi învins şi descoperi astfel că sînt pasuri mai 

sigure către tabăra lui Gyulafty și a răsculaților ?. 

Aproape în același timp, în Iunie, sosiră două solii în Ar- 

deal, la mandatariul lui Bocskay, două solii, care urmăriau 

două scopuri deosebite. Prin Ungurul Ștefan Halmăgyi și 

prin Postelnicul săi Simion, Radu cerea ca noul «Craiit» să 

stăruie la Poartă pentru ca el să fie păstrat în Scaun fără 

prietenia prea de aproape a pînditorului Hidir: era gata, 

adause el îndată, pe altă cale, să dea lui Bocskay 3.000 de 

oameni, cu tunuri, și să plătească hrana pentru opt sute de 

călări regali. lar Ieremia prin ștafeta, sa anunța apropiata. 

sosire, în folosul aceluiași Bocskay, a Moldovenilor săi cu 

Simion. 

Ei şi veniră, dar în fruntea lor erai numai doi boieri, că- 

rora li se făceaii daruri din Brașov, la 24: Cirstea și Ştefan 

Vornicul. Eraii 4—5.000 de oameni, bine înnarmaţi, cari mer- 

seră să crească lagărul lui Gyulaffy. Și sosirea lor aduse o 

schimbare a stării de lucruri în mai bine: conducătorul Bra- 

şovenilor p& acel timp, vestitul Mihail Weiss, veni să supuie 

orașul săii omului crăiesc, iar Raț, care se cuibărise, cu vre-o 

2.000 de oameni, în Sighişoara, de unde-și răpezia oamenii 

la pradă — printre ei Ioan Ciungul, iarăși trădător şi iarăși 

prins — începu “din noi vechiul cîntec înşelător despre pace. 

Pentru aceasta se cuvenia o răsplată, și pentru leremia era 

1 Amăbraser Ahten ; Socotelile Brașovului. 

2 Menţiunea luptei în Hurmuzaki, IV?.
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una singură: restabilirea lui Simion în Muntenia. Bocskay 
era om să înțeleagă, şi în adevăr Gheorghe Kornis se duse 
în Moldova pentru a se sfătui în această privinţă 1. 

Dar iată că în Ardeal veni atunci o nouă solie: Bocskay 
trimisese la Poartă pe partisanii săi Ștefan Korlăth și K6- 
kedy, cu daruri de copii creștini pentru Seraiii şi cereri de 
colaborare contra Nemţilor?. Unul din ei fu oprit, iar cellalt, 
cel din urmă, reveni, în Iulie, pe la început. Fusese prin 
Țara-Romănească, găsise aici Turci în mers spre pasurile 
Carpaţilor, lăsase la Focşani pe Ali-Paşa, ce fusese desfăcut 
din oastea Vizirului pentru a «orindui» afacerile ardelene, 
şi se întorcea cu ordinul vizirial ca Radu-Vodă pocăitul să 
fie lăsat în locul lui, pe care știa să-l apere cu cuvintul ca 
şi cu sabia. În schimb, Domnul muntean îndemnă pe Saşii 
cari așteptase pănă atunci cu ochii la dinsul, să părăsească 
o causă pierduţă, și dădu și lui Raț sfatul să se astîmpere. 

Atunci Moldovenii plecară din Ardeal. Dar nu vor fi ajuns 
la munți, cînd o nouă năvălire a conaţionalilor lor, uniți 
cu Turcii, li făcu calea întoarsă. La 13 Iulie, Braşoveni tri- 
miteaii daruri lui «Cirstea Vornicul, căpitan peste trupele 
moldovenești», și lui «Ștefan Vornicul, și el căpitan în ta- 
băra moldovenească». In aceiași zi, ej expediaii însă un om 
al lor «la Simion-Vodă>. Acesta venia cu 4.000 de oameni, 
şi împreună cu el era Al-Pașa, cu alți 6.000. La 19, Voevo- 
dul și Pașa ajungeai supt zidurile Brașovului, în împreju- 
rimile căruia se înfigeaii sulițile corturilor. 

Ce voiă Simion, a cărui presență n'o ceruse nimeni, în 
mijlocul oştii de ajutor pe care Ieremia era îndatorit s'o 
deie stăpinilor săi? Voiă să cunoască prin sine oamenii și 
împrejurările, să vorbească acelor cărora li scrisese numai 
pănă acum, să ciștige și să ptrească și, mai presus de toate, 
să fie la fața locului. 

O neplăcută întîmplare pentru Radu, care vedea înviind 
pentru dinsul în acest an grei un vechii dușman din cele 

1 Bethlen. 

? Hammer, Hurmuzaki, IV!, la începutul anului 1605; Bethlen.
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d'intăiii timpuri ale stăpînirii lui. Prin solul săi loan Kal- 

noky, el ceruse tocmai atunci să î se trimeată delegați ai 

provinciei, un magnat, doi Saşi și un Secuii, pentru a jura 

lui Bocskay un tratat de alianță. Și, pe cînd, după opt zile 

de petrecere, plătită de alții, colegii Simion și Ali plecaii 

către vizuina de piatră a lui Raț, delegaţii ceruți, aleși de 

Gyulaffy, pe moarte, se îndreptaii spre Muntenia. «La 27 

Iulie», scrie unul dintre dînșii, casierul saii Stadthannul bra- 

şovean Matei Schonkebonk, <a fost trimis d. Mihail Weiss 

şi cu mine, împreună cu d. [Gabriel Haller], la Radu-Vodă, 

în Ţara-Romănească». 

La rii August, după ce Turcii şi Moldovenii se unise 

acum cu lagărul lăsat în urma lui de Gyulafiy, se hotări 

asediul Sighișoarei, care era să fie singura lor ispravă. Jar 

la 5 ale lunii, în Tirgoviște, solii sași, trataţi «splendid» de 

Radu-Vodă, primiau jurămîntul lui Vodă şi-i juraii în schimb, 

încheind astfel un tratat care înseamnă o nouă fasă în isto- 

ria relaţiilor dintre Muntenia și Ardeal. 

Radu se îndatoria a fi credincios Craiului, a nu face ni- 

mic şi a nu lăsa nimic să se facă împotriva lui. De se va co- 

bori Bocskay în Ardeal, el, Voevodul, va. veni însuși să-l ajute 

«împotriva dușmanilor» ; de nu, va trimite trupele sale pe 

lîngă cele regale. Pentru tot ce sa întimplat, nu se va mai 

vorbi. Simion-Vodă, dușmanul cel mare al lui Radu, nu va 

fi sprijinit, şi chiar delegații vor stărui pe lîngă stăpînul lor 

ca sprijin să fie acordat celui din urmă în potriva celui d'in- 

tăi. De va fi mazilit cîndva Radu, se vor pune cele mai 

puternice stăruinți ca el să-și capete iarăși Domnia, iar, aces- 

tea neizbutind, i se va da un prietenesc adăpost. Raț tulbu- 

rătorul va fi chemat înnapoi, iar, despre tunurile ce se luase 

de la Moise şi pe care le reclamă acum Bocskay, se va ne- 

gocia pe urmă, cu Craiul. O învoială dreaptă, limpede şi, 

pentru noi, foarte onorabilă. 

Cu dinsa se întoarseră la 8 August Trimișii şi, împreună 

cu dînșii, diacul lui Radu. Acesta trecu prin Braşov şi se 

îndreptă spre Sighișoara pentru a aminti lui Raț de plecare.
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Apărătorul Sighişoarei n'avea multă tragere de inimă pen- 

tru asediu, în care se miînîncă și se petrece puţin, dar sol- 

dații săi nu se învoiră de loc la o capitulare. Neincrezindu-se 

poate în cuvîntul de iertare al acelor pe cari de atitea ori 

îi bătuse și prădase, ei declarară că vor aștepta pe Bocskay, 

pentru a i se da lui. 
Veni, în sfirșit, şi regele, nu ca să cucerească o ţară, ci 

ca să stăpinească o cucerire făcută în numele lui. La 27 
lulie el ieșia din Caşovia!, și în August iși făcea intrarea în 
Cluj, ca un triumfător. 

Aici îl găsi o solie moldovenească, în fruntea căreia stă- 
tea Vornicul Nistor Ureche?. Un om deprins în negociaţii, 
dar nefolositor, ca ori şi cine, pentru a duce la capăt bun 
o afacere ca aceia a restabilirii lui Simion, ce-și aștepta 
soarta supt zidurile Sighișoarei. Radu, crezind că mai are 
de ce să se teamă, trimise la dinsul pe Vistierul Nica și o 
frumoasă suită de Curteni, cari se găsiaii la. Braşov în aceiași 
zi cu Vornicul Ureche, 

Dar nu mai era o hotărire de luat la Cluj, căci ea fusese 
luată de înnainte, la Constantinopol și Belgrad. Radu căpătă 
toate asigurările, precum le căpătă și de la Caimacam. Iar 
Simion, petrecut cu toată cinstea de fostul săii dușman, Raț, 
o lua spre Moldova, nemulțămit și cuprins de păreri de răii 
pentru osteneala cheltuită. În ultimele zile din Septembre, 
el trecea prin Ţara Birsei spre acel exil care era pentru 
dinsul Moldova 5. 

Zădarnică-i fu şi o ultimă înteţire a Tatarilor, Aceștia tre- 
cură în adevăr prin Muntenia, din pasurile căreia, pe la Buzăi, 
se revărsaii în Ardeal, puţine zile după plecarea lui Simion $, 

1 Ambraser Abten ; lorga, Acte și fragmente, ], p. 181, 
"2 Scrisoarea din August a lui Ieremia, în Mon. comitialia Transs. 

3 Socotelile Braşovului. 

+ Mai tărzii, Raț, care rămase la Unguri, fu executat, pentru un motiv oare- - 
care, pretinde Bethlen. 

5 Aceleași „Socorel? „și Bethlen. 

* Socotelile Brașovului
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Dar, pe cînd ei se duceai să se lupte în Ungaria, Radu ră- 

mînea ca și înnainte în Scaun, 

Cind ei dispărură, cind, în curînd, Radu auzi despre că- 

derea Granului — o foarte mare izbîndă a noului săii suzeran 

—, despre succesele lui Bocskay în Ungaria și despre înco- 

ronarea lui solemnă în cîmpia de la Râkos, cu o coroană 

regală, de acel archiepiscop care fu pentru diînsul Lală- 

Mohammed, Marele-Vizir învingător (11 Novembre) —, el 

putu crede că în urma lui sai inchis porţile nesiguranții 

şi primejdiei. 

Căci acum lucrurile păreaii cu totul sigure, și rămînea numai, 

pe lingă repețitele întărituri, daruri și felicitări de la Con: 

stantinopol, o împăcare cu Casa de Austria, care să desă- 

vîrşească orînduirea situaţiei acestor regiuni. 

Şi această împăcare nu se părea cu neputinţă, încă din 

cele d'intăiii timpuri ale răscoalei. Cine să scoată pe Bocskay 

din Ardeal nu se mai putea găsi: Radu nu voiă să se miște 

şi Basta era prea bătrîn, prea dorit de odihnă și prea lăsat 

fără sprijin. Bani nu se mai trimiteau, asupra revoltelor 

de soldați se închideaii ochii; și toate se arătaii așa ca Şi 

cum Rudolf ar fi voit să scape în sfîrşit de Ardealul acela 

nesigur şi costisitor. 

Eraii şi motive pentru aceasta. Alte chestii se deschideaii 

în Europa, de resolvirea cărora, atirna, nu stăpinirea unei pro- 

vincii de hotare, ci însăși situația împărătească a Habsbur- 

gilor. Se pregătiaii măsuri în potriva Reformei religioase, 

care cîştiga pretutindene teren și, uitind de războiul cu Tur- 

cii, amorțit în mijlocul unor negociaţii obosite, cele două 

taberi se organisai pentru lupta de credințe, care se arăta 

în pragul vremii. Neînţelegeriie se găsiai în toate colțurile 

vastei Împărății, şi ele dezbinai pănă şi pe membrii familiei 

stăpînitoare, unde, în privința apărării legii catolice, Rudolf 

gîndia— cît putea gîndi — altfel decit acel frate Matthias, 

care aștepta de mult să-i ieie locul și se consuma de ne- 

răbdare. În asemenea împrejurări, cînd privirile eraă îndrep- 

tate aiurea, către războiul ce venia, şi vechiul războiii interesa
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mult mai puţin, Ardealul se putea arunca în gura nenoro- 

cului pentru a-l împăca. 

Cind «Craiul» revoltei apăru în Ardeal, un Trimis de la 

Praga veni să negocieze cu dînsul. Speranţele puse în Radu 

dispăruseră aproape cu totul, și nu se mai credea acum că 

Domnul muntean va refusa din mîndrie să se închine unuia ca 

Bocskay, în putinţa căruia, fiind așa de slab, nu sta măcar 

să-și ajute la nevoie aliaţii!. În instrucțiile date la 19 August 

1605 delegaților imperiali se reservă numai, dintre cele ce 

ne privesc pe noi, stăpinirea asupra Făgărașului și altor mo- 

şii de către archiducesa Maria-Cristina, foasta soţie a lui Si- 

gismund, se stăruia asupra însușirii de feudatar al Imperiului 

creștin, pe care va trebui să o recunoască Bocskay. «lar, 

dacă Ţara-Romănească n'ar mai fi în vechia credință față de 

Măria Sa, despre care lucru însă nu se are nici o siguranţă, 

să caute Bocskay să o aducă, în tot chipul, împreună cu 

sine, la credința față de Măria Sa, precum şi Măria Sa şi 

noi voim numai decit ca acel Domn muntean, ca unul ce 

a fost înnainte credincios al Măriei Sale, să fie cuprins în 
această capitulaţie 2.» 

Tratatul nu fu încheiat încă în acest an, dar urmărirea lui 

nu fu părăsită de Imperiali, cari auziaă cu groază că refor- 

mații din Boemia și Moravia vedeai bucuros în Bocskay 

viitorul lor șef şi că numele lui pătrundea în anume locuri 

pănă şi în masele ţerănești3. De două ori propunerile aus- 

triace, aduse la Cașovia, de negociatorul păcii, Illyeshâzy, 

fură refusate de Bocskay, care simția tăria situaţiei sale, și 

1 Unverzagt către Archiducele Maximilian ; Praga, 14 Februar 1603: «Ett- 

liche aber meinen, er sei dem Bozkhai zu Favor: das aber schwer zu glauben, 

weil im - der Bozkhai zu nider und khunfitig wenig helffen khan: er aber der 

Hilff bedarifa (Ambraser Akten). - 

2 «9. Quod, si Wallachia non amplius in pristina fide «et fidelitate Suae 

Maiestatis esset (de quo tamen nihil certi adhuc habetur), ut eam omnibus 

modis una secum ad fidelitatem Suae Maiestatis- curet reducere, sicut etiam 

Sua Maiestas et nos cundem Waivodam Valachiae, tanquam antea. fidelem 

Suae Maiestatis, in hac capitulatione omnino comprehersum esse volumus.> 

În Amdraser Alen, trimeasă de Matthias lui Maximilian, 

3 Amăraser Ahien.
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mandatariul lui Rudolf plecă a treia oară cu cereri nouă, 

împreună cu o ambasadă strălucitoare, în Iunie. Și, cu toate 

că tratatul era redactat, iscălit și pecetluit, Matthias, care 

avea plenipotența fratelui săi pentru afacerile ungurești, se 
învoi la urmă să înlăture și nouăle «greutăţi», iscălind, la 

23 lunie 1605, niște articole adiţionale, care eraii în realitate - 

un noii act, întins și specificat 1. 

Bocskay căpăta, mulțămită împrejurărilor mai mult decit 

vredniciei lui deosebite, ceia ce dorise ciți predecesori îi stă- 

tuse înnainte în fruntea Ungurimii libere după distrugerea 

vechiului regat: Ardealul întreg, toate comitatele exterioare, 

fără a se excepta Satu-Mare. Răminea numai ca după moar- 

tea lui Ştefan, «dacă el n'ar lăsa moștenitori masculini, din- 

tr'o căsătorie legitimă» — era destul de bătrin — Ardealul sin- 

gur să rămiie urmașului pe care i l-ar da alegerea ţerii. 

La 24 Septembre, Rudolf dădea diploma sa de întărire 

lui Ştefan Bocskay, principe al Imperiului, iar, la 11 Novem- 

bre, ambasadorii austriaci încheiau cu Turcii, prin mijlocirea 

oamenilor vasalului abia cîștigat, tratatul de la Sitvatorok, 

pentru o pace bună, timp de douăzeci de ani, între cei 

doi Împărați de lege deosebită, 

Deci liniște era acum la toate hotarele Ardealului. Turcii, 

cărora li luase Bocskay pe furiş Lipova și alte cetăţi î, erai 

prea ocupați cu Persanii ca să se gindească la această pier- 

dere și călcare de credinţă. Cu Polonia relaţiile noului rege 

erai cele mai bune: mai mult cu Polonii decit cu Sigismund 

al Ilea, și în Maiă chipul lui Bocskay, ca al unui viitor 

Craii leșesc, se vindea la Cracovia, şi găsia mulți cumpărători £. 

Radu avea de ce să se bucure de această liniște a veci- 

nilor, care era şi a lui. leremia pierduse ori-ce speranțe pen- 

tru fratele săi și, dacă cerea un ajutor la «Craiii>, era, în 

1 W, Bethlen, 

2 fdid, - 

3 Zdid. şi Hurmuzaki, 1V2, 
+ Ambraser Akten.
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anuar 1606, pentru a-și apăra tronul contra supușilor revol- 

taţi. După ce Gabriel Bethlen, venind cu cîteva mii de Un- 

guri, împăcă lucrurile!, el se gîndi, în adevăr, să mai cerce 

o dată, în April, cu stăruințile pe lîngă Turci, dar i se dă- 

dură numai vorbe goale 2. În Maiu îi găsim soliila Varşovia, 

dar în lunie,la 30, după stilul vechiii, el muria de apoplexie, 
lăsînd un fii de nouă ani. Vremea lui Simion venise: el făcu 
să fie «ales» de boieri în moștenirea fratelui săi 3. 

Radu nu mai avea concurenți, și în tot cursul anului ac- 
tivitatea sa e pentru întăia oară consacrată petrecerilor. Vi- 
nători de lupi, căprioare, mistreți, cu oaspeţi de cinste ar- 
deleni, pescuiri îmbielșugate în iazul de la Gherghița, solii 

la Sigismund Râkâczy, guvernatorul din Ardeal, și la «Craiul» 
din Cașovia, de care atîrna. Se va fi visat poate cirmuind 
în pace și murind în Scaun, la bătrineță. 

Dar o soartă rea făcu să se schimbe de o dată iarăși faţa 
lucrurilor în Ardeal. 

. 

III. 

Principatele romîne pe timpul lui Gabriel Bâthory (1607-1615). 

Schimbarea fu adusă de moartea lui Ștefan Bocskay. 
Încă din timpul verii, acesta era bolnav, și boala lui era 

din acele care deşteaptă ingrijiri, mai ales cînd e vorba de 
un om de cincizeci de ani. Un medic fu cerut din Polonia, 

şi alții mai veniră încă, precum şi — se pretinde — fermecă- 

toare în jurul acelui ce se stîngea. Cu toate îngrijirile date 

prețiosului personagiu, el muria Ja 29 Decembre 1606, în re- 

şedinţa lui regală din Cașovia £. 
Lăsa daruri de pietre scumpe şi cai rari aminduror Împă- 

1 Bethlen. 

2 Hurmuzaki, 1V2, 

3 V. notele la Socotelile Brașovului; pentru solie, scrisorile din Polonia, 
în Arch. din Kânigsberg. 

4 Bethlen și Symigianus.



LXII PREFAŢĂ 

raților săi, amintiri prietenilor, între cari era și Sigismund 

Bâthory, care crezu, în vara acelui an, că se mai poate o 

restituție pentru dînsul; Ungaria de sus, după tratatul abia 

iscălit, Casei de Austria, de la care o smulsese abia, iar Ardea- 

lul, rămas iarăși isolat, bunului săi prieten și auxiliar, Valentin 

Homonnay, Perdiccas — scrie, cu mai mult patriotism decit 

măsură, un cronicar ungur — al acestui Alexandru-cel-Mare. 

Dar nu se ascultă cu sfinţenie, unde sînt atitea interese 

personale în joc, cuvintul unui Craii fără strămoși, murind 

după citeva luni de luptă și citeva săptămîni abia de stăpiînire 

pașnică, întemeiată pe tratate. 

Moartea lui Bocskay însemna, de aceia, turburări și lupte, 

vechile miserii de care nici n'avuse vreme să se odihnească 

lumea. 

De la început, Împăratul înțelese lucrul așa că va domni acela 

pe care-l va favorisa el dintre candidaţii cari se presintară îndată. 

Căci Homonnay, om tînăr, energic, îndrăzneț— <ein junger 

hochtragner Kopff» !—, dar puţin cunoscut în Ardeal, avea 

concurenți. Aici unii ar fi vrut să-și aleagă iarăși un Bâthory, 

unul de tot tînăr, Gabriel, care nu-și dezminţia sîngele, rîv- 

nind și mai mult decit ţara sa de naştere, de oare ce îl ve- 

dem umblind şi după coroana Poloniei sfășiate de lupte în- 

terioare. ÎI ajuta în căutarea de aderenți un alt tînăr ambițios, 

Gabriel Bethlen, care era, mai tărziă, să-i răpuie tronul. 

Apoi, de la situația de guvernator la aceia de principe nu 

era decit un pas, și el putea să fie făcut și de un bătrîn 

podagros ca Sigismund Râkâczy. În sfîrșit, lui Rudolf i se 

păru iarăși că se poate întrebuința năluca vechiului Sigismund. 

Sigismund cel noii se răzima pe popularitatea între unii 

din nobilii locali, Homonnay pe testamentul lui Bocskay și 

pe sprijinul turcesc, iar Bâthory pe amintirile de Domnie lă- 

sate de familia lui și pe iubirea tinerei nobilimi. Cel d'intăii 

1 Serie, la 26 April, din Viena, Springer Archiducelui Maximilian (Amâra- 

ser Abten).
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chemă o dietă pentru a se alege, celde-al doilea se îndreptă 

spre Ardeal cu o oaste pe care o presinta ca un cortegiu 

funebru și supt un conducător, care era corpul regelui mort. 

Iar Bethlen începea vinătoarea lui tăinuită după aderenți. 

La 10 Februar dieta se adună, și Sigismund Râkâczy fu 

ales principe. Prietenul lui Bâthory fu prins şi adus în lan- 

ţuri, iar plingătorii lui Bocskay opriţi la Goroslăi, pănă-şi 

luară îndatoririle pe care trebuiră să le observe !. Pentru mo- 

ment, era o soluţiune a greutăților. 

Rămînea acum confirmarea din partea stăpinilor și recu- 

noașterea de către vecinii ce atirnaă de Ardeal. 

De la Marele-Vizir, care petrecu iarna în Belgrad, unde-l 

găsi o ambasadă a lui Homonnay, cerind steagul, veni un 

Trimis cu semnele obișnuite de învestitură, dar se găsi cine 

să-l îndrepte la acela care era în adevăr principe, prin ale- 

gere, la Sigismund Râkâczy. 1 se dădură acestuia daruri 

menite pentru altul, și o diplomă, în care numele lui era pus 

cu înșelare în locul celui scris întăi. Ceia ce afiindu-se, ace- 

leași semne : caftanul, buzduganul, sabia, steagul și calul de 

rasă, fură trimise lui Homonnay în Ungaria, prin Maiii. De 

altfel, Turcii, cari aveai șepte duşmani în Asia, unde răs- 

coala li cuprinsese tot teritoriul de către mare, n'aveaii de 

loc dorința de a hotări ei prin soldaţi, ca în 1605, soarta 

Ardealului închinat iarăşi lor de Bocskay?. 

Cit despre Imperiali, părerile lor asupra măsurilor de luat 
erai deosebite. Oferte veniai și de la unul din candidații 

mai serioși și de la cellalt, fără a se mai vorbi de Sigis- 

mund Bâthory, totdeauna gata să mai arăte odată că nu știe 

guverna. Râk6czy trimise la Curte pe fratele săii Ludovic, 

un om cunoscut şi bine privit de Nemţi, iar, mai pe urmă, 

în ambasadă solemnă, pe Pangratie Sennyey (Maii). El pre- 

sinta alegerea sa ca o măsură de oportunitate față de anu- 

mite ambiţii de Domnie hrănite de Turci și se arăta gata 

1 Bethlen și izvoarele săsești, citate in note la Socofelile Brașovulut. 

2 Cf, Bethlen și Ambraser Akten.
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să renunţe la demnitatea ce i se dăduse fără voia lui, dacă 

rămiînerea-i în Ardeal ar desplăcea suveranului căruia i se 

cuvine a hotărî soarta țerii 1. 

Împăratul socotia că s'aii întors vremurile vechi și, știin- 

du-se în pace cu Turcii, mai văzindu-i pe aceștia și ocupați 

dincolo de hotarele Europei, vorbia acum o limbă energică 

şi hotărită, Nici la tratatul încheiat cu Bocskay nu se gindia 

tocmai mult, căci se descoperi la Curte că el nu fusese ra- 

tificat formal și că anumite condiții nu se îndeplinise de prin- 

cipele mort. Umbra lui Sigismund Bâthory prindea, din voia 

Cesarului, din ce în ce mai multă realitate?. 

Dar mai era aici o voinţă determinantă: a archiducelui 

Matthias, care, răzimîndu-se în pretenţiile sale pe Unguri, 

căuta să nui jignească. În April îl vedem intervenind pe 

lîngă Dâczy ca să împace pe cei doi concurenți, în interesul 

țerii și neamului lor5. Cînd, răspîndindu-se vestea despre 

moartea lui Râkâczy, Rudolf intrâ în negocieri cu alt Bâ- 

thory, cu Gabriel, archiducele zădărnici hotărirea luată în 

favoarea acestuia, cu toate că actul care-l recomanda Arde- 

lenilor fu redactat. chiar, la 23 Iunie. Părerea lui era ca lu- 

crurile să fie lăsate a se limpezi singure, şi această părere 

fu urmată, cu toate împotrivirile şi stăruințile vinătorilor de 

Coroană. Ungaria Superioară fu luată în stăpinire fără a în- 

trebuința armele, de Austriaci, iar Hommonay, convins că 

n'are ce să mai aștepte, se împăcă, înnainte de dieta din 

lunie, cu Sigismund Râkâczy, care-i fusese și socru şi a 

cărui moarte apropiată putea deschide perspective de iz- 

bîndă5. 

Domnii noștri se hotărîră mai repede decit Imperialii, cari 

nu se hotărîră formal în favoarea lui Râkoczy, nu-l întăriră 

1 Aceleași izvoare și Mon, comit. Trans, 

2 Cf. și Hurmuzaki, VIII (rapoarte de ambasadori venețieni la Curtea ger- 

mană). 

3 Amăbraser Abhten. 

4 Mon. comit, Transs. 

5 Bethlen.
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printr'o diplomă, nici o dată. În Ianuar sosia la Tîrgovişte 
un sol ardelean, Ioan Morganday, a cărui misiune era, de 
sigur, să anunțe moartea lui Bocskay. El se întoarse încă 
în cursul lunii, avînd împreună cu dînsul un personagiu cu- 
noscut nouă, diacul Domnesc Nicolae, cu o suită de șepte 
persoane, care va fi avut misiunea de a asista la ingroparea 
pompoasă a «Craiului» 1. 

După ce alegerea de la 12 Februar prefăcu pe guverna- 
torul Ardealului în principe, apărură în Mart solii pentru fe- 
licitări. Radu trimise pe Clucerul Radu, cel mai influent dintre 
Buzești, după moartea, în 1602 încă, a lui Stroe: avea cu 
dinsul nu mai puţin decit șeizeci de persoane. ar, din Mol- 
dova, Simion, care se răzima numai pe Turci, căci Polonii, 
vechii săi sprijinitori, aveai alt candidat, pe fiul lui Ieremia, 
Constantin-Vodă, — se grăbi a expedia, cu patruzeci de 
oameni de suită, pe Vistierul Ghiurca. 

Atunci, Râkâczy trimise, la rîndul săi, un sol ardelean pentru 
a lua un jurămînt noă de la amindoi Domnii cari recunoșteau 
supt dînsul situaţia ce se stabilise supt Bocskay. Pentru a- 
ceastă misiune însemnată, fu ales Baltazar Szilvâssy. La 6 
April, el sosia în Braşov, iar la 7 se îndrepta de aici către 
pasul spre 'Țara-Romănească 2. 

El mergea deci înfăii la Radu. Acesta era și cel mai pu- 
ternic dintre cei doi principi romîni, prin puterea lui proprie, 
ca şi a ţerii lui. Dar era şi cel mai puțin sigur. În April se 
vorbia, între ambasadorii la Curtea germană, că el ar fi făcut 
oferte de intervenţie contra lui Râk6czy, pentru a reciștiga 
Împăratului Ardealul ?. Și, în Maiii, vedem pe căpitanul din 
Filek, Gottfried Kolonitsch, scriind aceste cuvinte neaștep- 
tate: «Ardelenii se ţin foarte liniștiți, dar, cum merge zvonul 
în taină, ar voi să aducă în ţară pe Radu-Vodă și să-l așeze 
și să-l proclame în locul lui Râkâczy> . 

1 Socofelile Brașovului, 

? Socotelile Brașovului și Bethlen ; Zurik-Magyarkori Aiam-Okmânytăr, 

|. pp. 74-5. 
3 Hurmuzaki, VIII. 

* «Die Sibenbiirger halten es gar still; wie aber in Gehaimb die Sag 

64567. Vol. IV. V
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Totuşi Radu nu se opri la această hotărîre, dacă în ade- 

văr i-a trecut prin minte. El jură vechiul tratat pentru noul 

principe. Și, după ce-și dădu samă despre această solie, Szil- 

vâssy plecă din noă, către Moldova, cam pe vremea cind 

Polonii stăruiaii la Poartă pentru înlocuirea bătrînului Simion 

prin coconul Constantin. La: 7 Maiii ambasadorul ardelean 

se întorcea din Moldova, cu suita sa de cincisprezece per- 

soane, şi Simion, care încheiase şi el tratatul săii cu Râ- 

k6czy, expedit apoi la Poartă tributul de 18.000 de scuzi 

al principatului și un dar de două sute de cai, care făcură 

a nu: se mai vorbi de ceia ce se făgăduise Polonilor!. 

Însă data aceasta complicaţii politice eraii să vie din Mol- 

dova, pănă ce iarăşi Ardealul își schimbă cîrmuirea. 

«Doamna lui leremia-Vodă», Elisabeta, nu era o femeie 

care să sufere a i se lua puterea din mînă. Toate plingerile 

Polonilor contra lui Simion fură provocate de dinsa. Dar 

ea nu se clinti din Moidova, nu pribegi la prietenii și ginerii 

ei de peste Nistru, ci-și aşteptă ceasul. Şi, el nevenind destul 

de iute, Doamna înlăturâ pe cine-l zăbovia, otrăvind pe cum- 

natul ei, Simion (24 Septembre st. n.). 

Izvoare amănunțite și precise pentru acest timp n'avem, 

dar, din ştirile ce ajunseră în străinătate, se vede bine ce sa 

întîmplat. Turcii făgăduise Polonilor a da Moldova lui Con- 

stantin, măcar după moartea lui Simion. Și totuși boierii din 

partida Voevodului mort, înteţiți de o altă femeie energică, 

Doamna văduvă Marghita, proclamară pe Mihăilaș, un copil, 

care începu să guverneze supt tutela mamei sale. 

” Atunci Elisabeta făcu apel la gineri, Wiszniewiecki și Po- 

tocki, soții Domniţelor Regina și Maria?. Era un timp cind 

multe se puteaii încerca în Polonia: murind Zamoyski, țara 

era de fapt fără rege, avind numai fantoma regală a lui Si- 

gehat, so wâllen sy den Radul Weida ins. Landt bringen, ans Ragozi Stell 

einsezen und publicirn» (Amăbraser Aklen). 

1 Socotelile Brașovului, Bethlen și Hurmuzaki, IV?, - 

- 2 V,. Papiu, Zesaur, IL, pp. 13940. î i
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gismund al II-lea. Contra acestuia se răsculase o mare parte 
din nobilime, și tocmai atunci, în 1607, partisanii lui Sigis- 
mund se luptaii cu Palatinul Zebrzydowski și alţi aderenți 
ai răscoalei, 7o/oszu/u?. 

Se adună în pripă o mică oaste, care cuprinse capitala. 
În Octombre 1607, cînd solul polon la Poartă, Nicolae Da- 
nilowicz, se întoarse cu pacea, Doamna Marghita se găsia 
cu fiul ei la Turcii din vre-o cetate mărginașă sai, mai curînd, 
la Tatarii din Bugeac. De aici.stringea păgini și, pe de altă 
parte, pentru a opune Poloni, Polonilor lui Constantin-Vodă, 
ca făcea oferte de plată, care fură bine primite, guarzanzlor 
poloni, rămași fără ocupaţie după împăcarea regelui cu 
« Voevodul» !. 

Domnia întăi a lui Constantin fu, prin urmare, foarte 

scurtă. Polonii lui fură bătuţi, tăiați, şi Mihăilaș își reluă 

Scaunul 2, 

Dar cei ce sprijinise pe învins îl primiră cu braţele des- 

chise. De și Turcii declarară formal că ei sînt pentru «cel 

mai mare dintre fiii răposatului Simion, măreţul între cre- 

dincioşii Mesiei, Mihail, al cărui sfirșit să fie fericit, care este 

potrivit pentru conducerea trebilor și cerut de boieri» 3, Po. 

tockii pregătiră o campanie de recuperare. Expediția, foarte 
impopulară printre toți aceia cari se temeau ca pacea cu 

Turcii să nu fie ruptă, se începu în Decembreţ, și știm bine 

1 Arch. din Kânigsberg; Frafeministerium, 11X, 1 (1607-12). Scrisoare 

ptivată, Cracovia, 9 Octombre: «Vor vier Tagen ist der Capitaneus Ca- 

meneceusis, von den Quart-Soldnern an Ihre Mayestăt abgeschickt, ankommen, 

mit Begher damit ihnen ihre Stipendia ohn ferner Verzug gezhalet werden 

mdgen. Welcher auch vermeldet das des verstorbenen moldauischen Woywoden 

Widtwe ein zimliche Summe Geldes den Kriegsleuten zugeschicket, die Pro- 

vintz ihrem Sohn zu Gutt einzunehmen, und, weil numher Friedea mit dem 

Woywoden, wirdt ein Theil der Soldaten sich zur Widtwen begeben», 

La 23 Septembre Mihăilaș dă un act pentru Necoară Donici, pîrcălab 

de Orheiii (Bibl. Ac. Rom., 8/XXLI); la 17 Novembre altul, pentru Galata 

(did, 146|XLVI; cuiscălitura lui). Cf. Orăşanu, Crozicari? moldoveni, p. 47 nota 3. 

53 Hurmuzaki, VIII, pp. 326-7, n 467. 

4 Arch, din Kănigsberg ; castelanul de Cracovia către archiepiscop ; Ostrog, 4 

Novembre:; «Nebst diesem aber, schreibet der krackausche Woywod, kânne er 

.
.
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cum s'a petrecut. Două mii de pedeștri şi tot atiţia călări 

apărură la Nistru, lîngă Hotin: dușmanii oferiră să negocieze, 

dar partisanii lui Constantin așteptară în zădar trei zile. Apoi, 

supt conducerea lui Potocki, ei străbătură Basarabia, ajunseră 

la Prut, îl trecură fără opunere și făcură tabără la Ştefăneşti. 

Aici era Mihăilaș cu oastea lui, în număr de 15-20.000 de 

oameni. 

Lupta se dădu la 16 sai la 19 Decembre. O hotărîră Cazacii 

şi pedeştrii ce se așezase la spatele inimicului. Domnul copil 

fugi cu ai săi, și 2.000 de Tatari, ce nu se luptase, dindu-se 

în lături, calea către lași rămase deschisă. Cind crezu că 

poate pleca în siguranță, Potocki porni pe această cale şi-şi 

puse în Scaun cumnatul!. 

auch nicht Ihrer Gnaden, alss dem primati regni, bergen, das nach Absterben 

des Simeonis, moldauschen Woywoden, die Stende sembilich in der Moldau 

seinen Soha, den Mickala, Sobieza, vor einen Herrn erwbhelet, welchen auch 

der turckische Keyser izt confirmiret und ihm die Fhan zegeschicket hab, zur 

Besazung "Turcken, Tattern, Moldauer und Ungern bey sich ; etzliche aber der 

Unsern unterstehen sich, autoritate privata, sine consensu reipublicae, einen 

andern Hospodar einzusezen, woher dan ein gewisser Krieg mit dem Turcken 

und Czar Drohoysken zugewarten». 

1 Lupta e descrisă: a) de un cisnegir turc, ce â asistat la ea (Hurmuzaki, 

IV2, p. 294); &) de ambasadorul venețian la Praga (îtiz., VIII, p. 324); 

27 de însuși Potocki, în următorul: «Extract auss des Ferrn Potozki Schreiben, 

so er an de Ferrn Gross-Canaler gethan. In meinema Schreiben wirdt ge- 

dacht das es darauf gestanden das man hat vorgangene Mitwochen in Willens 

gehabt mit den Feinden zu tractiren. Ich habe darauf im Dorf Kotecka, vier 

Meilen von Czoczima gelegen, nicht allein die Mitwochen, sondern auch 

Donnerstag und Freitag pewartet ; hab aber kein Andtwort bekommen k&nnen ; 

dieselben, so ich mit Briefen ausgeschicket, hat man handthafft gemacht und 

gefaugen genommen ; weis biss auf diese Zeit noch nicht, wo sie sindt hin- 

kommen ; man hat aber ihre rechte Vexirerey vermercket, und das sie sich 

weiter davon gemachet. Wie ich nach Stepanowen kommen, habe ich ihren 

Vortheil! woll verstanden ; wie ich aber darnach ubern Flus kommen, ist mir 

ein wollstaffiret Krigsvolck entgegen gezogen. Da hat Gott der Almechtige 

Ihrer Kon. Mayestăt Volck, den Kosacken und des Herrn Wissnewezken Leuten, 

welche, sambt dem Geschuz und den Hacken-Schuzen zu Fues, so sich in 

gutter Acht genommen und in geringer Anzahi wahren, hinder der Heiden 

bilten, das Gluck gegeben, das sie dem Feinde (welcher bei funfzehen tausent 

und, wie die Gefangenen aussagen, auch woll bey zwanzig tausent starck ge-
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Ce efect produceai aceste schimbări asupra vecinilor însă: 
Ardelenii, Imperialii şi Muntenii? 

În oastea, lui Mihăilaș ni se spune de Poloni că eraii şi 

Unguri: îi va fi trimis Sigismund Râk6czy, care jurase abia 

tratatul cu Simion, tatăl tînărului Voevod. 

Imperialii erai îngrijaţi de neastîmpărul Haiducilor din Un- 

garia de Sus, ale căror căpetenii îndemnaă pe Gabriel Bâ- 
thory să iea moştenirea familiei sale. Se ştia poate că regele 
Poloniei umblă după stăpînirea asupra Hustului, Muncaciului 

și Caşoviei, pe care le și ceruse de la Sultanul!. Atunci se 

wesen) also begegnet und mit ihme getroffen, das sie von Ihrer Kân. Mayestăt, 
unserm allergnădigsten Herrn, und unserm gerechten Vaterlandt niedergelegt 
worden und die Unsrigen das Feldt behalten und ein grossen Theill gefangen 
bekommen. Ist also dadurch den Unsrigen der freye Pass auf die Vestung 
Jasch zu geăfnet worden. Ist noch der Zeit weiter nichts vorgenommen ; zwey 
tausent Tattern haben sich zerstreuet. Sonsten bemuhen sich die Andern die 
Gefangenen loss zu bekommen, Was nun weiter der Vestung Jasch halben ună 
sonsten măchte vorlauffen, will ich Euren Gnaden berichten» (Arch. din Ks- 
Digsberg); 7) « Relatione di tre conventi fatti in Pollonia dalla nobiltă» (de Aless, 
Cilli din Pistoria; ms. X G. 13 din Bibl. Brancacciană din Neapole): «S. 
M., la quale, doppo molte persuasioni, et esortationi, mandă a quella volta 
detto signor Potozky con quattro milla cavalli in circa, per tentare se poteva 
disporre quei popoli ad aconsentire al solito di prima, secondo la volontă di 
S. M., mă, non havendo potuto efiettuare cosa alcuna, per ostinatione de Va- 
lacchi, che, messisi in arme, al numero di 12 o piu milla combattenti et al- 
tra quantită di Turchi et Tartari, si venne alla decisione di ci con Varmi 
et alla battaglia in campagna, della quale per gratia di Dio benedetto farono 
vincitori quelli di Sua Maiestă, con tanta gloria et honore della natione pol- 
lacha, che maggiore non fh mai sentita nă desiderata; perchă di quelii di Sua 
Maiestă non arrivorno li morti al numero di 200 ât delli Vallacchi passorono 

4m, con perdita di tutta Vartiglieria, munitione et altre, et messo in possesso 

a nome di Sua Maiestă il figliuolo del detto Hieremia, dal quale di giorno in 
giorno si stă aspettando ambasciatori per render gratie a Sua Maiestă di tanto 
beneficio ricavato, con la solita obbedienza et tributo». În traducerile de hirtii 
turcești în Bibl. Ac. Rom, se află mulțămirea Sultanului către Radu pentru 
că a ajutat, cu 4.000 de oameni, pe Mihăilaş. 

1 Scrisoare inedită a regelui Poloniei către senatori; 10 Octombre 1607 
(în Arch, din Kănigsberg): eBelangend die ungerschen Heusser Hustn, Mu- 
chazen und Koszyc, dass nemlich, so fern dieselbe von uns erst wurden eiuge- 
nommen wurden, sie bey uns unnd der Krohn allzeit verbleiben sollen, ist, in 
gleichen wie în vorigen pactis enthalten, nicht hinzukommen».
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închegă în mintea cîtorva planul de a scăpa de Haiduci și 

de a recîştiga Moldova pentru credinţa împărătească. Ei ar 

fi mers ducînd cu sine pe Marcu Voevod, care, după ce fă- 

cuse în Ardeal fel de fel de lucruri, bune şi rele !, după ce 

servise supt Belgioioso la Cașovia?, se afla acum la Praga şi 

avea reputaţia unui al doilea Mihai $. 

Marco însă, fiul lui Cercel, Domn muntean, convenia Îm- 

păratului mai bine decit lui Radu-Vodă, care vedea dușmani 

în toate părțile, în lumea pretendenților. Întimplarea aduse 

ce nu sar fi putut prevedea de nimeni: Radu deveni oas- 

pele, sprijinitorul văduvei lui Simion, duşmanul săă de moarte, 

şi al fiului ei. În ţara lui se pregăti de dinșii răzbunarea 

contra lui Constantin. 

La 6 Ianuar 1608, din Iași, Constantin anunța Bistriţeni- 

lor suirea sa pe tron «cu mila lui Dumnezeu și a Măriei 

Sale Împăratului turcesc, precum și a dumisale milostivului 

Craii leşesc voie» . Cu voia Craiului, de sigur că da, căci îl 

făcuse Domn Cazacii acestuia, cu mila Turcilor însă, de sigur 

că nu, şi cu plăcerea vecinilor încă mai puţin, căci și cel 

de peste munți şi cel de peste Milcov erai mai bucuroși 

de Domnia lui Mihăilaș, om al Turcilor ca și dinșii, și nu 

dregătorul regelui Poloniei. 

Dar tînărul principe fugar nu se putea răzima cu sigu- 

ranţă, pentru restituția lui, pe nici unul dintre acești stăpîni 

indignați saii vecini nemulțămiți. Turcii aveai de lucru în 

Asia, cu răsculații, şi ei se mulțămiaii să deie ordine vasa- 

lilor din Ardeal şi 'Țara-Romănească pentru restabilirea în 

Moldova a Voevodului legitim. 

Dintre acești vasali, unul, cel mai puternic, Sigismund, 

plecase din ţară. Simțindu-se aproape de moarte, de care-l 

despărțiai numai cîteva luni de bătrineță obosită, dîndu-şi 

samă prin vorbe şi zvonuri de popularitatea care încunjura 

1 Cf. Bethlen și Şincai, mai ales. | 

2 Istvânffy, la retragerea lui Belgioioso din Cașovia. 

3 Hurmuzaki, IV!. 

4 lorga, Docum. Bistriței, |, p. XC.
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încă în Ardeal numele Băthoreştilor, el se hotări să deschidă, 

printr'o abdicaţie, lui Gabriel Băâthory un drum nesingeros 

către Coroana principatului. După retragerea lui se adună o 

dietă și ea proclamă pe tînărul pretendent, care intră în mij- 

locul aclamaţiilor în provincia-i de moştenire, fermecată de 

îndrăzneala-i cavalerească. 

Abia în primăvară situaţia din Ardeal fu astfel orinduită 

Pănă atunci Doamna lui Simion putea să afle ajutor în po- 

triva, cumnatei vrășmașe, Doamna lui leremia, numai în Radu- 

Vodă Munteanul. Se pare că ea intrase în vorba cu acesta 

pentru a căsători pe Mihăilaș cu una din fetele lui 2, și știm, 

aproape sigur, că între luptătorii de la Ștefănești fusese și 

de aceia ce venise de peste Milcov. Radu ar fi intrat bu- 

curos în Moldova spre a statornici aici pe Scaunul dom- 

nesc un cocon care-i stătea așa de aproape, dar pentru a 

face aceasta se cerea timp. Și acesta era pe sfirșite pentru 

micul principe gonit, care muri peste citeva săptămîni, la 

Curtea prietenului și ocrotitorului săi. Cind se întoarse la 

Constantinopol, în Februar, cu vești rele, cisnegirul care du- 

sese lui Mihail-Vodă Movilă, efemerul, cuca și steagul, 

putu să anunţe și stingerea în pribegie, la vrista de cinci- 

sprezece ani abia — poate tot de otravă —a Domnului de 

la Turci. 
Dar cu această moarte nu se stabilia încă definitiv tronul 

lui Constantin-Vodă. Simion-Vodă lăsase o îmbielșugată poste- 

ritate, și drepturile lui Mihăilaş se crezură trecute asupra 

copilului ce venia după dinsul, Gavrila, care, acesta, făcîn- 

du-şi mai puţin sînge răi pentru neizbîndă, ajunse a domni, 

mai tărziu. 

Radu învăță pe capuchehaiaua sa la Constantinopol s să 

stăruie pentru numirea acestuilalt fii al Marghitei. Lupta de 

intrigi și bacşişuri începu în adevăr, în Mart, între agentul 

muntean și Caraiman-Aga, pe care Constantin-Vodă îl tri- 

1 W. Bethlen. N 

2 Raportul din Februar 1608 al cisnegirului turc (Hurmuzaki, IV?2. p. 294) 

afirmă chiar că Radu era «socrul» lui Mihăilaş:
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misese, cu cîteva mii de galbeni, ca să-i capete întărirea. Am- 

basadorul engles era pentru fiul lui Ieremia, dar Gavrilaș nu 

mai avea sprijinul Trimisului ardelean, pe care sprijin îl a- 

vuse, la începutul anului, fratele său |, 

În adevăr, Băâthory avea o politică proprie, nouă. Era mult 

mai ambițios, în avintul tinereții lui, decit Răkoczy, care pe 

pragul morţii își aducea abia aminte că fusese și el un lup- 

tător, în timpuri. Faţă de Imperiali, cari voise să-l ajute în 

1607, el fu mai demn decit predecesorul săi, și tratatul pe 

care-l încheie la 2o August cu Matthias, devenit rege al Un- 

gariei și tutorul politic al lui Rudolf, e foarte onorabil. Faţă 

de Poloni se înfățişă, încă de la început, ca un om care, 

amintindu-și prea bine de «regele Ştefan», Ardeleanul ce 

domnise în Varșovia, inspira temeri. Față de Radu, cu tre- 

cutul lui de servicii aduse Imperialilor, cu pata de singe a 

morţii lui Moise pe frunte, se arătă fără încredere. lar față 

de principatele romănești amîndouă se purtă din cele d'intăiă 

luni ale stăpinirii sale ca succesorul lui Sigismund Băthory, 

tot așa de doritor ca și acesta de a le domina, de a leumili 

și ţinea în ascultare —, pentru ca, la urma urmelor, să fie tot 

așa de puţin norocos ca și acesta. 

În Mart încă, pentru un dar de bani, Constantin fu recu- 

noscut la Poartă, cu condiție să dea drumul soldaţilor străini, 

între sulițile cărora venise, iar lui Gavrilaș îi se dădură sfa- 

turi ironice de supunere faţă de soartă. «Cărțile» lui Caraiman 

cu știrea întăririi nu vor fi ajuns însă la Iași. cînd Tatarii 

trecură Nistrul, chemaţi de cine avea interesul să-i vadă. 

Ei veniră cu atît mai iute, cu cît Hanul vechiii, cumintele 

Gazi-Ghirai, murise, şi era acum un altul, flămînd de faimă 

şi pradă. Polonii din jurul Domnului încercară în zădar a se 

împotrivi. Cincizeci dintre nobilii mai însemnați căzură într'o 

luptă pierdută. Și, peste acest cîmp de biruință, potopul di- 

1 Hurmuzaki, 1V2; scrisori venețiene secrete din Constantinopol în Arca. 

di Stato, Capi Consiglio dei Dieci.
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strugător al călăreților pustiului se revărsă, de la Birlad la 
Roman, înnecînd ţara pănă la pasurile Carpaţilor 1. 

Acestea se petrecură în Mart 1608, și la o April Hatmanul 
Zolkiewsky se aștepta, cu frică, să vadă pe Băthory ieșind pe 
această cale, pentru ca să arunce asupra Poloniei pe aceşti 
jefuitori și astfel să-și înceapă lupta pentru un tron mai 
înnalt, 

Dar el nu veni, ci, din potrivă, în loc să lupte contra lui 
Constantin, îi dădu tot sprijinul. 

Aflăm anume, prin însemnările influentului Braşovean Mihail 
Weiss 2, că pe la 10 April el primi scrisori de la noul can- 
celarii ardelean, al căror scop era să afle dacă ar fi sorți 
pentru statornicirea Ja Tîrgovişte a unui noii Domn. El ar 

1 Năvălirea Tatarilor se povesteşte în scrisori inedite din Konigsberg, și 
anume: 

a) Nepfel către locotenentul ducal al Prusiei (Cracovia, 28 Mart 1608) : 
«Berge ich meinen gnedigen HH. nit, das das gewis ist, das der Po- 
totski în der Moldau von den Tatarn ist geschlagen worden, 50 Towarsi, 
als von den Edelleuten, seindt geblieben, das seind vornehme Leidtte; 

von anderer gemeinen Leutten wirt mehr sein; was weit mehr sein,» 
&) «Stanislaus Zolkiewski, Castellan zuer Reusch-Lemburg, der Cron Feldt- 
Haubtman, Starost zii Raczuczin, Kamieniecz und Kalicz, etc., etc. (ic). 
Die andere ist das iezo, durch neiilich Absterben des tartarischen Cha- 
ren Kazigieren, welcher in scinem Leben, als ein vernunfitiger, verstendiger 
Her, seine Undterthanen, vermâge dem mit Ihr. K. M. aufgerichtetem Frieden- 
stand, in officio erhalten, nicht wenig Tatarn in die Wallachey sich machen ; 
wie vermiitlich solches durch des Bathori Practiken mit den Unsrigen, so noch 
daselbst in der Walachey vorhanden, geschicht. Es geschehen oflters Treffen 
under cinander; die Tattern haben sich von Berlad an bis an Romanow ge- 
lagert, haben die Unsrigen bis an die siebenburgische Grentze verfolget ; ich 
neme die Orter darumb, weil ich weis das die Unserigen viel in Kriegeszugen 
in der Wallachey mitgewesen, die wissen die Lager der Orter; was solten wol 
die Tartaren in dem Romanowischen Cirk Guts machen? Wan es nicht der 
Practiken halber mit dem H. Bathori geschehe:! Es ist recht gegen dem sieben- 
burgischen Lande, und gegen Tatruss, da Kânig Stephans ins Kânigreich, und 
der Michal mit seinem Kriegsvolck în die Wallachey ihren Ausgang gehabt. 
Also werde ich von diesem redlichen Menschen gewarnet, das daselbst auch 
der Herr Bathory den Weg nehmen und halten will» (Arch. din Konigs- 
berg, unde se află și originalul polon, datat: cin Zolkwy, die 9 Aprilis, anno 
1608»). 

2 În Trauschenfels, Deutsche Fundgruben,
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f. fost Mihai, Cămărașul lui Mihai Viteazul, și Weiss îl cu- 

noștea bine, căci de vre-o cinci-șese ani, el se afla pribeag în 

Șchei. Weiss, care era un om prudent și cunoştea starea 

lucrurilor, răspunse, firește, că încercarea m'ar folosi la nimic 

față de un principe «bogat, șiret şi priceput la arme ca 

Radu». Dar Bâthory nu-şi părăsi atît de răpede gîndul de 

a inlătura pe acest vecin, care impunea respect, prin vre-o 

creatură. Îndemnat de dînsul, Petrașcu, fiul lui Mihai-Vodă, 

se făcu că are daraveri în Ardeal, şi veni și el în curind să 

crească numărul pribegilor și poftitorilor de Domnie. Logo- 

fătul Stoichiţă se găsia și el la Curtea Craiului. În Maii se 

ținu la Alba-lulia un fel de conventicul pentru a hotărî 

dacă Radu trebuie înlăturat, cum socotia Bâthory, sait men- 

ținut și legat printr'un tratat noii, cum eraii alții de părere. 

Se oprise, dezbătindu-se lucrul, la alegerea unei misiuni 

care avea menirea de a cerceta disposiţiile Domnului muntean 

la faţa locului. Era compusă din loan Imreffy și Sigismund 

Sarmasâgy, consilieri princiari, dintr'un jude din Secuime şi 

din indispensabilul Weiss, persoană foarte bine privită de 

Voevod. Ei aveati voie să încheie o înţelegere saii să des- 

„chidă un războiii. | 

Radu nu putea să primească pe cel din urmă. La Curtea 

împărătească el era uitat acuma, și acolo erai alte frămîntări, 

pentru scopuri mai înnalte. El primi bine pe mandatarii nou- 

lui stăpinitor ardelean, și în biserica frumoasă a lui Neagoe, 

din care pretindea că-și trage neamul, la Argeș, el își iscăli 

numele supt un tratat cu data de 31 Maiii. După care solia 

lui Bâthory plecă la Tîrgovişte, unde trei zile i se făcu cinste 

cu ospeţe înnainte de a o trimite la Braşov, încărcată de 

scumpe daruri !, 

Era aproape și o înțelegere cu Moldova, al cărui Domn 

era vădit în grația principelui ardelean. În Iunie apărură la 

Constantinopol soli de la Radu-Vodă ca şi de la Voevodul 

Constantin. Cel d'intăii aduse o măreață trăsură de aur și 

„4 Memoriile lui Weiss, în Trauschenfels; mandatul pentru Imrefiy, în Zifer 

Regius, l, p. 75 (inedit). !
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purpură, cu șese cai avind harșale roșii; cellalt vărsă în 

haznă jumătate din tribut. Se afirmă că Moldovenii ar fi 

vorbit de gîndurile de năvălire ale lui Petrașcu, care-și căuta 

un tron, dar de Gavrilaș Movilă saii de dușmănia între amîn- 

două ţerile nu se mai vorbi data aceasta nimic!, 

La 9 Iulie, Gabriel intrâ în Braşov, unde era întimpinat 

de solii aminduror Domnilor, cari asistară la ospețe, danţuri 

şi petreceri, «nu totdeauna cuviincioase», în care începea a 

se dezvăli adevărata fire a acestui Bâthory de decadenţă. 

Din partea lui Radu, această salutare era numai un act de 

politeţă. Pe cînd, împreună cu solii lui Constantin, merseră 

şi Trimișii ardeleni, cari aduseră alcătuirea, la 18 Iulie, în 

lași, a: unui tratat cu Moldova. El repeta, fără îndoială, pe 

acela ce exista d'innainte cu Radu. Prietenie, servicii, ajutor 

militar la nevoie, dat de Domnul romîn principelui ungur, 

și, în schimb, adăpost cînd cel d'intăiă ar fi gonit din ţara 

sa de vre-o nenorocire. Din gură, Constantin adause și aceia 

că va plăti la un termin ce se hotărî cu acest prilej un 

«munus» de 8.000 de florini, în care poate nu trebuie a se 

vedea un tribut 2, 

Boieri ai lui Movilă se așteptai pentru a face jurămîntul 

în chip solemn, precum părea că şi cere noutatea lucrului, 

la dieta parţială ce se ţinu în Alba-lulia, la 10 August. Dar 

ci nu veniră. Vor fi făcut-o însă pe urmă, căci în Novembre 

Bâthory silia pe Sași a-și îndatori și ei «universitatea», pentru 

ajutor și adăpost, față de Constantin- Vodă, cit timp acesta, 

şi-ar păstra credinţa 3. 

Deci se alcătuise iarăși o confederație a ţerilor de pe o 

coastă și de pe alta a Carpaţilor, ca și supt alți Bâthory, 

Sigismund și Andrei. Dar ea nu mai era îndreptată acum 

contra Turcilor, ci se răzima pe supunerea către dinşii. În 

August, în adevăr, sosise la Poartă ambasada pentru steag 

a lui Gabriel; la 26 Septembre ea pleca, aducind însemnele, 

1 Hurmuzaki, IV?. 

2 Weiss, 7, e. 

5 Jbid. și Doc, Bistrifet, |. p. XC.



LXĂVI PREFAŢĂ 

și noul principe le primia la Sas-Sebeș, în luna lui  No- 

vembre 1. 

Lucrurile ar fi mers bine cu această alianță dunăreană, dacă 

n'ar fi fost starea de anarchie din Polonia, lipsa regelui din 

regat și planurile mari ale lui Gabriel Bâthory pentru a se 

face Craii drept, rege adevărat în țara unde-i stăpînise ma- 

rele strămoș, Ștefan. 

Avind asemenea gînduri nu se putea trăi în bună înțelegere 

cu Constantin Movilă, la Curtea căruia rămase pentru a-l păzi 

și supraveghia un Potocki, cu o mie de călări?. Cînd, în anul 

trecut, se încheiase tratatul, era în speranța că zvonurile ce 

circula în privința ambiţiei principelui ardelean sint falșe. 

În Mart 1609, se vorbia la Constantinopol despre neînțe. 

legerile ce ai izbucnit între Ardeal și Moldova. Voevodul ar 

fi promis o «fată» a sa lui Kendi, cancelariul lui Bâthory, 

şi, ea măritîndu-se cu un boier din ţară, un războiii ar fi să 

izbucnească, pe care se încearcă a-l înlătura Caraiman, prin 

stăruinți, la Poartă &. În Braşov soseşte în lanuar un curier 

din Moldova; în Februar, tot de acolo, diacul Petru; în April, 

ambasada lui Bașotă Căminarul £. 

În Iunie, furios că nici la al treilea termen ce se pusese, 

bani nu venise din Moldova, după făgăduinţa din 1608, Bă- 

thory declară lui Weiss, specialistul în afaceri romăneşti, că nu 

nai vrea să ţie cu Movilă o prietenie falșă. Să meargă deci 

peste munți, pentru a da actul moldovenesc înnapoi şi a 

cere, în schimb, acela care purta iscălitura principelui. 

Cumintele Brașovean nu se arătă încîntat de o asemenea 

misiune, care nu putea aduce decit primejdii, şi nici-un folos. 

EL zăbovi cîtva timp, dar trebui să plece pentru a împlini 

capriciul stăpînului săi. la 14 Iulie el ținea la Iași, în fața 

lui Constantin-Vodă, o cuvintare moale și încurcată și se în- 

1 4did. şi Hurmuzaki, 1V2. 

2 VVeiss, 7. c, 

3 Hurmuzaki, IV2. «, 

4 Socotelile Brasovului.
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toarse înnapoi foarte răpede, dar fără bani și fără secri- 

sori !. 

Ceia ce nu era potrivit pentru a împăca sufletul mînios al 
«Craiului». În August, se trimiteai din Bistrița Ardealului 
spioni în Moldova vecină. În Octombre, un curier al orașului 

mergea acolo, și în aceiași lună scrisori ale principelui — ne 

închipuim cu ce cuprins — eraii duse lui Vodă2. Acesta răs- 

punse prin solia lui Procopie Vistierul, fratele Agăi Caraiman, 

care aduse daruri de cai buni, cîni de vinat și a patra parte 

din suma făgăduită. Pentru care i se mulțămi prin aruncarea 

în temniță pănă la restituția cârfifor de jurămînt ale Arde- 

lenilor 3. O solie a unui călugăr cu alți cai nu folosi nimic, 

precum nici darul de blană, vaci şi bani făcut de Constantin- 

Vodă lui Weiss, temnicer fără voie al lui Procopie, precum 

fusese ambasador de mustrare fără voie la Curtea moldove- 

nească. Se răspîndi chiar zgomotul că Vistierul a fost spîn- 

zurat, şi el nu putu pleca din Brașov decît la sosirea scriso- 
rilor cerute, adecă la 23 Mart 1610. 

Și, în acest timp, care era purtarea lui Radu:Vodă faţă de 

cei doi vecini îndușmăniţi între sine? N'o cunoaștem bine. 

În întăia jumătate a anului, raporturile lui cu Ardealul sint 

cele vechi, adecă foarte bune. El primește, ca odinioară, pe 

vremea lui' Basta, un sol tătăresc, și-l expediază la Băthory. 

Puțin mai tărzii, găzduiește pe Abdi, Ceaușul turc, ce se 

intorcea din Ardeal. Dar, în cele din urmă luni, felul cum 

prietenul de peste munţi trata pe cel de dincolo de Milcov 

trebuie să-l fi pus pe ginduri și, iarăși în primejdie, gîndul 

lui se îndreptă către vechiul sprijinitor, Împăratul creștin. 

De altmintrelea, în Ardeal se părea că se pregătește iarăși 

o schimbare, o chemare a Imperialilor. Palatinul Ungariei, 

Gheorghe Turz6, descoperia că în tratatul cu Gabriel ar 

trebui să se întroducă o clausă nouă, aceia a luptei comune 

1 Weiss, /. ce. 

2 Socotelile Bistriţei, în această colecţie, I. 

3 CE, Weiss, 7. e. și Hurmuzaki, IV 2, 

did, şi Sfudii și documente, |.
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în potriva Turcilor și cerea de la dinsul o întrevedere pentru 

a lămuri acest punct. Sașii din Brașov fură indignaţi de ne- 

cuviinţa și imoralitatea pe care o arătă principele cu prilejul 

visitei, pe care li-o făcu în anuar 1610: «tot poftia, tot cerea, 

tot lua», scrie Michael Weiss. Cînd, în Mart, o dietă se 

deschise la Bistriţa, unii dintre magnați, a căror cinste fa- 

miliară fusese pîngărită de acest nerușinat vinător de femei, 

uneltiră o răscoală. Între conspiratori, cari, neizbutind, tre- 

buiră să fugă, era Ștefan Kendi, cancelariul și Baltasar Kor- 

nis, generalul provinciei ?. 

De toate află Radu, și luă măsurile ce i se păreau potrivite 

pentru a se asigura. În Mart, Vistierul săi Papa pleca în 

Polonia pentru a cere acolo să i se vindă un castel unde, 

la ori-ce întîmplare, și-ar putea adăposti fata unică, Elina, 

şi averea cea mare adunată în boierie şi ca Domn?. În acelaşi 

timp, de sigur, el făcu alte propuneri de acest fel la Curtea 

din Praga, amintind vechia supunere, arătîndu-se gata a și-o 

dovedi și acum, dacă numai ar fi cuprins în viitoarea confir- 

maţie a păcii cu Sultanul și i s'ar da un adăpost sigur în 

Silesia, unde se acorda despăgubirile pentru principii din 

aceste părți ?. În August încă, lucrurile eraă puse la cale : Radu, 

care asigurase pe Imperial că are legătură cu Moldova şi 

poate face tot ce vrea cu dinsa, se înțelesese aproape cu 

nemulțămiţii ardeleni, pribegi peste granițe, şi cu Palatinul, şi 

regele Matthias prevedea casul cînd, Bâthory fiind gonit din 

Scaun de cei doi Domni, ei ar voi mai bine să urmeze 

exemplul glorios al lui Mihai Viteazul și să ţie pentru dinșii 

ţara cucerită £. ” 

De la Bistriţa, principele veni la Cluj, apoi la Alba-Iulia. 

Aici, el află despre corespondenţa lui Radu cu Imperialii prin 

scrisorile ce le prinsese și, fără să stea mult timp la îndoială, 

1 Weiss, Î. c. 

Jbid, 

Actul se află în Hurmuzaki, IVI, pus din greșală la sfirșitul lui 1603, 

Știm însă că loan Renner, prin care fu expediat, a fost arestat pentru aceasta 

în 1610 (Weiss, î. c).,. 

4 Hurmuzaki, IV 2. 

> 

3
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arestă pe mijlocitorul înţelegerii, bogatul negustor sibiian 

loan Renner!. 

Se părea că după aceasta va urmă războiul, și măsuri se 

și luară, în Ardeal ca și în Ţara-Romănească. Dar nourii se îm- 

prăștiară data aceasta. Chemat la graniță de apropiarea Pa- 

latinului, Gabriel merse să se întilnească în lunie cu acesta, 

să-i asculte îndemnurile la o viață mai cumpănită, şi, deo- 

camdată, el trimise soli cari să dea asigurările trebuitoare 

lui Radu-Vodă. La solie se răspunse prin altă solie şi, în 

Julie, trimişii moldoveni și munteni asistaii la tăiarea lui 

Rornis, și cei d'intăii pleca, luînd iarăși cu dinşii scrisorile 

de jurămint date înnapoi cu de-a-sila atit de puţin timp 

înnainte 2. 

Dar aceasta nu era statornicirea liniștii, ci începutul as- 

cuns al unei serii de tulburări care nu se mintuiră decit prin 

moartea acelui care le provocase. 

Din amîndouă părţile, măsuri de asigurare fură luate. Bâ- 

thory trimise o solie la Ţarul, cu care erau în luptă Polonii, 

şi li oferi ajutor în potriva regatului pe care ar fi fost așa de 

bucuros să-l stăpinească. E vorba, în niște ştiri constantinopoli- 

tane din 1611, despre misiunea pe care o trimise la Hanul 

Tatarilor, în frunte cu Sigismund Hatvânyi 3. Cu Turcii din 

vecinătate era. în cele mai bune relaţii, și îndrăznețul Voevod 

ardelean avea o trecere deosebită la Poartă, unde se credea 

de foarte multă lume, cumpărată și necumpărată, că prin- 

trînsul s'ar putea săvirși lucruri mari. În sfirșit, el prinse 

să asculte de la o bucată de vreme marile făgăduieli ce i le 

făcea un mare șarlatan, care fusese cîndva Bogdan-Vodă, 

fuul lui Iancu Sasul, luptase pentru tron înpotriva unui duș- 

man ca Mihai Viteazul, trecuse prin serviciul unui Mare-Vizir, 

ceruse de nevastă o călugăriţă din Veneţia, murise și înviase 

1 Weiss, 4, c. 

2 Ibid, 

3 Raport al lui Starzer, din 12 Novembre 1611: «Vergangenen Sommer 

ben dieser Hatvan in diesem negotio vom Bathori zum Tartar Han geschikht 
worden> (Innsbruck, Ambraser Akfen).
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supt un nume falș, al unui mort autentic, prefăcîndu-se în 

Ștefan Bogdan, ce fusese în vremea lui un biet cîrmuitor 

surd al Țerii-Romănești. Călătorise în lume, intrase în trupele 

englese din Flandra, ceruse Domnia munteană și căpătase 

închisoarea ; fugise, se ivise un moment iarăși între En- 

glesi, străbătuse Germania cu genealogii bune pentru numele 

său ce/ vechii, şi valurile norocului său îl aruncase iarăși 

pe ţermul Constantinopole, unde de vre-o doi ani de zile 

ducea lupta cea mai învierșunată pentru a lua de la copilul 

Constantin Scaunul părintelui săi celui d'intăiii. Ajutindu-se 

pentru aceasta între altele și prin prezicerile de stăpinire în 

Polonia pe care le făcea lui Bâthory, preziceri pentru reali- 

sarea cărora se cerea un singur lucru: ca Moldova să fie 

dată interesantei persoane ce se iscălia «Ștefan Bogdan Des- 

pot». În Maiii încă, solul, venit cu daturi, al Ardealului stăruia 

pentru numirea făcătoare de minuni a vinturătorului de lume !. 

Domnii noștri rămîneai în cea mai bună înțelegere, legați 

între ei de aceiași primejdie. În împrejurări nouă, omul Îm- 

păratului privia ca pe un fii iubit pe creatura Polonilor și 

fiul lui Ieremia respecta ca pe un părinte pe dușmanul ne- 

împăcat al tatălui săi. Pentru a întări alianța lor, ei se ho- 

tărtră a lua fiecare din ei și pe ocrotitorul aliatului săi. 

Deocamdată, în lulie, împreună cu obișnuitul boier moldovean 

care aducea tributul, apăru în tabăra leșească de lingă Smo- 

lensk, un ambasador, în adevăr extraordinar, al lui Radu, 

care jură credință regelui Sigismund?. Pribegii ardeleni își 

1 Cf. Iorga, Prezendenţ? domneşti în secolul al XVl-lea, p. 59 şi urm.; 

Documente la această Prefaţă, no xx. 

2 Corespondenţa polonă din Kânigsberg: «Auss Caschaw, vora 18 Junii 

1610. — Weil aber die in die Wallachey entflohenen vornehme Siebenbiirger 

seidhero mit dem Radul Wayda drinnen einen Anschlag unndt wider ihn Bathori 

practicirn, wie dann er Radul Wayda, einkommener Schreiben noch, sich starck 

riistet und bereit mit seinem Volckim Anzug heraus sein solle, so wirdts ihme 

Bathori an seines vorhabenden oberungrischen Întention verhinderna. 

Cf. scrisoarea lui loan Zawaczki către Cristofor Rappe, cancelariul Prusiei, 

cex castris ad Smolenscium», Iulie 1610: eLegati Wallachiae et Moldaviae 

adveniunt, quorum unus iuramentum fidelitatis Regiae Maiestati deponit, alter 

tributum adfert> (Arch. din Kânigsberg, scrisori polone).
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găsise adăpostul lor în Moldova şi în Ţara-Romănească chiar 

și, în August, pe cind domniă în Ungaria Superioară frica 

unei năvăliri a lui Bâthory, .se punea oare-care nădejde în 

faptul că Radu, înțeles cu acei pribegi, adună trupe şi ar fi 
pe cale către munți. 

În Septembre însă, contra voinţii Turcilor, cari nu voiati 

să se redeschidă un războii în Ungaria, atunci cînd ei erau 

amestecați în acela cu Perşii, 3.000 de Munteni trecură munţii 

şi apărură la Preaşmăr, pentru ca, la întîmplare, să ajute pe 

Bâthory în potriva Imperialilor. Cel puţin aceasta li era în- 
dreptățirea. 

Dar aceste trupe nu stătură mai mult decit cinci zile din- 

colo de munți?. Și, după plecarea lor, Bâthory, pe care-l sfă- 

tuia Joan Imreffy, soțul uneia din ţiitoarele «Sardanapalului», 

îşi adună toate silințile pentru a cîştiga dintr'o dată, printr'o 

îndrăzneață lovitură, tot cit visa să aibă supt cîrmuirea lui. 

Nu era vorba de mai puţin decit amîndouă principatele, 

unde-și pusese Voevozii Sigismund, și Polonia, măreața moș- 

tenire a regelui Ştefan, 

Cu cine era să se înceapă întăi? 

Mulţi credeai că gindu-i este asupra Moldovei, care atirna 

de Poloni mai mult decit țara, abia închinată, şi numai în 

taină, a lui Radu. Ceva se întîmplă însă, care îndreptă armele 

lui Bâthory întăi asupra acestuia din urmă, care era, de alt- 

fel, și vrăjmaşul cel mai de temut, ce nu putea să fie lăsat 

în urmă. 

Afară de Kendy, care fugi de-a dreptul, prin Moldova, la 

Poloni, mai erai doi fugari de frunte, cari uneltiait o întoar- 

cere răzbunătoare a lor în patrie. Sigismund Kornis, ruda 

generalului decapitat în vară, și Sarmasâgy venise întăii la 

Domnul muntean, și acesta-i primi foarte bine înnainte de 

a-i trimite cu oamenii săi către Kendy. Unul avu statornicia 

1 did. Raport din Viena, 21 August 1610: «Man hofit aber, weil der 

Weyda in der Wallachey auch wieder ihm sey, werde er nichts richten». 

2 Ziarul lui Petru Bânfi, în Trauschenfels, p. 253. 

64567. Vol. IV. VI
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să aștepte căderea dușmanului săii princiar, şi îl vedem 

arătindu-și, în citeva cuvinte, nemărgenita bucurie după în- 

frîngerea şi umilirea lui Gabriel, în 1611 !. Mai slab, Sarma- 

sâgy veni înnapoi în Novembre și, întilnindu-se cu principele 

la Alba-lulia, îi spuse tot: gindurile fostului cancelariii, apro- 

barea lor de către Poloni, legătura în care se găsia şi cu 

aceștia şi cu amîndoi Domnii romini. Mai ales, va fi răsplătit 

prin piri ospitalitatea lui Radu-Vodă, pe care nici-o-dată 

nu-l cruțase Bâthory în lăudăroșşiile sale și de care avea mici 

motive de jignire ca să fie nemulțămit?. 

Decit să-și aștepte dușmanii acasă, Gabriel preferă să meargă 

el săi caute. El trimise, încă în această lună Novembre, în 

toate părţile, curieri cari să ceară ajutor. Se adresă la mag- 

nați unguri pe carii știa puternici și prieteni ai lui, la hai- 

ducii de la hotare, la Paşa de la Buda și alți Turci. Acestora 

din urmă li se vorbi de intențiile rele ale Imperialilor, cari 

nu îiertaii pe Gabriel pentru că refusase să-i ajute a lua pe 

neaşteptate Buda, iar Imperialilor chiar, Palatinului unguresc 

din Caşovia, li se dădea lămurirea că «Ştefan Kendy, cu 

trupele sale, se şi află sosit în Moldova şi Polonii sînt și ei 

pe cale» 3. La 8 Novembre, principele, nerăbdător, chema în- 

napoi în grabă pe unul din Trimișii săi după ajutoare, po: 

runcindu-i să alerge «zi și noapte», pentru că «e în cea mai 

mare nevoie» î. | 

În aşa chip se formă o oaste. Venise cîţiva Turci, şi știm 

că Paşa din Erlau avea toată tragerea de inimă să-i trimeată 

cît de mulți, după porunca superiorului său din Buda5. Unii 

1 Documentele la Prelață, no XVIII. 

2 C£. ziarul lui Michael Weiss, 7. c. și Memoriile lui Kemeny, traduse de 

Neagoe Popea, București, 1900, p. 15. 

3 Innsbruck, 7, c.: «Georgius Nemethy ad d. Palatinum :. .. Stephanus Kendy, 

mit seinem Volckh, schon in der Moldaw ankhomben, auch die Polen im Antzug 

wăhren>. 

4 Jdid.: aBitt er wolle sich nit saumben, sonderm bey Tag und Nacht fort- 

ziehen, dieweill die hâchste Nott verhanden sey». 

5 Hasan către Gabriel și Ibrahim-Pașa de Erlau către același; ultima cu 

data de 28 Octombre; ca anexe la scrisoarea lui Matthias către Maximilian ; 

24 Decembre 1611. Jâid,
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nobili răspunseră prin ascultare la cererile lui Bâthory. Dar 

temeiul oștirii lui îl formară haiducii, cari, bucuroși că li se 

deschide iarăși putinţa prăzii, de acel care, cu puţin timp în 

urmă, îi înteţise asupra Poloniei, alergară lacomi. Erai 12.000; 

şi se revărsară, sfărimînd totul în cale, fără să ţie în samă 

deosebirea dintre prieten și dușman. 

Dar încă nu se știa asupra cărui pămînt vor fi aruncaţi, spre 

a-l nimici cu prada lor, Haiducii grămădiți în jurul «Craiului». 

Într'o bună zi însă, el apăru înnaiîntea Sibiiului, fu primit ca 

de obiceiii, cu toată cinstea, de credincioșii săi supuşi din 

acest oraș şi, în loc de mulțămită, arestă, despoi€, goni și-și 

așeză bandele pe ziduri şi în turnurile de pază. Sașii din Ar- 

dealul întreg aflară cu indignare că cetatea unde-și păstraă 

armele şi ţineau sfaturile, era prefăcută în oraș regal de ca- 

priciosul «tiran» al provinciei. | 

Gabriel avea o ură deosebită în potriva Saşilor, în cari 

vedea niște trădători, ostașii sai spionii Împăratului de o 

limbă cu dinșii. Dar nu numai pentru a-și stimpăra această 

ură, se hotărise el a răpi Sibiiul, ci pentru a face astfel cel 

d'intăii pas către atingerea unor scopuri mult mai mari, De 

aici, din bogatul și tarele Sibiiii, voiă el să stăpinească o clină 

a munţilor și alta, să deie porunci Ardealului pănă dincolo 

de Maramureș și să ţie în ascultare valea dunăreană, șesul 

către Polonia, și Polonia regală însăși, dacă pănă la sfirşit 

norocul i-ar urmă steagurile, 

Înnainte încă de a se răpezi asupra Sibiiului, el avuse grija 

să adoarmă cu făgăduieli zădarnice pe Radu al Terii-Romă- 

nești. La dinsul mersese odată în vară Wolfgang Bethlen, și 

el mai apucâ odată, pentru a minți din noii, aceiași cale 2. Iar 

tocmai în ajunul atacului, apăru la Curtea din Tirgoviște, ca 

un vechii prieten stăruind pentru unul mai noii, acel Gheorghe 

Raț, care dusese cindva la biruință steagurile muntene și 

1 Cronicile săsești, în Colecţiile citate, 

2 Despre aceste solii vorbește Michael Weiss,
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despre moartea căruia, pentru trădare față de noul stăpin 

ardelean, se zvonise cu ciîtva timp în urmă!, 

Aşa încît Radu se asigurâ. Îl apăra de vecinul săii munții 

înnalți, zăpada de Crăciun grămădită în trecătorile pustii şi 

jurămintele ce abia se desfăcuse de pe buzele unui Domn 

creştin. 

Deodată însă, urmind unor porunci tăinuite, Haiducii se 

puseră în mișcare, lăsînd în urmă Sibiiul prădat și gol de 

locuitori. Fără să ţie în samă voia Turcilor, cari-l îndemnase 

abia a-și împrăștia hoţii și a-și îndrepta, mai bine, cîr- 

muirea?, căpetenia lor îi aruncâ asupra Birsei, unde stătură 

cinci zile, pănă se răscumpără Brașovul, cu bacșișuri la pu- 

ternicii pe lingă stăpîn. Iar, a treia zi de Crăciun, după ce 

trimisese înnainte cîteva mii de călăreți sălbateci pentru a 

apuca pe Vodă în preajma comorilor lui, în veselia fără grijă 

a serbătorilor de iarnă, Craiul însuși se coboria de la munte. 

În urma lui, se ardeaii satele, se fura vitele, se pingăriaii 

bisericile și mănăstirile, se chinuiau cu fier şi foc oamenii, se 

aruncai sătenii nevinovați în adîncul codrilor, în inima iernii 5. 

1 Socotehile Braşovului, p. 22. 

2 Michael Weiss, p. 217. 

3 Cu privire la acest atac, cred folositor a da și lămuririle inedite ce urmează 

I. Într'o scrisoare, din Satu-Mare, 11 Decembre, a lui Andrei Dâczy, — îm. 

preună cu lucruri relative la relațiile lui cu Băthory și ştiri despre măsurile 

ce se ieai de oamenii principelui pentru casul cînd el ar fi prins de Turci 

saii ucis —, se cuprind și aceste știri despre campania munteană : 

«Die plane eo nuncius iste eliam, quo Bathory, cum machinis aliisque 

expeditionibus bellicis, manuque militum non contemneada, bene munitus, ad 

terram 'Transalpinam ac Moldaviam desolationi dandam, si nivium difticultates 

in montibus Alpibusque concesserint, iter inchoavit, Alba-lulia egressus est, 

videns ordine et modo militari dictum principem cum suis itineri se dedisse; 

cuius propositum si ex voto cesserit, verendum est ne Polonia quoque insolens 

horum factum sentiat et advertat. Miles hic refert, ubicunque et per quamcunque 

viam aut ditionem tumultuarii isti transeunt, nil praeter praedam, spolia, ho- 

micidium et quaevis intollerabilia exercent> (Innsbruck, Arch, și seria citate), 

II. Comunicînd lui Matthias, din Caşovia, la 14 Decembre, scrisori prinse ale 

lui Gabriel, Sigismund Forgâch cere a se lua o hotărire faţă de văditele 

gînduri de războiii ce are principele: <Prout autem ex certis indiciis>, spune 

el, «colligere licet, primum Moldavos, expost Polonos etiam lacessere cogitant 

[Transylvani]» (2âid,).
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Pe cînd tălhărimea Craiului se ivia pe neașteptate la Argeș, 
unde-i aducea faima bisericii lui Neagoe!, la Bistriţa, unde 
călugării merseră să se adăpostească în peșteri ?, pretutindeni 
unde era nădejde de a jefui averi agonisite, Radu, înstiinţat, 

III. « Translatio literarum principis Transilvaniae, Albae Iuliae, 29 Novem- 

bris 1610 ad lohanem Putnoky datarum. 

Mandatur eidem serio a Transylvano ut, si quos milites iam collectos în 
prompto habeat, eos in Transylvaniam primo quoque tempore traducat, sin vero 
minus aliquos congesserit, ipse, noctem diei iungendo, ad se proficiscatur, In 
postscripto additur quod eandem ob causam Ludovico Ragozio scriptum sit.» 

IV. «Eiusdem priacipis ad Gregorium Nemethii, de dato superiori. 
Iniungitur Nemethio ut exercitus turcici auxilia, si quae parata sunt, in 

Transylvaniam, omni mora seposita, deducat ; tempus enim efficiendi aliquid prae 
manibus esse innuit; quod, si nullas turcicas copias habeat, revertatur quam 
citissime, În postscripto libere etiam Hungaros ad se venire posse propter 
pactam confederationem, deinde ut centum Tartaros quoque conquirat et secum 
adducat.» Ă 

(did). 

V. «Eiusdem ad Ludovicum Ragozi, Alba Iulia, 1 Decembris 610 exaratarum. 
Rogat Ludovicum eundem, ut una cum turmis suorum militum ad se veniat quam- 

primum, se iam ad Suam Maiestater de obtinenda itineris prosequendi licentia 

perscripsisse, similiter etiam ad Palatinum. Quod si ob resolutionem Suae Maies- 

tatis nondum factam venire tam cito non posset, pro interim copias suas mittere 

vellet, donec resolutionem assequatur; postmodum ipse quoque iter maturet.» 

VI. «Quarta translatio eiusdem ad comitatum quendam Superioris Hungariae, 

cuius nomen in literis non extat; de Alba Iulia, 4 Decembris 610. 

[Scusă purtarea Iaiducilor, ce prădase.]» 

(Anexe la Matthias către Maximilian ; 24 Decembre 1610; Innsbruck, Szaff- 

haltereiarehiv, Amăbraser Ahten). 

VII. Gabriel Bâthory către Gheorghe Nemethy, căpitan de Odorheiă; Alba 
Julia, 3 Novembre 1610. 

«Schreibt, was Massen die Polen, wegen des durch die Heyduggen besche- 

henen FEinfalls beraith Volckh geworben, dasselb zusamen gebracht, aufgefiierth 

uand aus der Moldaw in Sibenbiirgen, mit Zuethuung der moldauischen Hiilft, 

ein Impressa zue thuen bedacht sein. Damit er aber nicht imparat obruirt 

werde, alls solle er Nemethy seine Grănitzer zue Ross unnd Fuess mit Pro- 

fiandt und annderer Notturiit allso versehen, damit sy auf sein Beger ohne 

allen Verzug aufziehen miigen> (Aceleași Archive, seria, citată). 

1 De care vorbește și cronicarul contemporan Krauss (I, pp. 111-2): «Wel- 

ches weit undt breit wenig gleichen hat». 

2 lorga, Manuscripte din biblioteci străine, |, p. 47; Il, p. 12 (Cronica lui 
Matei al Mirelor).
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lua fuga spre Moldova, lăsîndu-şi în mîna duşmanilor mama, 

dar ducînd cu sine banii și sculele, cu care-şi putea pregăti 

răzbunarea !. 

Atunci Bâthory, învingătorul pe această cale și prin ase: 

menea soldați, se instală la Tîrgovişte, ca unul ce s'ar pre- 

găti să rămiie acolo, din neam în neam. La sfirşitul lui lanuar, 

se înfățișa la Poartă un sol ardelean, Andrei Kereszteszi, 

ce aducea o scrisoare în care stăpinul săi expunea istoria mai 

nouă a Ardealului, silințile ce-și dăduse el pentru a-i asigura 

liniştea, intrigile pribegilor prin vecini, gîndul ce-și făcuse 

de a-l scoate pentru a năvăli pe urmă cu Haiducii, peste 

Dunăre, ca în vremea lui Mihai. Cu ajutorul lui Dumnezeii 

însă, el, Bâthory a luat înnaintea trădătorilor şi voitorilor 

lui de răi șia căpătat prin vitejia și priceperea sa «cîrmuirea 

"acestei ţeri muntene». Știindu-se mai bun pentru Turci decit 

Mihai răsculatul sai nesigurul Radu, el crede că poate cere 

ceia ce li se dăduse acestora: întărirea prin steag împărătesc 

şi «scrisori de privilegii, după formula ce trimite». Astfel, 

nu numai că se va avea la Dunăre un prieten, că haraciul va 

fi plătit totdeauna la vreme, dar Polonii «nu vor cuteza a- și 

mai întinde mîna asupra Moldovei» vecine și dominaţia tur- 

cească în aceste regiuni va deveni iarăși un fapt. Cu atit mai 

mult, firește, adăuga Trimisul, cu cît noul Domn moldovean, 

ce se va îndupleca să numească Poarta, Ștefan Despotul, va 

avea altă îndreptare în purtarea lui cu creștinii decit creatura 

polonă ce era Constantin Movilă. 

Scrisoarea aceasta fu iscălită de Bâthory la Tirgoviște, unde 

petrecea împușcînd cânii şi curtenind femeile?, la 7 Ianuar, a 

doua zi după «biruință». lar, la 19 ale lunii, un boier de 

frunte venia la Poartă din partea fugarului Radu pentru a 

întreba dacă navălitorul ce i-a luat Scaunul și-i pustieşte 

țara a venit din porunca Sultanului, pentru a şti ce măsuri 

1 Cronica lui Bojthi, în Engel, Monumenta ungrica. 

2 Cronicile săsești, Bojthi şi Matei al Mirelor.: Cf. poema aceluiași, şi în 

Papiu, Zesaur, |.
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trebuie să ieie, căci îşi are, în adăpostul săi de la «graniţile 

Moldovei», trupele ce trebuie pentru a-l arunca peste munți ?. 

Stăruinţile lui eraii tot așa de puţin socotite ca și ale lui 

Bâthory. Turcii nu obișnuiaii să aducă înnapoi în Scaun, cu 

puterile şi jertfele lor, decit Domni de aceia cari pornise cu 

tuiurile împărătești din Constantinopol, iar nu haini, vărsă- 

tori de sînge musulman, prieteni ai Împăratului rival, pe cari 

numai nevoia împrejurărilor îi adusese a se supune. Pe de 

altă parte, cum se putea primi stăpinirea îndoită, în curînd 

întreită, complicată poate mai tărzii cu o cîrmuire regală 

peste Nistru, a unui om cu hotăririle așa de neașteptate, cu 

mintea atit de îndrăzneață, cum era, şi se arătase și prin 

ultima lui faptă, Voevodul ardelean? 

Cu toți banii aduși de boierul muntean pentru Muftii și 

Tefterdar, cu toate ofertele de servicii pănă la moarte ale 

lui Bâthory, voința Caimacamului învinse. La începutul lui 

Februar 1611, un cisnegir. pleca spre Dunăre, ducînd cu sine 

pe un om căruia norocul nu-i zimbise adesea, pe Radu 

Mihnea, cerut și de o deputaţie a boierilor 2. 

Ambasadorul ardelean dădu de veste stăpinului săi, dar 

acesta nu putea face nimic. Între dușmănia, voită de. dînsul, 

a Germanilor, de o parte, a Polonilor, de alta, îi mai tre- 

buia să-şi înstrăineze și pe Turci? Cînd Radu-Vodă cel noi 

se înfățișă la Dunăre, el trimise la dînsul pentru ai spune 

că drumul la Tirgovişte e deschis și că, dacă va plăti 40.000 

de scuzi pentru cheltuiala gonirii celuilalt Radu, 500 de Hai- 

duci aleși vor veni să-l întovărășească pănă la Scaunul pe care 

bucuros î-l lasă. Radu nu se încrezu, și cisnegirul ceru ordine 

de la Poartă. I se răspunse să meargă să cerce însuși cum 

staii lucrurile în tabăra presupusului dușman. 

Omul împărătesc găsi aici supunere deplină. Gabriel, în- 

țelegind cîtă ispravă făcuse, se declară gata să plece. La 11 

Mart, el îndrepta către Sultan o plingere în care punea ală- 

turi cele ce făcuse și ce i se dăduse în schimb. lar peste 

1 Documentele la Prefaţă, no xvyr. 

* Cf; spusele lui Matei al Mirelor cu Ilurmuzaki, IV? (v. și vol. VIII).
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cinci zile, cea mai mare parte a Haiducilor lui se infăţișa, 

împreună cu dinsul, supt zidurile Brașovului. Gabriel Bethlen, 

al doilea după «Craii», rămase pentrua primi pe Voevodul 

Turcilor, care sosi în aceiași lună, la 22, cu citeva sute de 

oameni de strinsură, și, apoi, luă şi el calea munților, lăsînd 

numai cîteva trupe de asigurare a șovăitorului tron, supt: 

loan Banul de Lugoş! 

Așa încît incidentul părea închis. Sultanul mulțămi călduros 

Caimacamului, ce lucrase cu atita dibăcie, şi încredinţă solului 

ardelean daruri pentru stăpînul săi, pe atit de ascultător pe 

cît de viteaz: o spadă, un cal și caftanul celor ce-și cîşti- 

gase un drept la răsplata împărătească ?. 

Dar cei ce se mulțămiaii cu atita, uitai pe Radu Șerban, 

fugarul, pe Constantin-Vodă, ce se temea pentru Domnia 

sa ameninţată, pe Poloni, cari voiaii cu ori-ce preț moartea 

primejdiosului candidat la coroana lor regală, şi pe Craiul 

unguresc Matthias, a cărui răbdare era la sfîrșit față de în- 

suşitorul de titluri, drepturi și ţeri străine, față de prigoni- 

torul Sașilor și patronul Haiducilor. 
Imperialii nu începură prin ruperea tratatului noii ce se 

negociase în 1610, ci se mărgeniră dintru întăii a se lămuri 

prin emisari asupra împrejurărilor din principate. Din Cașovia, 

Matthias trimise în Decembre pe un bun cunoscător al erilor 

noastre, pe Cesare Gallo, ce rămase pănă la urmă prietenul 

lui Radu-Vodă, pentru ca să ceară acestuia şi, prin el, Dom- 

nului Moldovei, încheiarea de legături nouă, care să repro- 

ducă pe acele ce existase, înnainte de încoronarea unui rege 

unguresc, între "Țara-Romănească şi Curtea din Praga ?. 

Gallo aduse răspunsul cel mai favorabil la aceste propuneri, 

1 Cf. același volum din Hurmuzaki, Memoriile lui Mik6, în Şincai, şi Me- 

moriile lui Bânfi, în Trauschenfels, p. 253; Memoriile lui M. Forgâch (Que//erz, 

IV, p. 45). 

2 Hurmuzaki, 1V 2, 

3 Raport din 21 lDecembre 1610 al lui Strauss (Innsbruck, 4 c,): «Dise 

Tag wiert der Cehsar Gol durch Poln ună Moldaw in die Wallachey ver- 

schikht>.
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adecă un îndoit tratat. Afiînd de cele ce se petrecuse în 
țara lui Radu, el mersese să-l găsească în Moldova, la Cons- 
tantin Movilă, care, nu fără ginduri asupra Ardealului, își 
ținea atunci Curtea la Roman. Aici se iscăliră, la 20 Februar 
1611, înțelegeri privitoare la Bâthory, între amindoi Domnii 
«frați» și represintantul archiducelui-rege. 

Ei se îndatoriai a opri încălcări nouă din partea pericu- 
losului vecin. Dar oastea ce vor face să treacă munţii nu 
va rămiînea singură, ci alta, ungurească, va veni să lupte 
împreună cu dinsa, şi aceasta în cel mai scurt termen cu 
putință, într'o lună. De aici înnainte, ajutorul va fi reciproc 
între dușmanii lui Gabriel. Și Radu întrebuință și acest prilej 
spre a-și cere un loc de adăpostire pentru timpurile rele 
în posesiunile lui Matthias. loan Regeny merse cu aceste 
hirtii şi cereri, împreună cu Cesare Gallo, care mai avea oare- 
care lucruri de sfirșit şi în Polonia !. 

Pe la mijlocul lui April abia, Regeny și colegul săi mol: 
dovean se aflai în Viena. La 24, ducîndu-se la Praga, ei 

aveai o audiență la Împăratul, și la sfîrşitul lui Maiui abia li 
era îngăduit a lua drumul către casă 2. 

Această zăbavă puse pe gînduri pe nerăbdătorul Radu. 
La 4 Maiu, tot din lagărul de la Roman, el vorbește de 

această piedecă pusă răzbunării sale și anunță pe Palatinul 
și Statele Ungariei că el e gata a trage sabia. Întîmplindu-se 
a veni atunci în Moldova, pe la diînșii, cunoscutul Armean 

Petru Grigorovici, cei doi Domni îl inițiară în negociaţiile pe 
care le purta Moldova cu dușmani ai Turcilor așa de înde- 

părtaţi ca Şahul, cu Hanul cel noi al Tatarilor, și-l puseră 

1 Hurmuzaki, IV! şi Documentele la Prefaţă, no XI. 

2 Frederic, conte de Firstenberg, către Maximilian : «Zue Wien liget ein 
moldauw- unnd wallachische Bottschaftt; die wurdet costfrey gehalten>. Khlesl 
către același, 25 April, Praga: «Gestern haben die valachische und mol- 
tauischen Gsanndten bey Ir Mt. Audienz gehabt, und ergeben sich undter 
ler Mt. Schutz> (Innsbruck, 7. c.). Cf. Hurmuzaki, VIU şi Strauss către Ma- 

_ximilian, 10 April 1611: «Dise Dag seindt auss der Moldaw und Walachei 
zwen Abgesanden mit dem Zesar Galo hieher khomen. Die negsten Mondag 
nach Pragg zu dem Khonig sy begeben: wiess dort beschafen, ohn Zweifi Herr 
Graf in sein Schreiben gedengkhen wiert> (Innsbruck, 7, c.).
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a stărui şi el pe lîngă Împăratul pentru înlăturarea lui Ba- 

thory din Ardealul usurpat de dinsul. Scrisorile de trecere 

i se dădură la 27 ale lunii, şi tot din Roman). 

Turcii știau despre cele ce se pregătiaii contra Domnului 

pe care abia îl făcuseră a fi stabilit în Tîrgovişte, și luaseră 

măsurile ce puteai lua, în starea în care se găsiau ei înșii. 

Asigurînd pe Constantin Movilă că nu va fi scos din Scaun, 

ei îl îndemnară, în chipul cel mai stăruitor, a nu da ajutor 

lui Radu Șerban, ameninţindu-l, dacă nu-şi părăsește oaspe- 

tele, cu Tatarii. Un Ceauș anume, Mehemed, merse în Po- 

lonia pentru a presinta, într'o formă ceva mai politicoasă, 

somaţii de aceiași natură?, 

Ele nu folosiră la nimic. În lagărul de la Roman se adu- 

nară, pe lingă Moldovenii lui Constantin-Vodă, citeva mii de 

Cazaci şi de Poloni. Îndemnuri porniră către Roșii din Țara- 

Romănească, bucuroşi de războiii în potriva jefuitorilor şi 

jigniţi de umilita politică turcească a noului Voevod. Oastea 

ce trebuia să pedepsească pe Bâthory se puse în mișcare, 

trecu Milcovul, aduse o ridicare generală de steaguri, o pă- 

răsire desăvirşită a lui Radu Mihnea, care se trezi iarăși la 

Giurgiu şi Rusciuc, unde-și mai adăpostise altă dată lipsa de 

noroc și de energie. La 29 Maii, anticipînd puțin, Gabriel 

dădea de ştire Turcilor, în cari-și vedea mîntuirea, că oastea 

lui Radu-Vodă cel vechii l-a adus înnapoi și pradă Muntenia, 

rămasă fără apărare ?. 

Împrejurările ce urmară, se petrecură foarte răpede, și la 

Praga ca și la Constantinopol se află numai cu uimire să- 

vîrşirea lor neașteptată. 

Recucerirea Țerii-Romănești s'a întîmplat după data de & 

Iunie, cînd un Trimis imperial, Grigore din Ragusa, găsi pe 

1 Murmuzaki, IV! şi nl citat din Documentele la Prefaţă. 

2 Hurmuzaki, IV? și raportul din Novembre al lui Starzer, citat mai sus. 

3 CE, Hurmuzaki, IV2, Mor. comitialia Transylvaniae și Matei al Mirelor, 

mai ales poema din Papiu, 1.
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Ștefan Kendy la Camenița aducînd trupe pentru fugarul Radu !. 

Îndată după nimicirea gardei ardelene a lui Radu Mihnea, 

un Trimis al Saşilor din Brașov, cari nu voiaii cu nici un 

preţ să mai sufere pe jefuitorul Sibiiului, veni să propuie 

Voevodului întors cu puterea în Scaun o alianță în vederea 

operei de răzbunare, a lui ca și a lor. loan Bengner, căruia 

Weiss îi dădu această primejdioasă misiune, o duse la capăt 

bun și, devenit iarăşi un credincios ostaș al Împăratului ger- 

man și al fratelui săi ce purta, Coroana Ungariei, Radu-Vodă 

încheie legătura cerută de Sași ?. 

Duşmanul cel învierșunat al lor nu afiă decit foarte tărziu, 

atunci cînd această legătură produsese pentru dinsul toate 

urmările de peire, despre actul de trădare al Brașovenilor. 

Totuși, ştiind la ce se poate aștepta, acum cind se afla din- 

colo de munţi ca Domn învingător acela pe care crezuse că 

l-a nimicit, el își chemă iarăși haiducii supt steagul jafului. 

La 31, Albert Nagy, căpetenia lor, se arată în Ţara Birsei, 

cearcă să puie mina pe Brașov şi, văzind că așa ceva nu se 

poate, se făcu a fi dezgustat de zăbava cui îl chemase și-și 

tăie înnapoi un drum de ruină. 

Două zile după această desertare a sprijinitorilor săi de 

căpetenie, înnaintează Gabriel în vederea munților, la 30, și-și 

face lagăr, prădînd şi amenințind prin sfătuitorul tuturor 

greșelilor sale, prin Ioan Imrefty, pe locuitori. O ștafetă porni 

atunci din Brașov pentru a cere ajutorul lui Radu 3, 

EI îşi adună în pripă trupele ce avea: vre-o 7.000 de că- 

* lări și mai puţin de 2.000 de pedeștri, mai mult ţerani, și 

urcâ drumul muntelui. Știa că pasurile erai închise și bine 

străjuite de avangarda dușmanului, dar se găsi cine săi 

arăte poteci ascunse, pe unde pănă atunci nu se pomenise 

să fi trecut vre-o oaste. După vre-o două zile de neobișnuite 

osteneli, între stinci pustii şi fără verdeață, Vodă ajungea 

înnaintea, strajei, ce nu se gindia la dinsul, și o nimici. În 

1 Hurmuzaki, IVI. 

2 Bojtinus. Asupra acestor negocieri Weiss nu voiește să dea lămuriri. 

3 Chron. Fuchsio- Lupino- Oltar inune.
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zorii unei zile de Simbătă, serbătoare a Sfinţilor Petru și 

Pavel, un fugar căzu cu vestea la picioarele domnului săi, 

care abia se înduplecâ a crede!. 

El se simţia alt om decît acel înnaintaș al săi care cercase 

în zădar să amine pe aceleași cimpii o luptă, a cărei ruşine 

nu avea s'o mai poarte vii. Nu era, ca Moise, un Secuii de 

rînd, un ostaș norocos, ajuns printr'o întîmplare pe culmile 

puterii; era un Băthory, neam de principe şi de Craiii; o 

tinereță încrezătoare îl făcea să fie sigur de dînsul și se în- 

torsese abia dintr'o expediție, în care văzuse aproape fugind 

pe omul care acum îndrăznia să-i steie în față. În potriva 

sfaturilor celor cuminţi din jurul săi, şi cu toate că haiducii 

dispăruse din jurul săi, el ţinea să se lupte, să gonească 

pe năvălitori, să pedepsească. Precum şi Andrei Bâthory do- 

rise a pedepsi pe un alt călăuz al cetelor de plugari şi 

păstori, pe Mihai Viteazul. 

Dar, avind hotărirea de a se luptă, el făcu greșala de ași 

aștepta dușmanul într'o tabără, ca şi odinioară Moise Sz€- 

kely. În noua posiţie de la Sin-Petru, oștirea Ardealului aș- 

teptă ceasuri întregă supt razele de foc ale soarelui din toiul 

verii. Cînd fu în destul de obosită, din Brașovul vechii se 

iviră cele dWintăiii cete romănești, odihnite, hrănite; după care 

urmară altele, fără pripă. Ele îrinaintară, formîndu-se pentru bă- 

taie, către locul de mocirlă şi spini unde soarta lor rea oprise pe 

oamenii «Craiului». Radu era în mijloc, cu călări aleși și boieri 

de frunte, ducînd trei tunuri imprumutate din Brașov şi care 

fusese poate altă dată ale lui. De o parte şi de alta, eraii străinii, 

mai ales cei de pe jos, bine plătiți și bucuroşi de pradă. 

Se începu printr'un furios atac al Curtenilor în haine al- 

bastre, avînd în frunte pe Bethlen, şi al Secuilor cu Ştefan 

Bedă. Ei măturară şesul, și aruncară pedestrimea lui Radu, 

care se dădu și el înnapoi o bucată de loc, în şanţuri şi în 

suburbia brașoveană. Bâthory crezu că a venit clipa să mul- 

țămească lui Dumnezeu pentru biruinţa ce i se dăruise. 

1 Cf. mai ales Bojthi, naraţiunea lui Seybriger în acest volum, pp. 122-6, 

și Prefaţa lui Szilâgyi la /Zoz. Comitialia Transybvaniae.
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In fierbințeala năvălirii, trabanţii își cheltuise însă gloanțele 

și praful, și puterile multora, slăbite de oboseala căldurii, 

erai stoarse acum cu totul. Și, la un semn al Voevodului, 

ieșiră ca din pămînt rîndurile dese, grele, ale călărilor po- 

loni, ascunși pănă atunci lingă Moara de hirtie. În scînteiarea 
orbitoare a platoșelor la soarele triumfător de lulie, ei se 
Tăpeziră asupra învingătorilor de-o clipă, și-i sfărimară supt 
copitele cailor. 

Băâthory, care supraveghia cîmpul de luptă în hainele-i de 
husar, cu ăripi la coif și umeri, fugi printre cei d'intăii către 
Apusul de unde venise cu bandele. Apoi Secuii se răspin- 
diră pe cimpie, zvirlind sulițile, care acoperiră ca un pod de 
fier pămîntul. Rămășițele pedestrimii fură distruse. Înnainte 
și după această ultimă și adevărată biruinţă, Imreffy, răul sfă- 
tuitor, Raț, înșelătorul, periră, împreună cu atiția alții din 
căpeteniile oștirii nimicite. «<Dumnezei din Cer a dat aceasta; 

ei sînt prea slab pentru a săvirşi», spuse Domnul a doua 
zi, cînd, cu prietenii săi, Sașii, străbătu cimpia, unde, de la 

zidurile cetăţii pănă la satul unde fusese tabăra, zăceaii miile de 
morți, trup lingă trup, între armele zvirlite de pripa fugarilor. 

Ce însemna această biruință? Eraii să hotărească Imperialii 

lui Matthias și ai lui Rudolf şi Turcii; adecă, întru cît priveşte 

pe aceștia. din urmă, norocul în luptele ce mai erau să vie. 
Cînd solii Domnilor dunăreni sosiră la Curte, influentul 

prelat Khlesl scria archiducelui Maximilian despre această 

închinare a lor, ca de începutul peirii lui Bâthory, pentru 

folosul Casei de Austria !. În Iunie, cînd pătrunsese la Viena 

ştirea despre pornirea Polonilor către Milcov, un corespon- 

dent al aceluiași archiduce stăruia ca Matthias să nu piardă 

bunul prilej de a lega iarăși Ardealul de Coroana lui un- 
gurească 2. 

Scrisorile de biruință ale lui Radu plecară din tabăra de 

1 V. mai sus, p. LXXXIX, nota 2. 

? «Und mecht sich Andere umb Sibenburgen annemben, wan der Khonig 
nit balt darzue thuett> (Strauss către Maximilian; 6 lunie; Innsbruck, 7. c,).
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la Braşov, unde mai rămase încă o săptămînă, de neiertată 

zăbavă, la 14 lulie st. n. Regele Ungariei răspunse la 

dinsele abia la ro August, cu felicitările obișnuite la ase- 

menea ocasii 1. Dar încă de la r-ii ale lunii apărea întăiul lui 

manifest, în care se înşiraii păcatele lui Bâthory şi tot ceia 

ce se făcuse pentru a-l înfrina, manifest pe care-l întregi o 

scrisoare regală confidențială la 28 ale lunii ?. Și, încă din a 

doua săptămînă a lunii precedente, Sigismund Forgâch se 

pusese în mișcare către Ardeal, fără să bănuiască încă nou- 

tățile plăcute şi primirea, deocamdată așa de bună, care-l 

aştepta în provincie. 

Îl ispitise a-și începe campania schimbarea de front a hai- 

ducilor: Am văzut pe Nagy părăsind pe Gabriel în ajunul 

"unei lupte pe care acesta rămase s'o piardă cu atît mai multă 

siguranță. Ajungînd la hotarele ardelene, cetele prădalnice 

se oferiră guvernului unguresc și, fără a se mai întreba Sta- 

tele, care nu eraii bucuroase de distrugerea în folosul Austria- 

cilor a unui principe maghiar, fără a se ţinea samă tocmai 

mult de adevăratele sentimente ale Palatinului chiar, Forgâch, 

căpitanul, care-și avea instrucții directe, de la rege, dădu 

steagul împărătesc în mîna bandiților și porni cu dinșii, în 

acelaşi timp conducătorul nominal și prisonierul lor 3. 

La 14 Iulie, cînd tabăra oștilor regale se afla acuma la 

Szalaz, se auziră cele d'intătii ştiri despre lupta de la Brașov, 

petrecută cu o săptămînă înnainte. Ca pe vremea lui Basta, 

ele nu produseră o bucurie neamestecată. Nu pentru că 

Forgâch, care nu era un dușman de moarte al învinsului, 

era jignit că altul îi răpise bucuria răzbunării, dar temerea 

se ivi în mintea multora ca nu cumva în Radu să răsară un 

noii Mihai Viteazul, hotărît să păstreze ceia ce a cucerit 4, 

__1 Aceste scrisori în Hurmuzaki, IVI. 

2 Innsbruck, Î. c. Cf. și Hatvani, Briisseli Okmânytâr, ÎN, p. 44 şi urm.; 

Tărt. Târ, 1880, p. 321 și urm. 

3 Raportul lui despre expediţie, în Hurmuzaki, IVI, 

4 Scrisoarea din 14 a lui Forgâch (Innsbruck, 7. c.): «Dise Stundt habe 

er auss Sibenbiirgen gewisse avisa bekhomben das er Bathori aufs Haubt ge- 

schlagen und man nit wissen Fhap, wo er aigner Persohn zukhomben sein
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Pentru a împiedeca o asemenea luare în stăpinire, gene- 

ralul lui Matthias înlăturâ ideia de a strînge cu încunjurarea 

Oradea, ce nu i se dăduse, și alergă spre Ardeal. Cu atit 

mai mult, cu cît în cel din urmă moment se află și despre 

soarta lui Bâthory, care, din nenorocire pentru viitorul nostru, 

nu fusese a lui Moise Szckely!. 

«Craiul» acesta știa să fugă mai bine. Sibiienii avură în 

scurtă vreme bucuria de a-l vedea din noii, pentru a suferi 

pedepse din parte-i și a-i plăti amenzi. În cetatea care ser- 

vise odinioară de adăpost al comisarilor imperiali amenin- 
țaţi, el își strînse puţinii prieteni pentru a se apăra pănă la 
urmă, cu o energie ce nu i se poate tăgădui. 

Forgâch se înfățișă la Cluj, care nu se împotrivi decit la 

început, cîteva zile, pentru onoare. La 15 lulie orașul se afla 

în mîinile căpeteniei Haiducilor, și la dinsul ajunsese acum și 

un sol de la Radu-Vodă, cu scrisori pe deplin asigurătoare. 

Domnul învingător n'avea gîndurile ce i se pusese în soco- 

teală așa de greșit: el arăta că, aflind de sosirea acelui ce 

represinta pe patronii săi austriaci, nu va mai urmări pe Se- 

cui, în cari se puneaii speranţe, ci va asculta întru toate de 

dînsul. Se zvonise chiar că și Sibiiul ar fi fost părăsit de 

Bâthory, care, cu puțini în jurul lui, ar fi pe drumul de nouă 

fugă ce ducea la Turcii din Lipova 2. 

Deci restauratorii autorității împărăteşti asupra Ardealului 

trecură, bucuroși, mai departe, Alba-Iulia li deschise porţile, 

apoi Sas-Sebeșul. La 5 August, trupele se afla în vederea 

Sibiiului, și aici fură primite scrisorile prin care Radu-şi anunţa 

sosirea pentru a încunjura' supt același steag cu Forgâch cuibul 

soll. Bey diser Beschaffenheit ist zu besorgen, das sich der Radul des Landts 

nit impatronire». 

1 Scrisuarea citată, 

? Jbid, « Auss Sihenbiirgen, von Clausenburg, vom 25 Julii anno 1611: Disen 

Tag ist ein Gesander von Radul Wayda,..mit Schreiben ankhomen; der er- 

bieth sich allerdings Irer Kiin. Mt. gnădigstes Bevelch zu accommodiern unnd 
ehist mit seinem Volck zu Herrn Veldtobristen zu 'stossen; bisshero hat er 
von Irer Kiin. Mt. Volck in Sibenbiirgen nichts gewust, daher beschehen dass 

er die Ziggl verfolgt hat. Welches hinfiiro von ime unterlassen wiirdet.»
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principelui fugar. În același timp, omul care avea cea mai 

mare autoritate morală între magnați, Gabriel Bethlen, veni 

să-și facă supunerea !. 

Dar cele ce urmară nu răspunseră așteptărilor. Puterea 

adevărată lipsia amînduror aliaților. Forgâch nu era, ca Basta 

în timpurile bune, comandantul unor trupe deprinse să-i ur- 

meze poruncile, ci numai «imperatorul» proclamat de Hai- 

duci, şi aceştia aveai un singur scop: să se primble în largul 

lumii trăind din bielşugul muncii altora. Cei cițiva nobili 

ardeleni, ce se unise cu diînsul, erai prea puţini și prea 

puţin încunjurați. Iar, dintre ai lui Radu, unii erai străini 

fără tragere de inimă pentru o lungă campanie grea, iar cei- 

lalți doriai de casă, de care erai despărțiți în vremea cule- 

gerii ogoarelor. 

Încă de la Szalaz, unii dintre Haiduci se căise de ceia 

ce făcuse şi se întorsese înnapoi în ţinuturi rămase acum 

fără apărători. Cind se oprise la Sibiiii, Gabriel și Nagy, 

pe cari-i legaii amintiri proaspete de luptă împreună, se 

împăcară, şi mulți dintre ai lui Forgăch îl urmară; din 

partea lui, Bethlen, judecînd că ființa deosebită a Ardealului 

se poate păstra încă, poate și pentru folosul lui cîndva, rupse 

jurămîntul făcut. Lupte hotăritoare nu se putură da, și cine 

suferia mai mult de prelungirea asediului erai acei ce stăteaii 

în soarele verii pe cimpiile pustiite, între duşmani. Încercarea 

de a face țara să se pronunțe, nuizbuti: la dieta convocată 

în Mediaş, nu veni nimeni. lar Secuii recunoscură şi mai de- 

parte ca domn al lor pe Gabriel. 

I se păru lui Forgăch, de care asculta în toate Radu, că 

ar fi bine să se supuie acești Secui pentru a-și asigura pa- 

surile către Moldova, ce stăteaii în mina lor. Era poate și 

nădejdea de a se uni aici cu ceva Moldoveni sai Poloni, ai 

lui Kendy şi Constantin Movilă. Expediția se făcu între două 

răscoale ale Haiducilor, şi n'aduse alt folos decit arderea 

bordeielor din sate şi caselor din unele tirguri. După ce Radu, 

care inspira bănuieli, făcu un noi jurămint, aliaţii se întoar- 

1 Raportul final al lui Forgâch.
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seră după vre-o două săptămini la Brașov, de unde din not 
se plătiră lefile, 

Aici se aflară două ştiri rele, care însemnat sfirșitul cam- 
paniei de recuperare. Bâthory adunase în juru-i oaste de 
țară şi Turcii din vecinătate și, ieșind din Sibiiu, luase Sas- 
Sebeșul, asediind apoi Mediaşul. Iar în Țara-Romănească fiul 
lui Mihnea era adus în Scaun de Turci şi de Tatari, ale căror 
cete prădalnice se revărsară la 15 Septembre prin pasul Bu- 
zeului, pănă la Preașmăr, unde prinseră secerătorii pe cimp. 

Căci la Poartă toate stăruinţile lui Radu Șerban și ale 
prietenilor săi din Constantinopol se dovediră zădarnice. Cînd 
se auzi de gonirea Domnului trimis de Sultan, un beglerbeg, 
fost în Caramania, Omer, plecă la Dunăre, pe la jumătatea 
lui Iulie, și din altă parte se aruncară asupra țerii Tatarii din 
Dobrogea. Solii de îndreptăţire ai vechiului Voevod fură 
dați în lanţuri lui Mihnea, marile făgăduieli de bani fură în- 
lăturate fără multă vorbă. Alţi Tatari primiră porunca să in- 
tervie. Cind se avu siguranța despre victoria de la Brașov 
şi Omer trebui să se retragă la Razgrad, învingătorul fu pro- 
clamat hain. Cînd patruzeci de steaguri culese pe cimpul de 
luptă sosiră la Constantinopol, pentru a fi închinate Sulta- 
nului, sacii de stofe scumpe ce-i cuprindeaii, nu fură deschiși 
măcar, iar aducătorii, cu toate stăruinţile Sașilor, încăpură 
în cele Șepte-Turnuri. Omer fu mustrat pentru nehotărirea lui 
și îndemnat să se miște. Un ambasador polon căută în zădar 
să capete prețioasa persoană a lui «Ştefan Bogdan» ?. 

Cînd Tatarii erai în țară, nimeni dintre locuitorii ei nu 
mai avea gustul cuceririlor și luptelor peste hotare. Radu 
șe dădu îndată spre munți, lucrînd acum de capul lui. Forgâch 
îl somă să nu-l părăsească în așa împrejurări. Vodă se opri 
atunci pe ginduri, dar fără voia lui oastea-l răpi cu dinsa, 
la Rucăr. Generalul regal încercă să stea singur în calea 
Tatarilor, dar o revoltă a Haiducilor îl dădu într'o parte. 
Oastea-i neascultătoare îl duse apoi cu dinsa către Apus, 

1 Cf. Raportul lui Forgâch cu Căroz, Fuchsto- Lupino- Oitardinum, 
2 Hurmuzaki, IV2, 

64367. Vol. IV, VII -
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în urmă spre munți, pănă cînd, în ziua de 18, după multe 

ştafete schimbate, Radu avu mierarea de a-și vedea tovarășul 

de neizbîndă coborit la dinsul în țară, gata a face tot ce se 

putea pentru a scăpa numai teafăr în Ungaria, de unde, în- 

trun ceas răi, plecase. 

Restul e o tristă istorie de fugă, cu duşmanii în urmă şi, 

împrejur, piedecile fără de număr ale naturii neprietenoase 

de toamnă. După cîteva întilniri cu Tatari rămaşi în urmă 

sai oameni ai noului Radu-Vodă, care iertase țara şi se fă- 

cuse iertat de dinsa, cei doi dușmani ai lui Bâthory mergeau 

să găsească pe al treilea, Constantin-Vodă, ce se clătina pe 

marginea maziliei. Trecură Milcovul la 29 Septembră. A doua 

zi, într'o pădure noroioasă lingă Bacăi, Tatarii îi ajunseră, 

în frigul umed al unei întunecate zile de ploaie. Cea mai 

bună oaste a lui Radu, raiteri? poloni, fu măcelărită între 

carele ce se înfipsese în pămîntul lutos. Lăsînd în urmă tu- 

nurile, ceilalți, Haiduci, Poloni, Munteni, începură o lungă şi 

obositoare luptă cu drumurile stricate, cu apele ieșite din 

albia lor, cu foamea și frigul. 

De la o bucată de loc, Radu-și lăsă aliatul și, trecînd pe 

la Curtea lui Movilă, își luă de aici Doamna, cele două fete, 

dintre care una se născuse pe pămint străin, în vremi de 

nesiguranță și nenorocire 1, își încărcă Vistieria, foarte uşurată, 

şi apucâ drumul graniţii polone. Din partea lui, Forgăch 

ajunse la Putna, se înfundă între munţii ninşi, şi, după zece 

zile de oboseli fără păreche, pedeștri și călăreții rămași pe 

jos ajunseră, călăuziți de un cioban, la Cîmpul-Lung din Bu- 

covina. De aici Homonay şi Andrei Doczy merseră să ceară 

Domnului moldovenesc călăuzi și un ajutor bănesc, care fură 

date «cu multă facere de bine și iubire de oaspeți». Mulţă- 

mită oamenilor Voevodului şi celor 2.000 de florini dăruiți 

de dinsul, rămăşițile trupelor regale ajungeaii, în sfirșit, în 

Maramureș, pe calea Pocuţiei. Din 12.000 de oameni rămă- 

seseră numai a patra parte ?. 

1 Cronica munteană, în Jagaziz, IV. 

2 Raportul lui Forgâch. Cf. acela al unui ofițer al Iui în Arch. fir sieb.
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Așa se miîntuise, cum n'ar fi putut prevedea nimeni, ex. 

pediția combinată contra lui Băthory. Acesta apăru la Brașov 

la 20 Septembre, dar nu putu supune orașul!. Peste o lună 

o dietă a lui, cercetată de toţi magnații, arăta deplina lui 
biruință. 

În "Țara-Romănească, Radu Mihnea domni în linişte și 

rivalul săă se găsia la sfirșitul anului ca fugar în Ungaria. 

'Omer-Paşa îl apăra, și el trimise în Novembre steaguri și 

prinși la Constantinopol pentru a arăta că, în această parte, 
totul se mintuise bine ?. 

Rămînea Moldova și Constantin Movilă. Pe acesta s'ar fi 

crezut că-l va apăra autoritatea regelui Poloniei, care răs- 

punsese cu mîndrie la cererea veche de a trimite pe Radu 

Șerban la stăpiînii cari aveai pentru ce să-l pedepsească?. 

Dar, întăriți în hotăririle lor de ultimele succese, Turcii nu 

mai voiaii să sufere un Domn a cărui primire li fusese im- 

pusă. În zădar făcu Movilă ofertele cele mai înjositoare, în- 

sultînd pe al doilea patron al săi, regele ungur sai Împăratul. 

La 20 Novembre, era numit Voevod al Moldovei un necu- 

noscut ce se dădea drept fiul lui Tomșa și servise în ultimul 

război franco-spaniol și în ai Turcilor cu Persia, un bătrîn 

ostaș despre care nu se auzise nimic pănă atunci, un alt 

Ștefan-Vodă decît acela pe care-l dorise Bâthory. Sefer-Pașa 

de Timişoara porni cu dinsul la 4 Decembre, pentru a în- 

lătura împotrivirea ce era de așteptat din partea unei familii 

ce avea de șeisprezece ani ocirmuirea Moldovei £. 

Resistenţa nu se produse, cu toate temerile Turcilor. Cons- 

tantin nu primi, fără îndoială, cu o cinste deosebită pe Tri- 

misul Sultanului, care veni să-i anunțe mazilia, ci-l opri ca 

Zandeskunde, N. F, SXIL, p. 345 și urm. și XVIL, p. 705 şi urm.; Kemeny 

:şi KRovăcs, Erde/yorszâg tirtinetei” Tăra, |, pp. 38-9. 

! Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum. 
2 Hurmuzaki, LV 2, : 

3 Raportul din Novembre al lui Starzer și Hurmuzaki, IV 2, 
4 Hurmuzaki, IV 2,
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prins politic. Dar, înnaintea oștirii de Munteni, Turci și Ta- 

tari, cu care, plecînd din Babadag, unde așteptase întăi, 

Ştefan se îndreptă spre Iași, tînărul Movilă, cu mama sa și 

acel Vornic Ureche, carei era un adevărat părinte, luă fuga 

spre hotar, şi se închise în Hotin. 

De aici nădăjduia el să înceapă un războiii pentru reciști- 

garea țerii pierdute, cum făcuse Radu Șerban, dar cu mai 

multă durată în norocul săii decit acesta. ÎL vedem în cores- 

pondență cu Sigismund Forgâch, pe care abia îl ajutase într'o 

atît de mare nevoie, cu prietenii şi rudele lui din Polonia, de: 

unde aștepta trupe fără bani și trupe cu plată, cu Weiss și 

Kendy, cu Radu-Vodă, în sfîrșit, tovarășul săii în nenorocire 

şi pribegie . 

Acesta din urmă se afla la Viena încă din Decembre pre- 

cedent şi stăruia din toate puterile pentru o restabilire ce 

nu î se părea îndepărtată 2. EI trimitea oameni ai săi în Țara- 

_Romănească, la boierii, căpitanii şi iuzbașii cărora. li jurase 

să se întoarcă în «patru-cinci luni», chiar dacă ar trebui să-și 

zălogească familia, pentru a-i scăpa de omul Turcilor. 

La început, regele Matthias părea tot aşa de grăbit ca și 

dinsul pentru scoaterea din stăpînire a lui Bâthory. Cu toate 

că acesta încheiase cu Palatinul unguresc un armistițiu pănă 

la cea mai apropiată dietă din Pressburg, cu toate că un 

trimis al lui era așteptat cu propuneri, «Craiul» se amestecă 

în lucrurile romăneștă, puind să se scrie îndemnuri la răs- 

coală către boierii munteni ce țineau mai bucuroși cu Împă- 

răția creştină. El ordonase Consiliului săii să se ocupe de 

pribegii ardeleni şi de Voevodul muntean fugar 3. 

Însă Rudolf muri, şi, în sfirşit, fratele săii putu să-i iea Și 

acest din urmă şi mai înnalt din tronuri. Fără să se împace 

pentru aceasta cu Bâthory, ale cărui oferte şi făgăduieli le 

înlătură, el pierdu din vedere nevoile regatului săi unguresc 

și ale vecinilor săi, pentru a se ocupa de interesele superioare 

1 Cf, ibid. şi IVI; Cronica lui Michael Weiss, 

2 Hurmuzaki, VIII, 

3 Hurmuzaki, IVI.
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ale demnităţii sale nouă. În zădar cerea Radu, în Mart, să 
i se îngăduie a veni la Praga pentru a fi ascultat, în zădar 
recurgea la toţi sprijinitorii și prietenii săi: afacerile lui eraii 
aruncate acum într'un viitor îndepărtat. 

În Maiă — ceia ce însemna sfărimarea ori-cărei speranțe 
imediate — noul şef al Casei de Austria stăruia la Sultan 
pentru acela care nu-și aștepta Scaunul din această parte şi 
pe această cale. În Iulie, archiducele Maximilian se gîndia 
a-l cuprinde numai în pacea ce ar fi să se încheie cu Ar- 
dealul. Solii lui, şi ai ţerii, ce veniră la Curte în toamnă, nu 
cîștigară nimic mai mult. Turcii răspunseră că sînt gata a 
ierta, dacă vinovatul va veni la Poartă, ceia ce trebuia să li 
deie în mini anume bogății, după care umblase multă vreme. 
Și bietul om se mulțămia numai să discute asupra faptului 
dacă o părăsire a celor trei principate în stăpînirea lui Bâthory 
şi a Turcilor n'ar fi păgubitoare pentru politica austriacă, 

Mai puţin norocos decît acest pretendent fusese cellalt, 
tînărul Voevod moldovenesc. El așteptase la Hotin, apoi la 
Cameniţă, ajutoarele polone, hotărit să le întrebuințeze, cu 
toate scrisorile ce trimisese Turcii în Polonia pentru ca el 
să fie încredinţat, împreună cu mica sa Curte de nenorocire, 
unui Ceauș împărătesc. Era convins, nu fără dreptate, că 
«Turcii dau steagul de cîrmuire aceluia care învinge». 

În Iulie el îşi încercă norocul, grăbit, pare-că, din urmă de 
moartea înnainte de vreme care-l aștepta. Strinsese în jurul săi, 
din Vistieria Movileştilor, şi cu învoirea tacită a regelui 2, vre-o 
4.000 de oameni, Poloni de-ai lui Ștefan Potocki, o rudă pre- 
țioasă, Cazaci, Tatari, din acei ce se desfăcuse de supt ascul- 
tarea Hanului și, călăuziți de Mirzacul Cantemir și alte căpetenii, 
prădaii Moldova băsărăbeană și pămînturile creștine din Dobro- 
gea. Trecu Prutul cu această mică oştire, urmînd calea care 

1 Zid, 

? Cf., în această privință, Biclowski, 7. e, Pp. 411-6, 452-3, 456-7; Mali- 
nowski și Przedziecki, Jzvoare pentru istoria Poloniei. Vilna, 1543, in 80, 1, 
PP. 89-91 (trad. de W. Schmidt).
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fusese luată de același Potocki la stabilirea, din Decembre 

1608, a lui Constantin, pribeagul de acum. Şi, ca și atunci, 

în regiunea Ştefâneștilor, întrun loc ce se zicea Cornul lui 

Sas, năvălitorii întimpinară o oaste de Moldoveni credincioşi 

Domnului din Scaun, de Munteni și de Turci şi Tatari de-ai 

Hanului (19 Iulie). Dar, în deosebire de ceia ce se întimplase 

atunci, creştinii fură bătuți prin trădare și surprindere şi luară 

fuga. Lăsînd totuși în mîna învingătorilor pe Potocki, cules 

într'o ascunzătoare și pe o sumă de tineri boieri, bucuroşi 

de război și petreceri, cari periră tăiați de un Domn ce nu 

ştia să ierte. Cit despre Constantin-Vodă, el căzu în robia 

Tatarilor și, după toate probabilitățile, se înnecă în Nipru, 

pe cale. 

Anume, Turcii nu mai erait acum sprijinitorii cu ori-ce preț 

ai principelui pe care-l numiati în sfârșit, după cuviință, 

«Craiul cel nebun», Delichiral. Pentru a li deschide ochii 

contribuise multe lucruri: expediția din 1610 și cererile ce 

veniră după dinsa, mai ales. În April 1611 el reclamă de la, 

Sultan plata serviciilor sale, scutirea de tribut, cedarea Li: 

povei şi Inăului, ajutarea ori-și-cînd de trupele otomane și 

Jeafa pentru 32.000 de Haiduci. După plecarea lui Forgâch 

din Ardeal, el se oferi a întemeia din noii, în folosul săi 

şi pentru binele Turcilor, Statul lui Bocskai, dacă, iarăşi, i sar 

ierta tributul, i sar da chiar împrumut o sumă de galbeni, 

i s'ar lăsa lui jumătate din veniturile celor două Voevodate 

vecine și s'ar supune autorității lui Voevozii romiîni, cu tru- 

pele lor, și Paşii vecini. Pretenţii lipsite de bun simţ, a căror 

absurditate se însărcină să o explice Turcilor acela chiar 

care trebuia să le susție, noul capuchehaie al lui Gabriel, 

Andrei Găczy, care voiă pentru sine principatul atit de răi 

administrat de stăpînul săi. 

Acel care urmări de acum înnainte pe Băthory fu Cai- 

macamul Giurgi Mohammed, care conducea afacerile Împă- 

1 La bibliografia din lorga, Călători, ambasadori și misionari în Zerile 

noastre şi despre Jerile noastre şi Socotelile Brașovului, adauge: Hasdeii, în 

Arch. istorică, UI, p. 51 şi urm, şi Orășanu, Cronicarii moldoveni, p. 49 şi 

n. 4.
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răției în lipsa Marelui-Vizir, dus la războiii. Pentru dinsul, 

care asigurase Sultanului o stăpinire pașnică și sigură asupra 
“Ţerii-Romănești și Moldovei prin gonirea lui Radu cel în- 

chinat Nemţilor și a lui Constantin, făptura Polonilor, o 

schimbare mai răminea să fie îndeplinită: aducerea Ardealu- 

lui în starea cea veche, de smerită supunere, prin gonirea 

acelui om de surprinderi neplăcute care era Gabriel. 
Dar pe acest timp Turcii își atingea scopurile prin alții, 

pe căi piezișe care duceau la scop mai sigur decit cele mai 

drepte. «Nebunul», «Sardanapalul» avea dușmani din toate 

părțile și, fără a proclama public mazilia lui, Turcii dădură în 

particular tot sprijinul acestora. Ei primiră astfel serviciile 

lui Andrei Nagy, iarăși răsculat în potriva stăpînului săi 

momentan ; ei luară supt ocrotirea lor deosebită pe Weiss 

și Brașovenii lui, hotăriți «mai bine să moară vitejeşte decit 

să trăiască fără privilegiile lor»! ; ei admiseră principatul lui 

Goczy ; ei întețiră și mai mult ambiția de domnie a lui 
Gabriel Bethlen, în serviciul căruia puseră trupele Sultanului. 

Faţă de atita dușmănie, cuprinzindu-l din toate părțile, 

precum în toate părţile nedreptăţise și jignise, Bâthory n'a- 

vea decit devotamentul clientelei lui de petrecători, credința 

Secuilor, neobosiţi în prada ogoarelor brașovene, și simpatiile 

lui Radu Mihnea. 

Cellalt Domn noi, Ștefan “Tomșa, trimisese ambasadorii 

săi la principele Ardealului pentru a-i anunța așezarea lui 

în Scaun?, dar între el și fostul patron al lui Ștefan Despot, 

turcit acuma și stabilit undeva în ierarchia otomană, nu cons- 

tatăm legături mai strinse. Radu însă avea interes să asi- 

gure, cu cite greutăţi avea, statornicia unei dominații prie- 

tenoase în Ardeal. 

În Decembre 1611 pasurile muntene etraii închise pentru 

Brașoveni, în luptă cu Secuii «Craiului». După porunca Tur- 

cilor, cu cari Weiss ştia să vorbească, Vodă trebui să în- 

cheie un tratat de prietenie cu delegaţii cetății, Benckner 

1 Cum declară Weiss într'un discurs cuprins în JMeorizle lui. 

2 Socotelile Braşovului. 
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şi Mihai Forgâch. Un capugiii luă parte la negocieri şi veni, 

însuși, în Brașov, cu Clucerul Mihalachi și Vistierul Pană, 

după ce ele duseră la un capăt. 

În Mart însă, Bâthory apăru în Țara Birsei şi stătu aici 

mai mult timp, încercînd în zădar să-și supuie rebelii. Se 

ceru lui Radu a da şi el ajutor causei principelui legitim. 

Dar el avea altă grijă decit aceasta, Abia isprăvise cu o 

conspirație a boierilor în potriva lui și a Grecilor şi ucisese 

în chinuri pe Bărcan Stolnicul, alcătuitorul mişcării, pe Mi- 

hail Cămărașul, al cărui nume suna frumos şi din care par- 

tida militară voise să facă un noii Voevod viteaz; pe Stanciu 

Păharnicul, care-i răsculase Roşii în 1611 și-l silise a fugi 

la Dunăre înnaintea lui «Șerban», și alte căpetenii. Fugari 

dintre boieri, căpitani şi iuzbași se aflai în munții Mehedin- 

ților, unde uneltia planuri nouă ura lor nestinsă în potriva 

«Turcului», fui și frate de Turci, în potriva călăului rudelor 

şi prietenilor lor, în potriva acelui ce li aruncase moștenirea 

şi agonisita în gura Grecilor flămînzi. 

De și î se vorbi de prietenia, pe care o şi aveaii Braşo- 

venii cu Radu Șerban ! şi Petrașcu, fiul lui Mihai-Vodă și 

unul din luptătorii din Iulie 1611, Domnul muntean refusă 

să se miște saii să facă oare-care silinți. Radu aduse ca 

îndreptăţire prietenia impusă de la Împărăţie, ce avea cu 

Brașovul, şi trimise înnapoi cele citeva sute de Secui, ce 

venise să-i ofere serviciile ?. 

În Maiti soseşte în Brașov un Ceauș, cu scrisori de la Sul- 

tan și Gâczy. În puterea acestor scrisori, ajutoare se cerură 

în Iunie de la Radu-Vodă, prin Benckner, şi ele trebuiră să 

fie date. 

În luna următoare, Radu fu silit să primească la dînsul 

pe pretendentul ascuns al Turcilor la <Crăia» Ardealului și 

1 O scrisoare a acestuia, din 12 Septembre 1612, în Documentele la Pre- 

față, CE. alta, ungurească, din 18 Iulie 1612, Tyrnau, către Ladislaii Pethe 

şi ceilalți consilieri ai Camerei ungurești, în Colecţia de autografe a Archivei 

de Stat din Budapesta. Radu semnează ca «servitor et filius paratissimus». 

2 Cronicile săsești ce am citat în :Socozelile Brașovului.
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să-l trimeată peste munți, în Braşov, unde erai gata pentru 
sprijinirea lui, — cu vre o 600 de oameni, comandați de un 
Armaș și de căpitanul Buzdugan. Căci porunca Împăratului 
păgin era ca Brașovenii să lupte din toate puterile pentru 
nimicirea dușmanului lor de moarte, 

Crezînd că totul e pierdut pentru vecinul săi de pănă 
atunci, Voevodul îi și scrisese despre pregătirile turcești, 
îndemnîndu-l să nu încerce în zădar a sta în calea coștilor 
Împăratului», ci mai bine, lăsînd să treacă asupră-i furtuna, 
să aștepte timpuri mai bune, care i-ar putea da tronul în- 
napoi 2. 

1 Aceleași cronici și Socoteli 

? Aceasta se vede din următoarea scrisoare inedită a lui Radu: 
«Doresc sănătate bună în starea plăcută a Domniei Tale, și viaţă indelun- 

gată şi norocită îţi poftese de la Domnul Dumnezeii să-ţi dea Măriei Tale. 
În zilele trecute, prin sluga credincioasă a Măriei “Tale, Ioan Putnoky, cînd 
l-ai trimis înnaiatea solului Mărier Tale, mi-ai scris Măria Ta și mie, și mi-ai 
spus Măria Ta că l-ai fi trimis înnaintea lui Andrei Gâczy. Ca să nu mă 
ţii de răi, după porunca Măriei Tale i-am dat dramul îndată. Și, cu toate 
că l-am așteptat cu plăcere să vie înnapoi, ca să-l pot primi cu cinste, ca 
pe cinstitul sol al Mărici Tale, — cînd a sosit el la Dunăre, a sosit și un om 
al nostru, venind de la Poartă, cu o scrisoare, cum că, după ce Măria Ta, 
ai trimis sol la Poartă, supușii Măriei Tale s'aii plins acolo, foarte tare, că 
Măria Ta te-ai purtat nesuferit cu fie-care și că ei nu mai vreaii să te aibă 
de stăpînitor. Puternicul Împărat s'a îngrozit, auzind pliugerile cele tari asupra 
Măriei Tale şi foarte s'a Supărat pe Măria Ta. Pentru care îşi gătește oștile 
în potriva Măriei “Tale şi vrea să-ţi ridice asupra alt stăpînitor, pe care-l vrea 
țara. Oştile ai și pornit. Cum am aflat, foarte m'a măhnit știrea aceasta, și 
m'am grăbit să-ți scriă, căci eii cn Măria Ta așa vreaii să trăiesc, ca cu un 
bun vecin și ca două rude, precum am trăit și pănă acum cu Măria Ta. Dar 
ce să facem, dacă viclenii Măriei Tale așa aii lucrat și nu m'am putut pune 
împotriva voinţii Împăratului ? Ştii acestea foarte bine, ca unul ce am fost 
crescut la Poarta Împăratului şi din pînea lui. Dar, ştiind lucrurile astfel, 
trebuie să căutăm, ce se poate face mai ușor, și eii cred că ar fi mai bine 
dacă Măria Ta te-ai da înlături înnaintea oștilor puternicului Împărat şi multe 
lucruri ar rămînea, nesfirșite, pănă ce Măria Ta și cu noi am putea face Poarta 
mai îndurătoare, și iarăși ai putea veni în Scaun. Căci e ştiut lucru, că Măria 
Ta ești viţă de Domn și Scaunul Domnesc mai bine ţi se cuvine Măriei Tale. 
Dar, dacă Măria Ta nu aștepți oștile puternicului Împărat, ele vor prăpădi 
cu totul țara, și cine știe ce se va alege și de Măria Ta? Așa am poruncit, Datum 
in oppido nostro Tergovista, die 15 lunii, aano 1612. Sluga Măriei Tale...»
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„Dar contingentele muntene nu se arătaii de loc gata să 

lupte. După patru zile, oamenii lui Vodă se înfundaii iarăși 

în munții de unde venise. Aceasta aduse plingeri, şi nouă 

somaţii veniră lui Radu, de la Poartă, pentru încheiarea unui 

tratat cu Brașovenii. 

EL fu încheiat la 12 Septembre, și jurat puțin mai tărzii 

de Michael Fronius, în numele orășenilor. Actul, scris în 

romăneşte, pe care-l dădu Radu-Vodă, ni s'a păstrat. El pre- 

vede prietenie şi dușmănie împărtășite, transmiterea de ştiri 

despre dușmani, pe cari Voevodul îi aștepta din «ţeara le- 

șască» și din <țeara nemțească» unde pîndia «Şărban-Vodă», 

ajutarea Muntenilor, la nevoie, cu muniții, adăpostirea în 

Braşov în timp de nenorocire, cu atiţia ostași câți să nu poată 

înspira bănuieli. Dar ce e mai însemnat decit toate aceste 

puncte de asigurare şi frăţie e că se vorbeşte despre întin- 

derea «tocmelii» asupra acelui care, «de ne va dărui Domnul. 

Dumnezei, va sta a fi domnu despuitori țerăi Ardealului» !. 

Potrivit cu tratatul, Radu trimise călări de ai săi lui Gâczy, 

pe un timp cînd și Marele-Vizir, care încercase întăiii să 

apere pe Bâthory, fusese convins de Caimacam că nimic nu 

trebuie făcut pentru a-l mîntui. Dar purtarea oamenilor săi 

fu aceiași ca și în trecut. În Septembre ei împiedecară iuarea 

Rîșnovului, ce fusese cuprins de principe, iar, la 16 Octombre, 

fugind înnaintea dușmanului la Feldioara, nu numai că ză- 

dărniciaii planul de instalare a lui Gâczy la Alba-lulia, dar 

aduseră o adevărată catastrofă, în care peri Weiss, sufletul 

resistenţii împotriva lui Băthory. În aceiaşi lună Octombre 

Marele-Vizir se întorcea la Constantinopol și multe se încer- 

cară cu dinsul, care nu putuse izbuti cu locţiitorul săi, Mo- 

hamwmed-Paşa, 

Între cei cari cercară terenul pentru afacerile lor fu și 

Radu-Vodă. În cursul verii el trimisese în taină la Bâthory 

(Bibi. Academiei Maghiare, Hist. fol., 110; copie. După o traducere de d. 

dr. Gh. Alexici, profesor în Budapesta.) 

1 “Tratatul l-am tipărit în Socofelile Brașovului, pp. 131-2. 

2 Cronicile citate. Cf, aceia din Ms. Quart germ. 148 al Museului din 

Budapesta, no IV.
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pe un om de încredere, un cunoscut al săii din Veneţia, 

din care făcuse Marele săii Postelnic și conducătorul po- 

liticii fine pe care o ducea. Bernard Borisi, Bărna/, trecu 

pe urmă, după ce jurase poate lui Bâthory, în numele Voe- 

vodului, la Constantinopol, cu asigurări că Gabriel e om 

de crezut, oferindu-se să aducă și un ambasador din parteii 
la Poarta Sultanului. Mulțămită şi scrisorilor Paşei de Buda, 

acest ambasador, Balassi, pe care-l întovărășia Borisi, căpătă 

un fel de întărire a domnului săii, căruia se afirmă că i se 

trimiseră şi insigniile din noi !. 

Dar politica aceasta de măruntă dibăcie grecească nu putea 

dură multă vreme, și cu părere de răi Radu trebui să înca- 

lece în 1613 calul de războiui, să strîngă în juruii o oaste 

de luptă, nu de fugă, și să plece în Ardeal, pentru ca să 

ajute aici la întemeiarea tronului lui Gabriel Bethlen, în umbra 

căruia era să domnească de acum înnainte ?. 

Și totuși și acest an din urmă al cîrmuirii și vieții ultimului 

Bâthory începu bine, prin succese pe lingă aceia cari eraii 

să-l arunce în nenorocire. După mai mult de patru luni de 

așteptare la Constantinopol, loan Benckner se întorcea în 

Brașov, cu poruncă să se împace orășenii răsculați cu stăpi- 

nitorul lor, care va fi adus prin dojenile turcești la sentimente 

mai bune. Un represintant al Sultanului, Abdi-Aga, veni pentru 

a supraveghia și ocroti negocierile, care începură îndată și 

se continuară mai multe luni de zile. 

Un indemn în acest sens veni şi de Ia, Împăratul german, 

Matthias. La acesta, Bâthory trimisese ambasadori încă de 

1 C£. Turmuzaki, IV!, pp. 493-4, n0 423; XI, p. XLVII şi 1V2, 

2 În Decembre Bâthory trimisese solii la Poartă, precum și celor do! 

„Domni. Raport al comandantului de Satu-Mare, 2 Decembre 1612 (Miinchen, 

Staatsarchta, K. Schw. 1%/2, fol. 255): «Vnder gehaltnen Landtag hat Ba- 

thori zu seinen Potschafften fiirgenohmen: Nach der Porten den Kerezturi 

Paul, zu dem Waivoda in der Moldaw den Trombathch Marton, so vorm Jahr 

an der Portten legationweiss gewessen; zu dem Waivoda in der Wallachey den 

Putnoki Jânosa. 

3 Socotelile Brașovului.
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la sfîrşitul anului 1612 și se știa bine la Curtea din Praga 

şi în consiliile din Viena că toate simpatiile Ungurilor din 

Ungaria imperială sînt pentru conaționalul lor și că, în deo- 

sebi, Palatinul, care nu încuviințase expediţia lui Forgăch, 

nu doria nimic mai mult decît împăciuirea lucrurilor din 

Ardeal în folosul lui Gabriel. Matthias jertfi deci părerile lui 

personale în această privinţă și, după o sfătuire la dieta din 

Pressburg, se hotărî la o înţelegere, pe care Împăratul o 

iscălia la 1i April. Din parte-i Gabriel se îndatoria să nu 

lase nici-o-dată pe Turci a trecel. Sașii erai îndemnați și 

din această parte să se supuie, în schimbul asigurărilor de 

nevoie. 

În sfirşit, o dietă adunată la Sibiii, în luna lui Maiii, do- 

vedind legătura dintre principe și cea mai mare parte a țerii, 

interveni în acelaşi sens, prin exemplul și îndemnurile ei. Bra- 

şovul uită deci pagubele și morțile din trecut şi jurâ, în mij- 

locul demonstraţiilorde bucurie, lui Bâthory, la începutul acestei 

luni Maiii. Și, simțitor înnainte de aceasta, Găczy lepădase 

cu totul pretenţiile sale la tron, și se tiria pentru iertare 

înnaintea stăpînului pe care nu-l putuse răsturna. 

Gabriel rămînea deci principe, era recunoscut de provincia 

întreagă, fără să fi cedat nimic din drepturile și usurpările 

sale, rămiind ca înnainte în posesiunea Sibiiului răpit și pur- 

tînd ca şi pănă acum titlul de «Domn al Ţerii-Romănești», 

pe care nu i-l dăduse nimeni decit un noroc de mult îm- 

prăștiat. La Răsărit, era acum Tomșa, care se îndupleca a 

prigoni pe Secuii rebeli ce-și trecuse vitele la dinsul în ţară. 

Mai departe, în Polonia, se găsiaii oameni cari să se încreadă 

în el și să voiască a-l ajuta. Iar, în Muntenia, Radu Mihnea 

rămînea vechiul prieten credincios, care stăruia la Poartă în 

potriva singurului dușman ce-i rămăsese, Gabriel Bethlen, 

<Țiganul». 

- Acesta, alt om decit leneșul și cinicul Găczy, era insă să 

răpuie tronul lui Bâthory. El şi cu Turcii, pe cari se price- 

puse ai lega strîns de interesele lui. 

1 Cf. Afon. comit. Trans. şi Arch, f, sicd. Landesk., Î. e. pp. 4034.
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Dibaciul şi înfluentul' rebel se înfățișă la Constantinopol 

încă din timpul iernii, puţină vreme după plecarea poruncilor 

menite să asigure dominația pașnică a principelui ardelean. 

Turcii îl văzură cu plăcere și-l dăruiră cu un caftan. EI îi 

lămuri asupra adevăratei stări de lucruri în provincia unde 

nimeni nu era în adevăr cu «nebunul» şi li inspirâ credința 

că fără nici-o pierdere s'ar putea goni și distruge acest veș- 

nic tulburător de pace. El destăinui natura și motivele poli- 

ticii pe care o făceaii față de Ardeal Voevozii romini din 

vecinătate, Ciștigind din ce în ce mai mult teren, el ajunse 

acolo, încît, atunci cînd Bâthory se putea crede mai asigu- 

rat, Marele-Vizir, Nasuf, luă hotărîrea de a-l schimba, cu 

toate îndatoririle față de dinsul și tratatele iscălite și întă- 

rite cu Imperialii, 

Bâthory dădu, din parte-i, tot concursul lui Bethlen, -prin 

cereri nouă, de o nebunie desăvirșită: guvernul ereditar, ce- 

darea către dinastia lui a cetăților bănăţene dorite de Turci, 

scutirea de tribut a ţerii pe un termin ca acela de cincispre- 

zece ani, reducerea lui pe urmă la suma de 15.000 de gal- 

beni, ca pe vremea lui Soliman cel Mare, de la care încoace 

se schimbase așa de mult valoarea banului, luarea Haiducilor 

supt scutul Sultanului și întreținerea pe socoteala Porții a 

unei armate dintre dinșii, în număr de 30.000, El credea 

că folosește scriind lui Radu Mihnea scrisori în care, pe 

lîngă milogiri pentru favoarea turcească, el furișa asigurarea 
că, la nevoie, va ști să se apere, că nici 40.000 de Turci 

n'ar fi în stare, cheltuind un an de zile de silinţi, să cuce- 

rească o singură cetate ardeleană, că şi-a asigurat aliați 

pentru luptă, în creștinătate (lunie-lulie) 1. 

Deci la 15 Iulie, apărea la Brașov Husein Ceauş cu vestea 
maziliei. Două armate turcești se puseră în mișcare către 
granița de Apus și cea de Miază-zi a provinciei. Comandan- 
tul suprem, Serdarul, era beglerbegul de Kanizsa, Schender- 
Pașa, care se înfățișă la Poarta de fier și trimise de aici 
ceauși ca să ceară principelui, în potriva căruia se pronun- 

1 Hurmuzaki, IVI, 
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țase Sultanul, condiţii neacceptabile: tributul pe mai mulți 

ani de zile, cînd el era ruinat, iertarea lui Bethlen, cînd de 

la acesta-i venia tot răul, și părăsirea Sibiiului, cînd el vedea 

în ocuparea lui cea mai mare izbîndă a politicii sale. După 

aproape patruzeci de zile de așteptare fără folos, Schender 

pătrunse în Ardeal, aducind cu dinsul pe Bethlen, viitorul 

principe, dacă-l va voi țara, — câte trebuia să-l voiască. 

Mai încet înnainta cealaltă oaste, în fruntea căreia stătea 

Pașa de Oceacov, învingătorul, în 1612, al Polonilor lui Cons- 

tantin Movilă, supraveghetorul principatelor, Maghiar-Ogli, 

un renegat. Îi încetiniai progresele, îi prelungiaii conacele, 

disposiţiile celor doi Domni ce i se dăduse ca ajutoare Şi 

cari nu voiaii peirea lui Băthory. 

Julie şi August trecură în așteptarea efectului unor stă- 

ruințe nouă. Toate mijloacele fură întrebuințate. Ștefan Tomșa 

încheiase în Octombre 1612 un tratat cu Polonii, dar el nu 

fusese ratificat de dietă, Hotinul nu î se dăduse în mînă, 

pribegii: Constantin, ce se credea încă în viaţă, Ureche, 

Bucioc, nu fusese măcar astimpărați. Şi necontenit, cu toate 

energicele sfătuiri aduse de ceaușii împărătești, în Mart ca 

şi în Iulie, regele denunțase la Poartă purtarea prădalnică a 

falșului fii de Domn Tomşa, în locul căruia ar fi așa de 

drept și de bine să se numească Gavrilaş, ful cel mai mare 

al lui Simion-Vodă. Ștefan-Vodă aducea înnainte această 

stare primejduită a ţerii, și tărăgănia după putință ple- 

carea. 

lar Radu-Vodă păstra încă oare-care simpatii pentru ve- 

cinul mazil. În April, el primi cu strălucire pe Toma Borsos, 

trimis la Poartă de Bâthory, care Borsos mulțămi calificînd 

de «țigănească» cinstea ce i se făcuse şi asămuind casele 

din Tirgovişte, <în urit stil romănesc», cu «coteţele de porci, 

din Ardeal, în zilele bune» 2. El lucra prin prietenul Borisi, 

care era şi prietenul «Craiului» și, pentru a trece vremea, 

1 C£. izvoarele citate şi Hurmuzaki, IVI Suzi, Li. 

2 Kemâny şi Kovâcs, Zrdâlyorseâg frtânetei” Tăra, LL, pp. 2345
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dădea ospeţe lui Maghiarogli, care la beție scotea sabia și 
ciopirtia pe boierii Voevodului 1. 

Însă, la plingerile lui Bethlen şi Schender, porunci fură 
trimise care nu îngăduiai nici o nehotărire și nici o îndrep- 
tățire. La 2 Septembre, Radu era lingă Braşov, cu 5.000 
de oameni, între cari ostașii săi de paradă, în haine albastre? 

și Postelnicul Bernard. Peste zece zile lagărul lui Tomșa, cu 

4.000 de oameni bine gătiți, avind în frunte pe Mirza cel 
Mare, Moldovean acuma, pe Vistierul Boul, căpitanul Deliman, 

Postelnicul Ciolpan, se așeza lîngă al Paşei și al Domnului 

vecin. Voevozii mergeau împreună la biserica din Șcheiii și 

schimbau visite saii «cercetări». Viteazul Șahin-Ghirai venia 
pe urmă cu Tatarii. Cu toții porniai mai departe, către o 
luptă pe care Bâthory n'avu cu ce mijloace s'o deie î. 

Se lăudase încă, vorbind de împotrivire, la Ocna Sibiiului, 

întăiul săi lagăr. Peste vre-o lună, el se afla la Sas-Sebeș, 

și nu se mai credea în stare să lupte singur. Un emisarii al 

săii mergea după ajutor la Palatinul Ungariei, care avu pur: 

tarea încurcată a situației lui nedeslușite. Îi venise apoi în 

minte să lege soarta sa de pribeag proaspăt cu aceia a unui 

mai vechii pribeag, care-i fusese totuși un “mare dușman. 

Omul care se ducea în Ungaria trebuia să treacă pe la Tyr- 

nau, pentru a propune lui Radu Șerban o luptă comună. Noul 

Domn ar fi un credincios vasal al principelui, ar purta titlul 
ce ar voi acesta, l-ar ajuta contra tuturor dușmanilor, ar 

plăti 50.000 de galbeni și ar răspunde apoi un tribut mai mare 

decit acela pe care-l dădea ţara către Turci. 

Asemenea condiții desplăcură lui Radu, dar, gîndindu-se la 
cît timp pierduse pănă acuma, el se lăsă ispitit să negocieze. 
Ca unul ce se afla însă în minile Imperialilor, fără aderenţi 
între străini, fără bani şi încurcat în datorii, el scrise Curţii 
de care atîrna. Archiducele Ferdinand îl chemă atunci, din 
ordinul Împăratului, la Viena, pentru a discuta. Cererea lui 

! Hurmuzaki-Bogdan EH şi Hurmuzaki, LV2. 
? lorga, Acte şi fragmente, 1, pp. 157—8. 
3 Socotelile Brașovului,  
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de a i se da 6.000 de oameni, și anume Nemţi, precum și 

100.000 de taleri, pentru a stringe şi altă oaste, închise în- 

dată discuţia |. 

Pănă la sfîrşitul acestei tragedii politice, Imperialii, încur- 

caţi în Germania, dezgustaţi cu totul de Unguri, temători 

peste măsură ai unui noii, războiă cu Turcii, păstrară numai 

dorinţa pioasă de a da oare-care ajutor aliatului lor Băthory 

şi ocrotitului lor Șerban, pe o cale care să nu fie însă chel- 

tuiala și riscul. 

Aşa încît Turcii înnaintară în voie: la Mirislăii, la Turda. 

Tatarii se răspîndiră în toate unghiurile. lar Bâthory apăru 

în Septembre la Alba-Iulia, de unde ceru lui Schender lucruri 

nebune, precum eraii cedarea lui Bethlen și retragerea la Ti- 

mișoara. Apoi, pe la Cluj, el merse să se închidă la Oradea- 

Mare, de unde adresâ ultimele lui stăruinţi către Radu Șer- 

ban, pe care protectorii săi nefolositori nu-l lăsară să plece. 

La 23 Octombre, Bethlen era ales de dietă; a doua zi 

făcea jurămîntul. Apoi „se ducea în tabăra turcească, unde 

Schender îi dădea semnele stăpînirii în numele Sultanului. 

La această dată Gabriel Bâthory nu mai era între cei vii: 

căpeteniile Haiducilor săi, prin cari domnise și cucerise, îl 

omoriaii în trăsură și-l aruncati în drum trupul străbătut de 

şepte răni 2. 

1 Hurmuzaki, IVI. 

2 Izvoarele sînt citate în notele mele la Socoi:lile Brașovului. — în 1613, 

Socotelile, inedite, ale Cohalmului menţionează Ceauși, doi Romini trimiși la 

Brașov, un Luca Kirschner, prins de Tatari, precum și alți doi, drabaoți 

din tabără şi: «<Alss mit den Passa beleitt hatt gen Cronen». — lar ale Si- 

ghişoarei cuprind: Rominul Oprea în Birsa, întrebare în "Țara- Romănească. 

«Castra. Custodes turcicia. Ceauşul s«Orosslanay>. «Jtem 4 uritas aceti Way- 

vodae Moldaviae». Și pentru «boieri». <ltem Wayvodae Moldaviae 40-ge- 

narium vas vini oblatum... Item dem Esaias Pap ein Geschenk, f. 1... 

item dem Magiar Ohgli und Zkender Bassa butyri oct. 5> (Și lui Angialossi, 

lui Mustafă-beg.) Item dem Moldner, Bleschen Văden, Magiar” Ohgly, Tatar- 

cham, als sie bey der Stadt furiiber sein gezochen, Ehrung gegeben, f. 123|... 

Jtem ratione Cosacorum et Marci Moldavi vestimentorum f. 1/8... Item 

Moldaviae et Valachiae Vayvodis aquam vitae». Cf. și Kemâny și Kovâcs, 

Evdâlyorsadg tărtânetev” Târa, IL, pp. 251-4-
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Cu aceasta se începu o nouă eră, pentru Ardeal ca și 
pentru noi, o nouă eră care se lămuri pe deplin mai ales 
după statornicirea prin 1615 a puterii noului principe. 

IV. 

Principatele romine pe timpul lui Gabriel Bethlen (1613-29). 

Turcii și Tatarii se retraseră către pasuri și, ca să se în- 
toarcă acasă, luară iarăși drumul obișnuit al Țerii-Romănești, 
lăsind numai în provincia ce atîrna acum cu totul de dinșii, 
o garnisonă provisorie !. 

Nu știm ce gînduri vor fi stăpînit la întoarcere mintea 
sfiosului Radu Mihnea, dar, judecînd după purtarea lui de 
pănă acuma, ele trebuie să fi fost triste. Domnul mazil, gonit, 
mort, nu-i fusese un prieten, și odinioară el văzuse chiar în 
Bâthory, «principele Țerii-Romănești», un rival. Dar stăpini- 
torul Ardealului, cu toată aplecarea sa către planurile de în- 
drăzneală oarbă, era un om deinimă, mai mult decit atita, 
un cutezător, și Turcii au avut totdeauna respect pentru ase- 
menea de/??, pe jumătate eroi și pe jumătate nebuni. Ce era 
să se întimple acum cu acest Bethlen «Ţiganul», care părea 
menit să fie numai unealta acelor ce-i dăduse tronul? 

Ideile acestea le exprimâ Tomșa. Situaţia lui era şi mai rea. 
Polonii nu-l iertaii și puteai să-l ierte şi mai puțin acuma 
cînd trimisese la Poarta Sultanului, înnainte de a porni din 
lași, pe captivul săti Potocki 2. Boierii nu-i erai mai prieteni 
decit lui Radu-Vodă boierii munteni, și amindoi erat siliți 
să se menție cu concursul călăului. Dîndu-și samă de ce era să 
fie, el chemă pe influentul Brașovean Benckner, ca «pe 
un Sas ce era» și știa ascunde vorbe de taină, și-i vorbi, 
deschis, asupra tributelor mari ce vor să vie, asupra cereri- 

1 Bâjthinus. Cf. Zrt. Zăr, 1881, p- 593 şi urm. și Szazddoi, 1896, p. 
42 şi urm, . 

2 Vezi Hurmuzaki, 1V2 şi Suzi. 1. Cf., pentru relațiile moldo-polone în 
1613-4, şi Bielowski, 7. e, pp. 227-8, 418-20 şi 522-4; PDziennif Hiterachi, 
1862, rio 86, p. 688 (tradus în W, Schmidt). 

64567. Vol. 1V. VIII  
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lor nemăsurate de provisii, cai și vite, asupra ruinei amenin- 

ţătoare și cîrmuirii prin beglerbegi. «Cit timp Împăratul ro- 

man», adăugi el, «şi-a avut mina în Ardeal, nu am fost în 

această primejdie». Să nu uite deci Măria Sa nici de acum 

înnainte aceste biete eri creștine și el, Benckner, să facă 

binele a-i aduce la picioare această rugăminte. Cu voia lui 

Bethlen sait fără, Radu Şerban, un ostaş, cu care se putea 

cineva înțelege pentru o răscoală, să fie așezat iarăși în Ţara- 

Romănească. Sașii să fie ocrotiţi de suveranul de aceiași 

limbă, iar el, Domnul Moldovei, ar ajuta și el după putinţă, 

la bătrineţele lui de soldat. 

Politica lui Gabriel Bethlen împrăștie însă multe din aceste 

temeri, El se arătă de la început un om făcut ca să dom- 

nească. În loc să caute duşmănii ca predecesorul săi, el nu 

le primi decît cînd nu putea face altfel. Fără să cheltuiască 

bani sati să jertfească soldați, el făcu mai mult decît război- 

nicii şi cheltuitorii. Se arătă, întrun cuvint, un bun gospo- 

dar ; prielnic, prin urmare, şi pentru gospodăria bună a altora. 

Cu Turcii, buna înţelegere se constată tot anul. Bethlen 

li făgăduiește credință, supunerea către dînșii a cetăților bă- 

năţene. Din partea lor, ei intervin la Împăratul pentru ca nou- 

lui principe ardelean să i se dea Maramureșul și cetăţile de la 

Nord; ei dai vasalului lor mijloacele și siguranța trebuitoare 

pentru ca elsă poată lua, în Novembre, Lipova și Inăul !. 

Din dieta din Februar 1614, adunată la Mediaș, Bethlen 

trimise la «Împăratul» care-i părea mai folositor o solie de 

stăruinți și înformaţie, alcătuită din Mihai Toldalagy și Toma 

Borsos. În tot cursul primăverii, Agii și Ceauşii se poartă 

prin Ardeal și Ţara-Romănească?. La 30 Iunie, ca plenipo- 

tenţiar al Sultanului pentru afacerile ardelene, plecă spre Du- 

năte acel Schender-Pașa, care le orînduise în 1613, spre 

mulțămirea Porții. El veni la 3 August în Ardeal, pe la Bran, 

1 Cf. Bojthinus și scrisoarea lui Forgâch din Cașovia, 8 Novembre 1614; 

în Înnsbruck, î c. 

2 Socotelile Braşovului.
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împreună cu un Mehemed-Aga!, şi stătu în ţară mai multe luni 
de zile, pănă ce el avu siguranța că nu mai e nimic de temut 
pentru noua stăpinire, de origine turcească. În adevăr, toate 
cetăţile se supusese isteţului împăciuitor, şi el își ciștigase pe 
Saşi, restituindu-li, în sfîrșit, simulacrul lor de capitală, Sibiiul 2, 

În această operă de statornicire, Bethlen găsi tot sprijinul 
la vecinii săi, dar mai ales la cel muntean. Ei vedeau, și 
unul și altul, ce dușmani îndărătnici și neîmpăcaţi îi ameninţă 
din creştinătate. Radu Şerban nu-și uitase țara şi puterea ce 
avuse asupra ei și, ruinat cum ajunsese, pofta lui de a o mai 
cuceri odată cu sabia îi ardea cu atît mai mult inima, În 
Mart veniseră iarăși la dinsul ştiri de la luptătorii săi din 
timpurile bune și, împreună cu dînșii, îndemnuri din partea 
unui pretendent moldovean, acel Gavrilaş Movilă, fiul lui Si- 
mion, pentru care Gavrilaș stăruise el atunci cînd credea că 
Domnia Moldovei se poate hotări şi schimba după voia lui. 
Un nobil polon oferia să deie trupele pentru aducerea în 
Scaun a Voevozilor amîndurora, și se vorbia despre Cazacii 
ce se apropie de riul de hotar. Mai tărzii, în vară, pribea- 
gul ardelean Kendy se îndatoria să schimbe în două luni 
de zile pe Bethlen, «vulpea» Imperialilor 3, pe Radu, în care 
boierii vedeai un Turc şi un vindut Turcilor 4, și, prin ur- 
mare, și pe «tiranul» Tomșa, care nu se putea menținea fără 
acești doi vecini. Radu Șerban intervenia pe la dietele aus- 
triace şi urmăria pe archiduci cu scrisorile sale de rugăminte 3, 

Ştefan-Vodă Tomşa avea un leac în potriva răscoalei : 
mai tăia din boieri, ceia ce făcea plăcerea bătrinețelor sale 
de vintură-lume. Înnainte de a pleca în campania ardeleană, 

1 Cf. raportul inedit al lui Starzer, din 2 Iulie, în Innsbruck, 7, c. şi 
Socotelile Braşovului. Socotelile Sighişoarei cuprind daruri «Delli Marco Mol- 
davo», lui Mehemed-Aga și «filio Zkender, legati turcici imperatoris>, pre- 
cum și «legato turcico». 

? Bâjlhinus și Socozelile Brașovului. 
_2 V. mai jos, p. OXVII, nota 3. 

4 Scrisoarea boierilor munteni către Radu Șerban'; în Hurmuzaki, IVI, iar, 
românește, în Convorbirile literare pe 1900, April. 

3 Inedite, în Innsbruck, /. c, şi Documente la Prefaţă, no xxrv.  
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el jertfise pe cițiva fruntași ! şi alții avură aceiași soartă în 

primăvara acestui an, îndată ce se auzi că Movileștii nu mai 

pot aștepta. Dar atîta m'ajungea pentru a fi sigur de viitor: 

în 1614 îl vedem chemînd pe Turci și Tatari, al căror Han 

apăru la Tighinea, unde veni și Domnul pe urmă 2. 

Mai putea să se razime pe ajutorul amînduror vecinilor 

ce plătiai ca şi dinsul birul Sultanului. În tabăra turcească 

din 1613, după întărirea lui Bethlen din partea Serdarului, 

cei trei principi se legase prin jurămînt a fi cu credinţă, la 

ori-ce poruncă, stăpînului din Constantinopol, iar între ei <a 

trăi ca fraţii şi a nu se părăsi unul pe altul pănă la moarte» *. 

Și, îndată după întoarcere, Bethlen denunța lui Radu cons- 

pirația alcătuită de Germani pentru a face încă în iarnă 

principe al Ardealului pe Gaşpar Becheș, pe cînd Radu 

Șerban s'ar întoarce în Ţara-Romănească, iar în Moldova ar 

fi să stăpinească Nicolae-Vodă Petrașcu saii «Deli-Marco», 

adecă Marcu Viteazul, vărul celui d'intăiii 4. 

1 Nepfel către locţiitorul ducal al Prusiei (Varşovia, 12 August 1613): 

«Komsa, Wallachiae princeps, hatt auft Bevelich des 'Turkischen Kaisers 4 

vornehme Herrn, sie volo, sic iudeo, abzurichten lassen, die Ihrer Majestet ser 

zugethan gewessen> (Kânigsberg, Gesandischafissachen). 

2 Vurmuzaki, IV! ; Hurmuzaki-Bogdan, Il. Pentru Tomșa, în parte, mer- 

seră la Poartă în 1614 solii poloni Andrei Gorski și Targowski. V. Cores- 

pondenţa polonă din Kinigsberg și ms, 360 al Museului Czartoryski (Cracovia), 

pp. 80-2. 

3 Ziarul lui Andreas Hegyes, în Trauschenfels, p. 297. 

Din «Copia Schreiben von ainer verthrautten Persohn auss Caschau, vom 

s Decembris anno 16132: «Die Ursachen, demnach der Skender Bassa, alss 

er die zween walachische Fiiersten mit dem Sibenbiirger verainigt, haben sie 

ainander angeloben und versprechen miiessen, wann inen im Nahmen des 

grossmechtigen tiirggischen Khayssers Bevelch khombt, das sy alie drey zu- 

gleich, sambt aller irer Macht, wohin es begert xwiirdet, neben dem Tiirggen 

auf sein und anziehen wollen ; so sein die Tiirggen und die Tarttarn, so in 

Siehenbiirgen gewesen, alle auf den tiirggischen .Grânitzen aussgethailt. Der 

Magior-Egli-Bassa în der Walachey sein Windterleger zu halten verlassen. 

Dass sein băse Anzeigungen ...> (lonsbruck, 1, c.). — Despre planul de a 

năvăli în Ardeal, cu Cazaci și poloni al unui «Oberst în der Muldaw», vor- 

besc și ştiri din Viena; 31 Oct, (Kânigsberg, /. e). 

4 Szilâgyi, Bethlen Gâbor fejedelem trânfoglalăsa, Pesta, 1867, p. sS; cf. 

scrisoarea, către Schender, citată la pp. 58-9, și p. 60.
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In Februar 1614 li se ordona la aj noștri să fie gata a 
veni cu trupele lor pentru ca să apere de Nemţi pe Bethlen, 
ce nu ajungea să se înțeleagă cu diînșii, cu toată solia ce 
li trimisese. În Mart, Tomșa pîria la Turci că Imperialii 
Srămădesc trupe la hotare pentru a săvirși schimbarea do- 
rită de dinșii în toate trei principatele: 'Ţara-Romănească 
ar fi, natural, a lui Radu Șerban, Moldova a «fiului lui 
Mihai-Vodă», iar în Ardeal s'ar așeza ca guvernator Pala- 
tinul unguresc. Cînd Schender veni să ajute pe Bethlen cu 
autoritatea Sultanului?, el nu luă drumul Timişoarei, cum 
se credea, ci acela al Ţerii-Romănești, pe unde trecuse 
și solii ardeleni ce-i adusese trimiterea, soli pe cari Radu 
fu rugat să-i recomande la prietenii săi din Țarigrad. În 
schimb, principele ardelean dădu de știre la Poartă că 
Nemţii ţin la dînșii şi întețesc pe Radu Șerban. În tot 
cursul toamnei, Imperialii se așteptară la sosirea Voevo.- 
zilor romini, cari ar colabora cu aliatul lor la supunerea 
Banatului 3. 

1 Cf. Bojthinus și o scrisoare împărătească de la 3 Februar către Sași, în 
Sraatsarchiv din Minchen, K. Schw,, 371]2, fol. 232. 

? Cf, Bajthinus şi ineditele din Innsbruck. 
3 Archiducele Ferdinand către archiducele Maximilian (Viena, 29 April 

1614). După ştiri din Constantinopol și Ungaria Superioară, «zue sehen dess 
Betthlen Vayda, sambt seinen Adhaerenten, beeden waltachischen Vaivoden, 
den Tiirggen zum Khrieg zu instigirn nit underlasse> (lansbruck, 7, 2). Cf. 
scrisoarea cu data de 14 April a lui Sig. Forgăch, anexată : «an die benach- 
bartten Bassen, Beglerbegen unnd Sandsagh-Behen, auch wallachischen Way- 
woden, zu Wegen bracht> [ordine pentru a se ajuta Bethlen]. Tot la acea 
scrisoare din 29 April se dă ca anexă un raport imperial din Constantinopol, 
cu data de 6 Mart: aGestert von Betlen aus Sibenburgen Schreiben an 
Obristen Vezir ankhomben; und bericht der Moldauer das ir Kayserliche Ma- 
jestăt... ein nahmhafites Kriegsvolckh an underschidlichen Ortten, von 
Theutschen und Hungern, auf den sibenburgischen Granitzen in Beraitschafft. 
Bey welchem sich zwen Waywoden, alss der Scharban und des Micha Way- 
voda Sohn befindten ; und, wie er wahrhafitig berichtet, wăren Ihr Kayserliche 
Majestăt ganz resolvirt den Betlen aus Sibenburgen zu vertreiben und Herrn 
Palatinum aldort cinzusezen, von dannoch nachmals Moldau und Wallachey 
anfalien, in Moldau des Miha Wayda Sohn, in der Wallachey aber den 
Scharban einbringen, derowegen den Obristen Vezir guet Aufsehen zu haben  
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Nici în 1615 negocierile lui Bethlen cu Împăratul nu izbu- 

tiră deocamdată. Urmară încercări nouă din partea pribegi- 

lor şi doritorilor de Coroană, cu toate că se trata necontenit 

întărirea păcii cu Turcii, ce înțelegeau că, după ultimul tra- 

tat, al lor este Ardealul. În Februar, Ali-Pașa, atotputernicul 

Vizir de Buda, trebui să proteste în chipul cel mai hotărit 

contra acestor intrigi, pe care Împăratul le ştia, bine și le şi 

încuviința în taină. Chiar după încheiarea, în Maiii, a unei 

vermahnet... Von des Betlens Briefs Inhalt, khan ich Eur Gnaden, weil sie 

noch dem Tholmatsch nicht zugeteilt worden, in Gehorsamb dissmals nichts 

gewisses berichten ; doch ist nicht zu zweifeln, weillen des Moldauers und 

des Betlens Brieff sogar baldt nacheinander ankhumben, der Betlen, Moldauer 

und Wallach confoederati, das des Betlens Briefs gleiches Inhalts wie des 

Moldaners sein werde, und villeicht der Sibenburgisch Agent des Betlens Brief 

zu uberandtwortten mit Fleiss auferzogen, damit des Moldauer Schreiben dem 

Obristen Vezier eher zuekhomme, auf das durch dasselbe als ein Zeugnus 

was sein Ferr schreibt, bestattet werde. Hat der Wolff Bathori offendtlich 

und guett peyrisch an der Portten wider Ir Kayserliche Majestăt, die Chris- 

tenheit und Cron Hungern tractirt, so ist sich wol zu besorgen das der Fuchs 

Betien vil Locher under der Erden machen, aus welchen der Cron Hungern 

grosser, unwiderbringlicher Schaden mochte zuegeluegt werden, wie sich dan 

ol vorzusehen ; dan, obwol der Bathori mit den Thurggen, iezigen Moldauern 

und Wallachen Bindtnus und Freundschafit gehabt, ist doch derselbe ihnen 

samendilichen was verdachtig gewest...». — După pîri de la Bethlen, Vizirui 

mustra pe agentul imperial Starzer în cursul verii şi pentru că cRadul wirdt 

von În Khayserlichen Majestăt wider Sultanum patrocinirte. — După știri din 

Septembre, de la Forgâch și Dâczy, ader Wayda auss der Wallachey sey be- 

raith in Sibenbiirgen aukhommen, welcher auch ehist zu ihnen erwarth 

yirdt ... Beede walachische Waywoden inmittels fir Sakmar zu legern .. . 

Der Moldawer ligt 6 Tag Raiss von Skender und samblet sich starkh». — Cam 

așa serie Dâezy, la 26 Sept.: «Die Walachen sein zween Tag Reiss Wegs 

von ihzae [Skender]> (după altă versiune a scrisorilor lui din 26-7 Sept., 

Schender ar aștepta lîngă Timișoara «beede wallachischen Waywoden stiindt- 

lichenz). — În Oct. ştiri din Ardeal vorbesc despre apropiata venire a Dom- 

nilor la Lipova cu Maghiar-Ogli.— În aceiași lună, din Hadad: «Bethlen soll 

geredt haben das, so jemandt ine an der Belagerung Lippa hindern wurde, 

er sich an demselben mit FHulf des Veida in der Wallachei rechen wolte». — 

La 21, Chioara: Schender așteaptă «die Wallachen». — La 13 Lanuar 1613, 

Sig. Forgâch vorbeşte de ordinul ce ai Domnii de a ajuta pe Bethlen. 

1 Ah-Pașa de Belgrad către Forgâch (17 Febr. 1615). «Von underschiedlichen 

Ortten glaubwirdig bericht worden das der Hommonay Georg auss Ier Kay. Mt. 

Bevelh und dero Răth Guetthaissen sich understanden peben dem Scharban
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înțelegeri cu Bethlen, agitația aceasta nu se potoli, căci Îm- 
păratul refusă actului iscălitura sa. Vechiul candidat la Seau- 
nul din Alba-Iulia, Homonnay, urmă și mai departe cu stă- 
ruinţile şi cheltuielile sale, și-și făcu din Radu-Vodă fugarul 
un credincios tovarăș. În April, se căpătase pentru acesta 
din urmă, de la Pașa din Buda, un pașaport, căruia i se dă- 
dea o tălmăcire exagerată !. În Iulie, un om al lui Radu Șer- 
ban se ducea, la Belgrad pentru a se sfătui cu Ali-Pașa, care-i 
primi darurile și făgăduielile, și-i făcu cinste cît să se poată 
înșela bietul exilat ?. , 

Dar, ca totdeauna în cariera lui Radu-Vodă de la 1611 
înnainte, se puseră la mijloc împrejurări nouă, care zădărni- 
ciră gindul de răscoală, şi cel care-și pierdu în 1615 tronul 
nu fu Voevodul muntean, ci acela al Moldovei, 

Pe acesta-l duse la peire data aceasta cruzimea, care-l mîntuise 
pănă acum. Faptul că nu știuse să ţie bine prietenia cu Dom- 
nul de peste Milcov, care era mai tare, maj ager la minte 
și cu atita trecere la meghistanii Țarigradului 3, îndemnă apoi 
la răscoală, ca și scrisorile Doamnei lui Ieremia şi ale tină- 
rului ei fii, Alexandru, pe boierii nemulțămiți. Bărboiul cel 
bătrin și Bărboiul cel tinăr, Sturdza și Boul, oameni influenţi 
și ascultați, ridicară asupra lui Vodă pe mercenarii munteni: 
Mirza cel Mare, Deli-Marcu și alții + 

und Marco Wayda Siebenbiirgen zu yberfallen und den principatum fiir sich 
zu behaltten. Nun wissen Euer Ga. gannz woll das diese Lannder Siehenbiir- 
gen, Walachey und Moldaw, von viller Zeit her upnsern grossmecbhtigisten 
Kayser gehărig, auch in der Fridens-Capitulation niemandt andern obligirt 
sein». Cf. Mon. comit. Transylu., XVIL, p. 207. 

+ Hurmuzaki, IVI. În Februar Bethlen cere regelui Poloniei, din Yăgăraș, a 
nu favorisa împotriva lui cinquietos quosdam homines» (Zărtinelmi Tăr, 18380, 
p. 472 și urm,), 

2 Documente la Prefaţă, no xxv. 

3 Relele disposiţii ale lui Radu faţă de Tomșa se văd și din scrisoarea 
cancelariului ardelean către Alexandru Movilă (30 Decembre 1613; 754. Zăr, 
1880, pp. 708-9): «qui non exiguas simultates cum ipso Tomsa gerit>. 

4 Miron Costin. 
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Ștefan era însă un soldat, cum îi plăcea şi lui să spuie. 

El îşi strinse împrejur «dărăbanii», adecă trabanţii unguri, 

ceva călăraşi, veniţi din întîmplare, și oaste de strinsură din 

laşi, săraci de aceia cari ţineaii cu Vodă, care-i ocrotia pe 

dinşii. Se dădu o luptă în Păcurari, răsculații fură bătuţi și 

cei doi Bărboiii ucişi: unul în ţapă, altul în ştreang- După 

care osindă, se începuun măcel, orînduit de învingător, care 

nu cruță pe nimeni din rudele revoltaților, nici femeile și 

copiii !. 

Aceasta se petrecu în Septembre. În Octombre, Doamna 

Elisabeta, cu fiul ei mai mare și fiul mai mic, Bogdan, cu un 

ginere, Wiszniewiecki şi un viitor ginere, Korecki, cari aveai 

cu dînşii vre-o 10.000 de oameni, bande de pradă ?, treceau 

Nistrul la Hotin. Tomşa li ieși înnainte cu o oaste destul de 

frumoasă, în care erai Unguri cu plată şi Munteni, pe cari, 

nevenind el însuși, îi trimisese Radu, în acelaşi timp cînd 

adăpostia la dinsul pe fugarii Sturdza și Boul. El fu învins 

la Tăuteşti, lingă capitala sa, la 22 Novembre, și fugi în jo- 

sul ţerii 3. 
Alexandru fu instalat în Curtea din Iași, şi trimise în toate 

părţile ştafete şi soli, cu toate făgăduinţele de pe lume, nu- 

maj să fie lăsat în «moştenirea lui părintească». Turcilor: 

tribut şi fratele Bogdan ca ostatec, ambasadorilor frances și 

olandes pe lingă Poartă bani, lui Radu bună vecinătate, lui 

Bethlen, magnaţilor, cancelariului săi, căruia-i scrise, pe la 

1 Acelaşi, şi scrisoarea ungurească, din 30 Octombre 1615, a lui Bethlen, 

în Szilâgyi, Bethlen Gâbor fejedelem biadatlen folitikai levele, Budapesta, 1879, 

pp. 29-30. Ea confirmă şi ştirile săsești, întrebuințate şi citate de mine, în So- 

cotelile Braşovului, la anii 1615 și 1616, 

2 Biclowski, Scris. lui Stanislav Zolhieiusi, pp. 236-3, 542-3. Scrisorile 

Doamnei Elisabeta, în Arc, îs4., UL (după Sapieha; sînt şi în Turowski), cu 

un lung comentarii. Cea din «1605» e din «1615». 

3 Izvoarele sînt citate în Socofelile Brașovului. Adaug numai observaţia că 

Baret, tipărit în Papiu, II, e un izvor foarte serios, fiind scris după dictarea 

unui luptător. Singure datele sînt falşe, ca unele ce cu greă s'ar fi putut ţinea 

“minte, — Korecki, într'o scrisoare, din Iași, 10 Decembre 1615 (Zirt. Zăâr, 

1880, pp. 487-8) pune lupta la 23. Dar cf. Lorga, Ace și fag. L, pp. 52-5-
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IO Decembre, Grigore, fiul lui Nestor Ureche 1, o prietenie 
supusă. 

Radu era aplecat să asculte asemenea protestații, cu sen- 
timentele ce avea față de Tomşa. El îl lăsă pe acesta să-și 
cerce singur norocul, şi nu fu peste măsură de întristat cînd 
află noua înfringere, întimplată la 24 anuar, a lui Ștefan. 
Vodă. Trimisul lui Alexandru la Bethlen avu voia de a trece 
prin Ţara-Romănească. Pribegii moldoveni se adăpostiai încă 
pe lingă Radu, gata a trece la Domnul cel not. 

Și aceiaşi politică de așteptare binevoitoare față de Movilă se 
observă şi la Bethlen. EI primise, ca și Radu, ordinul de a ajuta 
la nevoie pe Ștefan, dar, «din fericire», spune cancelariul lui, şti- 
rea gonirii lui Tomșa venise mai răpede. Cînd ajunseră solii 
fugarului și ai celui ce-l pusese pe fugă, aceștia din urmă 
duseră cu dinșii scrisorile cele mai bune. Bethlen vorbi COpi- 
lului Alexandru de tatăl lui, un bun prieten, şi, amintindu-i 
că stăpinul Moldovei e Sultanul, îl îndemnă să lase armele 
din mină pentru a «cîştiga favoarea prea-puternicului Împărat 
turcesc». Pentru ca să sprijine asemenea cereri şi să «strice 
lucrurile lui Tomșa la Poartă», plecă într'acolo un ageut a- 
nume. lar cancelariul amintia că de douăzeci de ani a fost 
cu priință neamului Movileștilor, că el a adus întărirea lui Si. 
mion, că a fost cîndva la Constantin — o amintire mai plă- 
cută, de sigur, — cu Imreffy, în solie. Caimacamul, spunea 
el, ţine numai decit la Tomșa, dar «vei fi știind că la Poartă 
toate se vind; acolo, mai mult decit în tabără, trebuie să 
lupți cu dinsul, prin suliți de aur și argint 2». 

În sfirşit, Caimacamului îi scrisese şiretul Ungur ceia ce 
trebuie să-i scrie pentru a-l indispune înpotriva lui Tomșa și 
a-l ţinea pe loc. Acesta sar fi răzimat numai pe Tatari și 
ar fi refusat trupele ce el, Bethlen, era gata. să i le dea. Po- 
lonii ai venit în număr de 32.000, se zice, contra «tiranului», 

1 Scrisoarea citată a cancelariului vorbește de răspunsul ce s'a dat prin 
«meae ad spectabilem et magaificum dominum Gregorium Vrecham idiomate 
hungarico scriptae literaes. 

? Târt. Tăr, 1850, p. 472 şi urm,  
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și poate judeca și «Măria Sa» Caimacamul ce greii i-ar putea 

învinge 1... 

Căci, în adevăr, Caimacamul, care făcuse Domn pe Tomșa, nu 

înțelegea glumă în această privință. Hotărîrea lui neclintită era 

ca Ştefan-Vodă să domnească. Ibrahim-Pașa de Silistra fu numit 

Serdar, și porunci plecară către Radu Mihnea. şi Bethlen ca 

ei să meargă în persoană asupra Voevodului leșesc. La Bu- 

zău, Domnul muntean se întilni cu Pașa și cu Ștefan. Amba- 

sadorul lui Alexandru fu luat de la Radu și trimis la Poartă, 

precum Pașa de Buda dăduse pe altul lui Ștefan și Domnul 

muntean fusese silit a ceda pe boierii pribegi pentru a fi ucişi. 

Apoi oastea porni către Moldova. Aici Wiszniewiecki murise, 

cu bănuieli de otravă, și Korecki nu se crezu destul de tare 

pentru a încerca o împotrivire. Polonii se retraseră, cu ocro- 

titul lor, în Hotin. | 

Această retragere nu era însă sfirșitul luptei. Alexandru 

mai trimisese o ambasadă la cineva, la Radu Șerban. Acesta 

şi cu Homonnay erai gata de luptă şi, din partea Împăratului, 

li se dăduse voia a face ori-ce, a-și aduna trupe, a trece, a 

învinge sai a fi învinşi, fără să aducă însă înnainte numele 

săii. Din partea lui Ali-Pașa ei credeau că pot să aștepte o 

suferire a întreprinderii lor. Haiduci și Poloni se adunase 

supt steagurile acestor viteji, şi ei se gătiai a trece granița. 

La 2 Mart, din Viena, Radu vorbia de «întoarcerea lui grab- 

nică în ţara de mult timp pierdută, cu voia Măriei Sale Îm- 

păratului 2». Și, pentru a se apăra de această primejdie, zăbovia 

necontenit plecarea Bethlen, care venise într'adevăr în Țara 

Birsei încă din Februar, dar își pierdea vremea cu mar- 

şuri zădarnice, — pănă ce putu să anunţe, la 7 Mart, biruința 

unei oştiri din care şi el primise porunca să facă parte ?. 

1 Țărif- Magyarkori dllam-Okmânylăr, |, pp. 139-40: 

2 Documente la Prefaţă, Pentru celelalte lucruri, cf. scrisorile citate ale lui 

Bethlen, din Szilâgyi, p. so și urm, şi scrisoarea Împăratalui către fratele săi 

Maximilian; 19 Iulie 1616, cu anexele; în Innsbruck, 4. c. 

3 Szilâgyi, 7. c.,p. 48. Cf. îdid., pp- 49, 46 ; Zărăk- Magyar Allam- Otmăny- 

tâz, VU, Î. e. Raport al lui Starzer, 14 Novembre 1615: «Vie dann der Wayda 

in der Moldaw von demselben îiberfalln zu werden beraith in grossen Sorgen stehet,
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Cei ce adusese pe Ștefan în Iași îl lăsară singur, și el în- 
trebuință și acum mijlocul lui obișnuit de liniștire a boie- 
rimiă : măcelul. O încercare ce făcu pentru a lua cuibul le- 
şesc al Hotinului, nu folosi la nimic. În Iași, la întoarcere, 
el găsi numai o supunere înșelătoare. În April, la ş ale lunii, 
sosiau la Brașov Trimiși ai lui, ce mergeaii pentru a cere lui 
Bethlen să vie iarăși în lagăr!. Într'un lagăr de recuperare, 
pentru că iarăși îl gonise Alexandru şi cumnatul ce se luptă 
pentru dinsul, Korecki. 

Peste puţine zile se ivesc 'alți oameni ai lui Tomșa și 
Turci ce veniai de la Ibrahim-Pașa, care se pregătia de o 
nouă campanie. Dar Bethlen n'avea gindul la afacerile mol- 
dovenești. Știri rele îi venise din Ungaria, unde, cu toate 
asigurările ce i se dăduse, Homonnay și Radu, opriți un 
moment de a pleca de către Palatin, se adunaii din noii cu 
trupele ce luase în leafă. La începutul lui Maiii se ştia în 
Alba-Iulia că «Radu vine în jos» şi cu dinsul, firește, tova- 
rășul de întreprindere?. Lucrul se știa şi în Tara-Romănească, 
unde, în April, cînd ajunseră creștinii gonind pe “Tomșa, 
boierii li cerură pe iubitul lor Șerban, 

Cind Schender-Pașa fu ales pentru a lua comanda trupelor 
ce trebuiaii să gonească pe Poloni, și el pătrunse în 'Ţara- 

und seindt bereit dem Yayda in der Wallachey, denen an der Thonaw wohnenden 
Sansag-Beeghen und denen 'Fobersanen (auch hab ich mir gar von dem Betlen 
sagen lassen) Bevelch auf Erforderung des Waywoda in der Moldaw wider die 
Polen Hiilfi zu geben=. Al aceluiași, din ii Dec,: «Aus der Moldaw ist 
Zeittung hie ankomben das die Pola dieselbe Provintz gewiss iiberfallen woll- 
ten, und hat mich des Bassa von Silistria Diener einer berichtet das sein Herr 
Dereith mit denen Thabersanen in die Moldau, denselben Vaivoda zu verse- 
zen gezogen; in gleichem Fall, Bethlem denselben IIilff zuegeschickt haben», 
Al aceluiași, din 18 Mart 1616: <Obwoll die Polln einen Vaywoda in der 
Moldaw eingesetzt, will doch Caimecam den aliten, welcher desselben Crea- 
tura, per forza wider einsezea, und ist Ibrahim-Bassa, Silistria-Beglerbeg (wel- 
cher den Herrn Graffen Rodelschi zue Stein am Anger geschlagen), zum Ser- 
tar gemacht>. Cf, Afar. comit, Transylu., VII, PP. 311, 330-1, 339, 359. 

1 Socotelile Brasovului: 

> Szilâgyi, 7. e. 
3 Baret,    
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Romănească, în lunie, Bethlen se gîndi numai să dea o altă între- 

buințare acestei oștiri ce-i stătea în vecinătate. ÎL chemă deci la 

dînsul, în Ardeal, ca să-l apere, și primi de la dînsul ca şi de la 

Radu oare-care promisiuni 1. Cît despre Tomșa, acesta, cum 

am văzut, nu-i fusese plăcut nici odată, şi în 10615 o scrisoarea 

lui Bethlen îi înşira pănă la una toate fărădelegile. În Mart 

principele ardelean își arătase speranța că Tomşa e adus 

numai pentru a răzbuna ofensa făcută Turcilor, dar că acest 

om, urit și la Poartă pentru firea lui crudă, va fi înlăturat 

pe urmă?. În unie, el mărturisește unui corespondent că a 

trimis la Poartă un mare număr de boieri moldoveni ca să 

pîrească pe Ştefan şi că-i întovărășește Mik6 Ferencz, aşa 

încît se poate nădăjdui că Alexandru va fi numit Domn. 

Căpetenia plingătorilor pare să fi fost boierul Nădăbaico și, 

pe lingă dinsul, mai venise din Moldova la «Craiul» prieten 

şi Gheorghe Bașotă, cu o însemnată suită. Numai pentru 

formă, Bethlen permise unora dintre Haiducii săi a merge 

în Muntenia, supt Tărok Istvânt. Dar ei eraii în plata lui 

Mihnea 5, pe cînd mai probabil e că se duse ca un ajutător gra- 

tuit la Alexandru-Vodă Chomahâzy Andrâs, cu 200 de călări. 

Radu nu veni însă, căci îl oprise iarăşi Palatinul, ce ordo- 

nase să se adune nobilii unguri ai regatului supt steaguri 

1 Szilăgyi, î. c., pp. 57, 60; scrisori din 19 și 22 Iunie, 

2 Zjid., p. 48. 
3 /bid,, p. 60. 

4 Cronici săsești. 

La 12 Maiii 1616, Andreas Loniay scrie din IKall6 lui Forgâch: «Der 

Chomahazi Andresch ist mit 200 Pfărdt deren Moldauern zu Hiilffe. La 

aceiași dată, Gabriel Pernessy, din Ecscd: «Zu Hiilft der Walachey hat er 

Bethlen 1000 Mann schikhen miiessen, denen er einen Heyduggen-Obristen 

Torok Istvan zuegeben ; man begerih woll seiner cignen Persohn; hat aber 

vihl Exceptionen». La 14 Maiii, Loniay vorbeşte și el de cei o mie pe cari 

Bethlen «îl are în 'Țara-Romănească» și despre marea, înfrîngere a 'Turco-Ta- 

tarilor în acele locuri, 
3 Bethlen o spune însuși mai tărziii, în 1617; lorga, Acte și fragmente, 

I, p. 192. 
6 Zizi, Târ, 1380, p. 7UI şi urm. În Viena se credea, în August. că 

Radu Şerban a reușit, iar în Sept, la Praga, că a fost gonit. Corespondenţa 

din Konigsberg.
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contra tulburătorilor de pace. Bethlen, care căuta pretutin- 
deni trupe, auzi în Iulie, cu o deosebită mulțămire, că Îm- 
păratul ar fi murit, ceia ce era falș; și că Radu Şerban ar 
fi fugit în Polonia, ceia ce e adevărat. Astfel primejdia se 
împrăștiase 1, 

Cancelariul ardelean și Francisc Kornis merseră la Tirgo- viște pentru a da explicaţii, dar principele rămase la Cluj, unde sosiră în Iulie noi soli de la Alexandru-Vodă cu asi- gurarea că emisarii, veniți la dînsul, «din acea, parte», adecă de la Radu Șerban și Homonnay, ai fost trimiși înnapoi fără ispravă, și cu urări pentru izbîndă deplină asupra rebelilor. Expediția se începu fără el, cu toate că la dinsa partici- pară unii demnitari ai ţerii lui: același Cancelariui, Baltazar 
Kemeny, Paul Rhâdey. Şchender știu să conducă lucrurile cu o deosebită pricepere. Polonii fură goniți pe încetul, în mijlocul unor negocieri înșelătoare, Hatmanul polon fu convins 
să cheme înnapoi Cazacii din oastea Movileștilor, care slăbia 
pe fiece zi. Pănă ce, la 2 August, un atac de noapte aduse împrăștiarea soldaţilor cîți rămăsese și luarea în robie a fa- miliei lui Ieremia-Vodă, care renegă în Constantinopol?, 

Cu o zi înnainte de această biruință, sosia la Constanti- 
nopol, ca un mazil, Tomşa ?. Căderea Caimacamului aduse şi 
pe a lui, și ea zăbovi plecarea oștirii, în care nu se maj afla Voevodul depus. În locul lui, Schender numi pe Radu 
Mihnea, un om destoinic, iar în locul acestuia crezuse că va putea pune pe Gavriil Movilă, care și venise din Polonia şi se înfățişă un moment la Tîrgovişte *. Dar alegerea aceasta nu fu confirmată de la Constantinopol, unde cumpărase tro- nul muntean un coboritor obscur al unui obscur pretendent din epoca lui Mihai Viteazul, Alexandru, fiul lui Iliaș Lă- pușneanu. El se instală în Scaun pe la 22 Septembre 5. 

1 Szilâgyi, 7 e, pp. 66, 68; Zărt. Târ, 1880, PP. 717-0. 
2 Izvoarele în Socozelile Brașovului. 
3 Ceia ce spune şi Alexandru lui Bethlen, la 17 Iulie (Ziri. Târ, 1880, p. 718). 

* Cf. Hurmuzaki, IV2 şi Cronica lui Matei al Mirelor, 
% V. Socorelile Braşovului, introducerea la acest an, 
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La această dată scăpase de ori-ce grijă şi Bethlen. Radu 

Şerban trebui să se strecoare în Polonia, de frică să nu cază 

în mînile Ungurilor de supt ascultarea numai formală a Îm- 

păratului. De aici, contra așteptărilor lui Bethien, care se 

temea ca acest om îndrăzneţ să nu culeagă joimiri şi raiteri 

pentru a repeta după cinci ani de nenorocire glorioasa aven- 

tură din 1611, — el alergă la Viena, cerșind subsidii!. Iar 

năvălirea în Ardeal, pentru Homonnay, a Haiducului Gombos 

nu aduse decit neînsemnate pagube lui Bethlen ?, 

Așa se mintui o nouă eră de primejdie. Împăratului îi ră- 

mase a se plinge pentru curajul ce nu-l avuse3. lar Turcii, 

departe de a voi să scoată pe Bethlen, cum se zvonise în 

cercurile imperiale, erai bucuroşi și de dinsul, care li asi- 

gura Ardealul, pentru că flacările unui alt războiii se aprin- 

deaii, hrănite de ura ce provocase în sufletele Turcilor pră- 

dăciunile Cazacilor şi năvala pentru Movilești în Moldova: 

războiul cu Polonii *. 

În 1617 era să înceapă deci un şir de frămîntări cu Polonii, 

1 Szilâgyi, î. cu p: 74- 

2 fbid, p. 155 — cf. p. 77: V. și Bojthinus și ineditele din Innsbruck, /. c. 

3 V. eVerlauf aller Sachen mit Sibenbiirgen, daraus abtzunemmen wie Ir 

Majestăt hierinnen procediert» : «Bey welcher Coniunction der Homonnay unnd 

Wallach mit dem Ally-Bassa, tractirt und geschlossen, do Siebenbiirgen per 

libram electionem Homonnay wurde berueflen, er Aly-Bassa content sein 

unnd dissimuliern, den Valachen aber in sein Provinz ziehen lassen wolle, 

13. Dissemnach der Valach Patenten durch Ungarn in sein Vaterlannd za 

ziehen von Ir Majestăt begert, — so ime auch, doch sine milite, bewilligt, 

der Homonnay aber sich mit Kriegsvolck versehen ... 

15. Es hab aber Homonay der Werbung fortgesezt, der Valach sich zu 

ime geschlagen, unnd tăglich mer Volcks zusammen gebracht, die Fahnen 

ausgetailt, die Hayduggen geworben, mit allem groben unnd annderm Ge- 

schitz, auch von ailerlay Nationen Kriegsvolck sich versehen.> 

Cf. un Raport, fără dată, al lui Gaşpar Horvâth: «Der Radul Weyda ist zu 

“Teplaa, bey ihme Herr Horvat gewesst, alda er 'Thayl seiner Intention ver- 

nomben ; ob er nun allein fiir sich oder mit Beglaittung Ihr Majestăt Volkh 

hinein ziehen werde, bittet er erindert zu werden> (lansbruck, Ic). 

4 Raport al lui Starzer, 5 Februar 1616: «Man beklagt den Bathori Gabor 

sehr alhie, und, sollt derselbe noch bey Leben sein, man ibne gewiss gegen 

Pollen gebrauchen»,.



PREFAŢĂ CXXVIL 

a căror origine trebuie căutată tocmai în împrejurările ce am 
văzut desfășurindu-se. Cită vreme avuse minile prinse în lunga 
luptă -obositoare cu Perșii, cîtă vreme nu fusese siguri de 
trăinicia păcii încheiate cu Împăratul creștin, Turcii înghiţise 
multe de la un vecin cu care nu erati deprinși să se lupte. 
La schimbările de Domni în Moldova după placul magnați- 
lor de peste Nistru, la primblările prădătoare ale Cazacilor 
pe Marea Neagră pănă supt ochii Sultanilor, ei se mărgenise 
a răspunde cu amenințări ce nu aducea nimic după ele și 
cu insulte care se arunca prea des pentru a nu-și fi tocit 
ascuţișul. Dar în 1612 se ajunse la o pace cu Șahul, care 
fu întărită apoi la 1618; în 1615 o nouă iscălitură împără- 
tească prelungia tratatul la care se învoise Germanii. Venise 
acum vremea pentru a se cere socoteală Polonilor. Tinereţa 
Sultanului Osman al II-lea, avintul lui inimos spre faptele 
mari nu puteai decit să grăbească ciocnirea armelor în lupta 
de răzbunare. 

În vederea acestui apropiat războiii, Radu-Vodă cel sigur 
și credincios fusese așezat la graniţă în Moldova. Dar acestui 
plăpiînd cărturar nu-i plăcea „să poarte sabia, nici să fie pur- 
tată de alții în vecinătatea lui; va fi avut apoi și milă pentru 
țara pe care era chemat s'o cîrmuiască şi căreia războiul 
dintre Turci și Poloni i-ar fi adus numai jefuirea și ruina, 
Prin toate mijloacele ce-i stăteati prin putință, el căută să 
împiedece pornirea oștilor și, cînd ele trecură înnainte peste 
voia lui, să li strice rostul, aducînd o împăcare. În Maiă îl 
vedem scriind la Poartă despre bunăvoința ce ati Polonii, 
pocăiți, de a înfrîna pe Cazacii prădalnici şi a plăti peșche- 
șul Hanului 1. 

Aceiași era și voința lui Bethlen, căruia «i se închinase 
Moldova», supt Domnul acesta noi, după părerea Imperialilor 2, 

1! Hurmuzaki, 1V2. Vezi și cele ce a spus, plingind, despre efectele ce va avea 
pentru țara războiul, un Moldovean (eNoi vom peri cei diatăiă»), în discur- 
sul din 1618 al lui Zolkiewski; Col, Niemcewicz, VI, p. 93 şi urm, 

2 Dâczy către Împărat; Satu-Mare, 10 Februar 161 7: «Dise negst verlof. 
fene Tag sein etliche Husarn auss der Moldaw khomben, welche des ver- 
gângnen Jahrs mit dem Radul Wayda durch Poln hineingezogen, Die ver- 
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EL avea alte griji decit aceia de a da ajutor Turcilor în 

potriva Polonilor, cari, ce e drept, nu ţineaii mult să-l vadă 

stăpînind în Ardeal. Gînduii era să se întindă în Ungaria, 

să-și facă un nume în Europa sprijinind dușmanii Casei de 

Austria, protestanți ca şi dinsul, și puind astfel politica ţerii 

lui în legătură cu politica mare europeană a timpului. Aștep- 

tînd vremea potrivită ca să poată lua Coroana Ungariei, 

pentru care se credea potrivit, el negocia, neobosit, pentru 

ca să-și adoarmă stăpînii bănuitori şi dușmanii neimpă- 

cați. În lanuar, el trimitea veste la Turci ce ispravă fă- 

cuse împotriva Haiducilor pe cari Împăratul î-i trimisese pe 

ascuns în țară! şi Gratiani, iarăși ambasador la «Craiul din 

Beciii» pentru hotărirea unor amănunte dintr'o pace grea de 

îndeplinit şi de ținut bine, scria din Belgrad prietenilor săi 

creştini despre silințile ce face Ardeleanul «pentru a strica 

tot» ce fusese statornicit 2. Și tot atunci solii lui Bethlen se 

aflaă, cu propuneră și asigurări, la Curtea împărătească ?, În 

sfirșit, peste cîteva luni, în Iunie, el, care uria pe Polonii 

cari-l uriai pentru eresia, ca și pentru ambiția lui primej- 

dioasă ori-cărui vecin, se adresă regelui de la Răsărit, cu 

cele mai prietenești cuvinte, pentru a-şi lămuri trecutul și a 

înștiinţa pe bunul săi vecin despre planurile dușmănești ale 

Turcilor, ce nu mai aii de lucru în Asia și pot să lovească 

deci pe «Cazaci» €. 

melden es seie auch in der Moldaw unnd Walachey jederman still, ob wollen 

die Moldauer den Betlehemb zuegefallen, die Tarttern vor disem starkh umb 

Hulft sollicitiert, so haben sie nichts erhalten und von inen zu aine Andtwortt 

gehabt das sie ainmall khaines Weeges inen mit Hilff nicht succurrira khii- 

nen, da sie thails wider den Friden nichts thun dâriten, thails auch auss 

Bevelch dess tiirggischen Kheysers sich wider den Persianer riisten miiessen> 

(Ambraser Aklen). 

1 V,, în această privinţă, şi interesanta scrisoarea din Viena, 23 Novembre 

1616, a lui Radu Şerban către Homonnay, în “Zărtentimi Tăr, 1879 PP. 

218-9. 

2 «Per rovesciare il tutto.> — Scrisoare inedită din 31 Ianuar 1617, în 

Arch. din Innsbruck, Azraser Akhten. 

3 Jţid. CE Monumenta comitialia 7? ransyloaniat, VII, p. 422 și urm. 

4 orga, Acte și fragni. I, p. 192, BOI.
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Pentru această sarcină era ales încă de la începutul anului 
un general, “Schender, acum Pașă de Bosnia, unde făcuse 
destul răi Imperialilor din Croaţia !. Trebuiau să-l ajute, ne- 
apărat, ca și în alte rînduri, tributarii: cei de la Dunăre și 
mai ales cel puternic, din Ardeal. 

Ei știură însă să zăbovească această neplăcută osteneală 
și această găzduire păgubitoare. Fără să fi fost nici o mare 
împiedecare aiurea, ei făcură astfel ca planul de războiă să 
cadă în uitare. Poruncile ce veniră în April? nu făcură pe 
nimeni să se miște. Încă la r-ii Iunie Bethlen se mulțămia 
să constate că i s'a cerut «aspru» de Turci să meargă asupra 
Cazacilor, și stătea liniştit în capitala sa din Bălgrad, pe 
unde, de sigur, nu era drumul către Carpaţii moldovenești 
și apa Nistrului. 

Dar în lunie ajunse iarăși la putere Damad-Mohammed- 
Paşa, Caimacamul care făcuse odinioară Domn al Moldovei 
pe Ştefan Tomșa şi care nu iertase niciodată Polonilor go- 
nirea acestei făpturi a lui 3. Cazacii, din partea lor, grăbise 
lucrurile, făcind o nouă năvălire, îmbielșugată în pradă, la 
Cetatea. Albă 4. Schender trecu Dunărea, și în Iulie el primia 
solii din Ardeal în tabăra lui din Țara-Romănească 5. 

1 Pentru care-l scusă Gratiani, creatura lui, la 10 Maiă: A jurat Paşa că » 
va fi prieten al Austriei, «e che, se mai fară altrimenti, prega Iddio che gli 
facia mangiare per fame îl Piri, caro figliuolo, che habbia, con altre impre- 
cationi horribili... Persona che non hă punto bisogno dell' oro venctiano... 
Un Passa tanto principale e cosi stimato e che in processo di tempo & anco 
di ragione per salire in luogo pil eminente». Z, e. 

2 Hegyes, în Trauschenfels, p. 332. 
2 Hurmuzaki, Sep. 1, p. 176, no 267. O ştire ce nu se potrivește cu tabela 

Marilor-Viziri din Hammer, | 
4 Peter von Bonhomo către Molart; Belgrad, 15 lunie 1617. A fost întrebat 

de Vizir, dacă Împăratul n'a ajutat cumva pe Cazaci, «dan die Thurgen von 
denselben hart beengstigt, sintemal sie vor khurzer Zeit Moncastro, am Schwarzen 
Mohr ligeudt, geblindert und verbrendt, die Tscheickhen, so von hinnen wider 
sie gezogen, und drei Sandsag-Begen gefuhrt, geschlagen, den Kaskasi-Bassa. 
mit vilen ansehenlichen Thurggen erlegt, und sonsten mit Brennen und Rauben 
grossen Schaden gethan, sintemal sie uber die 3om starckh> (Amăraser 
Ablen). 

5 Socotelile Brașovului. 

64567. Vol. IV. 
IX 
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Din alte lupte știm că Schender ştia să întrebuinţeze vremea : 

acuma însă nu pare săi fi fost plăcută însărcinarea. EL merse 

numai foarte încet. Prin August, el trecea pe la Chilia către 

Tighinea, unde era să se întilncască cu Domnii şi cu vecinul 

lor «Craiul». 

În Moldova ceaușii culegeaii caii țeranilor pentru tunurile 

Împăratului», strîngeai care pentru proviant şi salahori !. 

Din Ţara-Romănească, Alexandru-Vodă cel noi sosise cu o 

frumoasă oaste, în care se aflaii și trădători pe cari îi cu- 

noştea bine și-i și osîndise în gîndul săii. Cit despre Bethlen, 

el veni în sfirșit în Țara Birsei, tocmai în a doua jumătate 

a lui August2, porni de acolo cu peste 10.000 de oameni, 

dar, înnainte de a sosi la Iași, pe drumul Trotușului, el asi- 

gurâ pe Poloni prin Trimisul săi loan Kornis, că înfăţişarea, 

lui n'are nimic serios &. 

Și Hatmanul Zolkiewski veni la hotare ca să împace lu- 

ceurile mai mult decit ca să se lupte, cu toată cucerirea 

Raşcovului de dușmani £. În Septembre pe malul Nistrului, 

din sus de Soroca, se începu schimbul de scrisori şi soli. 

Polonul convinse pe Turc că «apa Nistrului e un frumos 

hotar» $ și făgădui, de hatirul comodului dușman ce era Bethlen, 

că în țara regelui nu se va mai îngădui Cazacilor, pricina 

tuturor relelor, să se vîndă «lui Homonnay saii lui Șerban» €. 

Așa încît, după cîteva zile de tratative, se ajungea la primirea 

de amîndouă părțile a unor «articole» pe care rămînea acum 

să le întărească dieta polonă şi Sultanul: e pacea de la Ia- 

ruga saii Bussa. 

1 Bielowski, pp. 433-5; 442-4- 

2 Cronicile săsești citate în ediţia mea a Socotelilor Braşovului. Cf, Prefaţa 

la Mon. com. Trans. VII, p. 81. 

3 Bielowski, pp. 437-40. La 12 Sept. principele era la Suceava (Prefaţa 

citată, p. 82 n. 1). 

+ Pentru acest fapt, v. corespondența lui Schender cu Zolkiewski, în co- 

lecţia Niemeewicz, VI, pp. 52-5, 56-7+ 65-6, 69-71, 89. În oraș eraii tot 

Moldoveni, pe cari-i făcură să fugă, revenind astfe] în țară, Moldovenii din 

oaste şi ceilalți, 

5 Zbid., pp. 269-70. 

5 Jiid., pp. 280-1. Cf. pp. 266-7, 543.



PREFAŢĂ CXXĂI 

Prin această primblare militară fără voie Bethlen avu pri- 
lejul să-și cunoască vecinii. Radu, pe care nu-l iubia de loc 
și în locul căruia ar fi fost bucuros să fie numit Marco !, 
i se va fi părut un om cu cunoștinți despre politica. tim- 
pului și o minte cumpănită. Înnainte de a se despărți de 
dinsul, în tabăra de întoarcere de la Soroca, la 26 Sep- 
tembre, el închei€ un scurt tratat, prin care cei doi principi 
se îndatoriaii să ție cu credință unul la altul, cîn bine și în 
rău», și la o primejdie, pe care o depărtaii de asupra lor, 
să se ajute «cu bani, cu oaste și din toate puterile» 2, 

Asemenea relaţii nu se puteai stabili însă cu «fratele de 
cruce» al lui Radu 3, cu Grecul Alexandru, la auzul Domniei 
căruia ţara, boierii născuți într'însa adecă, se ridicase într'o 
mișcare de revoltă. Înnainte de a porni în tabăra lui Schen- 
der, în 1617, a doua oară Roșii și alți ostași ai pămîntului 
se răsculară împotriva celui ce domniă cu un Divan și o 
Curte de străini și asculta în toate de sfaturile unui Ţari- 
grădean, socrul săi, lenachi Catargiu Banul. Seimenii înştiinţară 
pe Vodă, care li plătia încă lefile, și primejdia fu înlăturată. 

Unul dintre căpetenii fusese un boier din Mehedinţi, unde, 
cu cîțiva ani înnainte, supt Radu Mihnea, se adăpostiseră 
alți conspiratori contra Grecilor : Lupu Păharnicul, un bun 
ostaş și un om îndrăzneț £. Închipuindu-și ce-l aşteaptă la 
întoarcerea de la războii după ceia ce făcuse, el se răzleți 
dintre luptători, înnainte de a se începe tăiarea capetelor su- 
meţe, și apucă, fugar, drumul Brașovului, unde se găsia la 
7 Septembre 5. 

Aici îl primiră, probabil după porunca lui Bethlen, care 
încercase în zădar o împăcare între Vodă şi hainiă lui 6. Acesta 

1 Zirăf- Magyarkori Alam-Obmânytâv, 1, p. 187: Încă la 26 Sept. i se 
arată că ar fi bine să capete bani, însurîndu-se din noii cu o fată de Grec 
bogat, de acolo, din Tarigrad, 

» Tratatul s'a tipărit în Zirit-Magyarhori Alam- Oimânytdr, I, pp. 1934. 
3 De această frăție pomenește Matei al Mirelor, p. 348: ăăcheonorrol, 
+ Matei al Mirelor, 

5 Socotelile Brașovului, 
$ Mon. comit. 7? ransylo., VII, p. 82. 
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primise în 1617 două solii mari de la Alexandru: în Februar 

pe Marele-Spătar, care și el se află pe urmă între răsculați, 

iar în Maii pe Logofătul Nica, un Grec, dar nu din cei 

proaspeţi ai lui Vodă 1. Voevodul ceruse să i se dea voie 

2 turna tunuri la Braşov pentru campania viitoare, ceia ce nu 

se găsi cu cale şi, din parteii, el zădărnici o solie a «Craiu- 

lui» la Poartă prin faptul că nu împrumută banii ce se aș- 

teptai de la dînsul. Bornemissa Laszls, Trimisul, se înțoarse 

fără nici o ispravă de la Tirgovişte, unde i se încheiase 

astfel drumul ?. 

Răspunsul lui Bethlen se dădu abia în 1618, după termi- 

narea expediției. În Ianuar şi Februar se vorbia la Constan- 

tinopol despre numirea în Scaunul muntean a lui Gavrilaș Movilă, 

ce trăia acolo ca un oaspete de cinste al Sultanului, — cu 

o stăruință care arată în destul, că era cineva, care se ocupa 

în deosebi de afacere. Peste cîteva luni, în Iunie, îndată 

după alegerea archiducelui Ferdinand ca rege al Ungariei 

și, pe un timp cînd regele Poloniei se aștepta la un noiiatac 

al Turcilor 5, o bandă de haiduci și Secui, trimeasă anume 

de principele ardelean și călăuzită de Lupu, care răminea 

s'o şi plătească, din pradă, trecea prin trecătoarea Branului. 

Alexandru-Vodă aflase că se gătește ceva contra lui și ex- 

pediase la Poartă pe un boier, la care se găsise scrisori 

despre apropiata venire a lui Radu Şerban, cu 10.000 de 

oameni 5. Dar pe urmă, văzînd că nu se ivește nimeni Și 

primind și asigurări de la vecin, el se liniștise, așa încît 

năvălirea, fulgerătoare în răpeziciunea ci, ivirea ca din pămînt 

a Ungurilor, «haramiilor», lingă Tîrgovişte, în zorii zilei de 

6 Iunie, îl prinse cu totul fără de veste. Lăsînd tot în 

1 Jdid. Cf. Matei al Mirelor, p. 343. 

2 Vegyes, î. c., p. 331; Mart. 

3 Hurmuzaki, Suzi. Li, Din Jfon. comit. Transylu., VII, p. 303 (cf. p. 316), 

se vede că încă din 1616 intervenise o împăcare între Bethlen și fostul can- 

didat a] Polonilor la tronul Moldorei. 

4 Gindely, Acfa et docum. Gabrielis Bethlen, Pesta, 1890, p. 4 și urm. 

5 Hurmuzaki, IVI; scrisoarea regelui din 16 lunie 1618. 

€ Hurmuzaki, 1V?; lunie.



PREFAŢĂ CXAXIHI 

urmăi, pierzindu-și în cale și Doamna, el se înfundâ în 
Brăila. Pe cîad Lupu și ajutorul săi Sîrbul Buzdugan, puneati 
țara la cale, ucigînd pe Grecii ce li cădeau în mînă, vi- 
nindu-i pe drumuri de țară și în târguri, supuind pe negustorii 
străini la dări de bani răsplătitoare, ţiind Scaunul și cerînd 
Domn de la Poartă !. 

Cererea era mai mult de formă, căci Bethlen nu-și arun- 
case ostașii asupra capitalei lui Alexandru fără săi fi ales 
urmaşul. Acesta nu era Șerban al Nemţilor, care tresăltase 

de bucurie la vestea celor întîmplate, dar trebuise să as- 
culte pe Turci, cari-l sfătuiati să aștepte tronul numai de la 
bunăvoința lor iertătoare 2. Nu era nici Petrașcu, ginerele lui, 
pe care anume afaceri îl adusese în Ardeal, puţin timp după 
lovitura Păharnicului Lupu 3. Nu știm în ce chip ajunsese la 
Constantinopol Marco-Vodă al lui Petru Cercel, la care, la 
Kăpelli- Oglu, ţineau Turcii, și pe acesta-și pusese ochii, ca 
pe un om de ispravă, principele ardelean. 

Turcii l-ar fi numit poate, dacă ar fi dat bani, sati, fiind- 

că el n'avea decit o familie de întreținut?, bani s'ar fi 

dat de patronul lui politic. În adevăr, Banul muntean cer- 

case în zădar să dreagă efectul produs de purtarea mișe- 
lească a lui Alexandru. Poruncile ce se dăduseră, în întăia 
clipă de indignare contra răsculaților, lui Daud-Paşa, fost 
Capudan, ca să aducă înnapoi în Tirgoviște pe fugar, fură 
anulate. Capuchehaia ardeleană trebuia să vorbească atunci 

1 Revolta e povestită amănunțit în Matei al Mirelor. Cf. Memoriile lui Kemeny. 

2 Hurmuzaki, IV!, lulie. Cf, şi Adolf de Althan către Maximilian ; Viena, 17 

August 1618: «Der Radulio, First aus der Wallachai, hatt bey Ihr Kay. 
Mt. Audienz gehabt, unnd haben sich Ihr Kay. Mt. gar gnedigist und gutt 
gegen ihm resolvirte (Ambraser Alen). Cum se vede din ziarul lui Toma 

Borsos (în Mik6, Erdîyi tărtenelmi Adatok, UL, Cluj, 1836, p. 36), Turcii 

Îl şi crezură sosit în tară, 

3 Paşaportul lui, din 3 Iunie; în Hurmuzaki, IVI. 

4 V. și Hurmuzaki, IV2. 
'5 Mama, o fetiţă; soţia-i murise la Constantinopol (Borsos, PP. 54, 64, 

79-80, 82). 1 se ceru, întrun rînd, treizeci de poveri (p. 79). Numele de 
Cercel i se dă de Bethlen (Pray, Ezistolae procerum, IL. saii același, 'în Ga- 
drielis Bethlen principatus Transyloaniae). V. mai departe, 
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pentru Marco, dar el avea de ce să n'o facă. Atunci, își 

aduseră aminte de Gavrilaș, care plăti odată, apoi, după o 

schimbare la Poartă, a doua oară și ajunse Domn cu voia 

Sultanului ca și cu plăcerea Polonilor. Pe acesta nu era de 

ce să-l ducă în Scaun Daud cu Turcii săi: ţara-l primi ca 

pe un mintuitor £. 

Daud fusese ales și pentru o nouă pedeapsă a Cazacilor, 

în locul cărora, osîndindui în principiu, ieșiaă înnaintea Tur- 

cilor Polonii, cu Cancelariul şi Mare-Hatman în frunte. În 

Septembre, pe la sfirșit, fură citeva ciocniri între oștile re- 

gale și Tatarii trimiși înnainte. Schender se afla în apropiere, 

nehotărât încă dacă să rupă învoiala pe care elo încheiase și 

cei mai mari decit dinsul nu voise s'o întărească. În tabăra lui 

se afla Radu-Vodă în persoană, trupe muntene supt comanda 

lui Lupu, care fusese făcut, — fără gînd răii, am crede, din partea 

Domnului noii, — Mare-Spătar 2, iar, dintre Ardeleni, nimene. 

Din lagăr scrie Voevodul moldovean Hatmanului, la care 

trimitea pe boierul Bucioc, un prieten al creştinilor 5, — o scri- 

soare de împăciuire, dînd vina celor întîmplate de curind 

numai asupra Tatarului Cantemir din Bugeac, «trufașul mir- 

zac», veşnic neastîmpărat. EI făcea, ca un om cu învățătură 

ce era, știutor de carte răsăriteană și italienească, o expu- 

nere a războaielor dintre creștini şi Turci, pentru ca să arăte 

cît de puternic e norocul Osmanilor, «De se gîndeşte cineva 

la timpurile războinice de la luarea Țarigradului, va să zică 

de aproape două veacuri, Turcii nai stătut nici odinioară 

fără războiii. Sfirşesc unul și pornesc altul. Vedem ce folos 

a adus războiul destul de îndelungat cu Împăratul. Ce ati 

apucat Turcii odată, ai și pănă astăzi în mina lor. Așa 

o Putere n'a fost în stare săi facă a da ceva înnapoi. Numai 

1 Hurmuzaki, IV? și Sul. 11. Gavrilaş fa numit la 20 Iunie (Borsos, p. 14). 

2 Matei al Mirelor şi nota mea la tratatul dintre Gavril Movilă și Bethlen, 

tipărit 'în A. Ac. Rom, seria II, t. XXII, partea administrativă ; și extras 

deosebit. 

3 Prin el, Păharnicul Bucioc, negociase în 1615 Gavrilaș cu Pulonii (4fox. 

comit. Transylo. VII, p. 303).
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pagubă s'a făcut și pierderi de oameni și avere, cît nu se 

poate spune. Împăcîndu-se cu Împăratul, s'a îndreptat asupra 

Pessiei, şi cine nu știe ce greii i-a mers acesteia, așa că 

în mai multe rînduri, cu destule daruri, a cerut pacea prin 

solii, fără s'o poată dobindi?» Nevoia, mai tare decit aceste 

dovezi din trecut, făcu pe 7olkiewski să lase planul de a 

lovi pe Tatari la Cetatea-Albă, ca răzbunare, și să făgă- 

duiască mijlocitorului că, drumurile fiind acuma slobode, am- 

basadorul regal va merge la Poartă, cum se cerea. !. 

Cu aceasta, oștile se puteaii întoarce înnapoi, și în Novem- 

bre, Schender se afla în Silistra, unde fusese strămutat pentru 

a fi în vederea. unei granițe dușmane. Aici el, după ce în- 

trebă la Constantinopol, trase în țapă pe aceia cari stricase 

Domnia lui Alexandru-Vodă, întrind cu armele pe pămîntul 

împărătesc 2. Ceva care nu putea să placă lui Bethlen 3. 

O schimbare ce se întîmplă peste cîteva luni prin voia 

aceluiași Schender, specialistul preţios în lupta cu Polonii, 

arătă iarăşi că situația principelui ardelean pe lingă stăpînii 

săi turci era întru citva zguduită. Radu-Vodă era pentru 

Bethlen un bun vecin, de care era bucuros. Dar acest Voe- 

vod bolnăvicios şi pașnic nu era potrivit ca să domnească 

în asemenea împrejurări asupra unei țeri de hotar: frica de 

războiii făcu să se înroșească și mai tare ochii lui Radu-Vodă 

cel Orb. Apoi Moldova era și grea de stăpînit după cîte 

se întimplaseră într'însa: Orheienii, cari se răsculaseră de 

două ori împotriva tînărului Voevod Alexandru 5, cari erai 

să ridice armele și supt Domnia lui Gașpar Gratiani 6, voise 

! Bielowski, pp. 430-3; după traducerea lui W. Schmidt. Cf. Hurmuzaki- 

Bogdan, II, mai ales p, 461. 

2 Cf. nota, din ziarul lui Borsos, pp. 82-3, în care li deplînge sfârșitul. 

3 Nota citată la tratatul din 1619 și lămnuririle la Socorelile Brașovului pe 1618, 

4 Miron Costin. Porecla i-o dă un izvor ardelean, în Şincai, 

3 Baret, pp. 37, 62. Dintre et îşi alege însă Tomșa, în a doua Domnie, un 

intim, «din fiii străvechi ai ţerii» : Steţco, «din Ținutul Orheiului», trimis de 

el la Bethlen (v. mai departe), 

* Miron Costin, p. 269. 
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să înlocuiască în 1617 pe Radu cu un așa zis fiii al lui loan- 

Vodă cel Cumplit !. In 1618, Domnul trebuise să potolească 

două revolte: una, pentru dări prea grele, în iarnă —o răs- 

coală care-l dăduse peste Dunăre, — și alta, pentru ca și Mol- 

dova să scape de Grecii ei, în vară, cînd se făcu peste Mil- 

cov vinătoarea de străini 2. Radu ceru singur să i se dea voie 

a veni la Constantinopol, unde se găsiaii mai de mult ca 

ostateci soţia și copilul său ?. 

Turcii nu-l rugară să rămiie, cu toată trecerea și credinţa 

lui. Se întorsese abia, după aproape doi ani de înstrăinare, 

Gratiani-beiii, ducele de Naxos, care lămurise în Germania 

ultimele puncte nehotărite ale păcii din Viena. De mult încă, 

el ceruse ca răsplată pentru 'serviciile sale diplomatice tronul 

moldovenesc +, și acum patronul săi Schender era destul de 

puternic ca să i-l deie. Gaşpar Croatul devenia Gașpar Voe- 

vod al Moldovei la 4 Februar 16195. 

«Măria Ta poate fi sigură», scria Starzer, ambasadorul 

german la Constantinopol, în 1615, «că, dacă el capătă cu 

ajutorul lui Dumnezei acel principat, Ea va avea ori cînd 

în el un credincios servitor». Şi avea dreptate: într'o vreme 

de lupte religioase, cînd în privința lor trebuia să aibă o pă- 

rere și cine domniă la Dunărea de jos, catolicul Gratiani fu 

1 Hegyes, î. c., p. 148. 

2 V. Socotelile Brașovului, p. 44, nota 6. 

3 Pe aceasta o complimentează soiul ardelean în 1618 (Borsos, p. 46). 

4 Îl vedem în 1517 învinuind pe Czernin, ambasadorul imperial, pentru 

că ar fi cerut să i se dea, cu scopuri politice, de sigur, «cei doi fii turciţi ai 

Domnului Moldovei»: adecă Alexandru și Bogdan Movilă, după numele lor 

creştine. Hurmuzaki, Frag., IL, pp. 69-70. Cf. raportul lui Starzer din 31 

Octombre 1615, inedit ; copie între Apbraser Ahlen : «Herr Gratiani sollicitiert 

von Sultano das Principat Moldaviae zwe einer Recompensa vor dessen ge- 

trewe Dienst», . 

5 Izvoare și amănunte în lorga, Mamuseriple din biblioteci străine relative 

Ja istoria Fominilor, LL, Bucureşti, 1899, p. 27 şi urm. 

6 Raportul citat: «Doch, sovil fier einen Menschen kann versprochen wer- 

den, ler Khay. May. versichern wollt, das, so derselb gedachtes Principat 

durch Gottes Gnadt erlangen, Ier Kay. Mayt, jederzeit einen getrewen Diener 

an demselben baben wurde». Pentru pregătiri turcești contra Poloniei în April» 

raportul olandes din 13 April (din greșală între cele din 1719),
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pentru catolici: pentru Germani și pentru Poloni, pe cari 

acest noit curent politic îi apropiase, după ce atîta vreme 
ei fusese dezbinați prin pretenții rivale. | d 

Dar Bethlen, la care se adresâ de la început noul Domn, | i 

de politeţă și de nevoie, vestinduii că și-a ocupat Scaunul și pg 

cerîndu-i un împrumut însemnat, care i se și făcu 1—, Beth- n. 

len era dușmanul firesc al acestor aliaţi catolici. De la unii 

avea să reclame, el, principe naţional unguresc, Ungaria Su- 

perioară, de ceilalți se aştepta să fie atacat, fățiș sai pe furiș, 

îndată ce ar începe războiul cu Germanii. Cea mai mare ușu- 

rință pentru dinsul ar fi fost ca pacea cu Împăratul creștin 

să fie ruptă de Turci, iar cu Polonii să se deschidă un răz- 

boii, care să-i ție acasă: toate silințile lui diplomatice la 
Constantinopol tindeai către aceasta. 

Din potrivă, Gratiani asigurase încă de la început pe am- 

basadorul imperial pe lingă Sultan că el va lucra pentru pace, 

cum pe atunci doriaii şi Turcii?. Îndată ce ajunse în Iași, 

el se puse în legătură cu unii nobili poloni, pentru acest 

scop. Prin Iunie, îndemnind pe Zolkiewski a face să se tri- 

meată un sol la Poartă, el se arăta gata a plăti, el și veci- 

nul săii muntean, un dar anual Cazacilor, numai ca ei să se 

stimpere4. Solul plecă, și, în lulie, Gratiani nu uita să scrie 

vecinului săi din Ardeal că toate merg bine, că omul rege- 

lui se va întoarce, cum doreşte, cu pacea, că apoi vor veni 

comisari la hotare pentru facerea tratatului, la alcătuirea că- 

      

1 Hurmuzaki, Zragm., IL, pp. 75-65, întărit prin raportul din 1620 al lui 

Minio, Doc, 1V!, pp. 597-8. Alte copii în Bibl Marciană, mss, VII, 336, 

1217 și prin scrisoarea lui Bethlen citată mai jos, la Domnia lut Tomșa.— Încă 

la Constantinopol, Gratiani declare solului ardelean că, «și sufletul și l-ar dea 

pentru Bethlen» (Borsos, p. 99). Cf. pp. 130-1, 305. Pentru plecare, 'la 9 

Mart, îfid., pp. 152-3. 

2 Cf. scrisoarea lui din Hurmuzaki, IV! şi rapoartele venețiene din Fe- 

bruar 1619, Şi lui Borsos îi spuse că va fi pace cu Imperialii, dar despre 

Poloni păstră reserve (p. 155). 

"3 Iorga, Manuscrite, IL, p. 35. . 

4 Cf. Hurmuzaki-Bogdan, IL; Bielowski, pp. 242-6; Turowski, pp. 230-3; 

Sadok Baracz, Mepzorii istorice ale Poloniei, Lemberg, 1855, p. 45 : privilegiu 

din 16 Iunie pentru venirea la bilciă a negustorilor poloni.  
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ruia și Bethlen ar putea colabora, în sensul săi, prin solii 

ce ar trimite 1. Schender se afla la Oceacov, şi Gașpar, care-i 

trimitea ştiri fabuloase despre pregătirile Polonilor, se pre- 

gătia a merge însuşi la dinsul pentru a stinge cu totul o 

dușmănie primejdioasă pentru Domnia și țara sa ?. Cu puţin 

timp înnainte, Voevodul afirmă şi faţă de un corespondent 

succesul stăruinților sale: păstrarea păcii pănă în acel mo- 

ment, șederea în liniște a lui Schender la Cetatea-Albă, cu- 

minția neașteptată a Tatarilor și Cazacilor, ordinul ce i sa 

dat de Sultan de a opri el, cu sila, pe cei d'intăiă, planul 

de a merge cu un ambasador polon, Rohanski î, la Schender, 

iar apoi la Cancelariii, cind şi el va veni la hotare. «Îmi dau 

cu atita mai multă osteneală întru aceasta, pentru că, dacă 

Măria Sa regele Poloniei va fi în pace, cu atît mai ușor îi va 

fi să ajute pe bunul nostru rege Ferdinand, cumnatul săii, 

la care mă gindesc totdeauna» * 

Aşa era starea lucrurilor cind, după moartea, în Mart, a 

Împăratului Matthias și izbînda în August a intransigentului 

catolic Ferdinand, după alegerea unui rege al Boemiei, Beth- 

len crezu că a venit timpul să ceară în fruntea unei ar- 

mate Coroana Ungariei de la Casa de Austria, al cărei drept 

la purtarea ei nu-l recunoștea. Granița despre Nord fu căl- 

cată de trupele lui în Septembre, și ele fură pretutindeni bi- 

ruitoare, înnaintind asupra Vienei, În Novembre, el era supt 

zidurile cetăţii împărăteşti, împreună cu Boemii lui Thurn. 

De aici el trebuia chemat înnapoi și, pentru aceasta se 

“ întrebuință talentul pentru intrigi ce dăduse lui Gratiani si- 

tuația pe care o avea, În Octombre vedem pe Domn pri- 

mind scrisori de la veșnicul pretendent la Coroana Ardea- 

lului, Homonnay, scrisori despre care el vorbește Polonilor. 

1 Gindely, pp. 9-10, după originalul din Amraser Akten (cu multe greșeli). 

2 Bielowski, pp. 349-52: scrisoare a lui Zolkiewski către rege. Schender 

răspundea însă: «Nu mă speria pe mine cu numărul oștilor polone: stii eii 

cîne sînt Polonii !». 

3 Despre care, v. lorga, A-fe și fragm., |, pp. 182-7. 

4 T)ocumente la Prefaţă, no xxIX.
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Aceştia trebuiau să deie Cazacii trebuitori pentru o năvălire 
în Ungaria Superioară !. 

Ea se făcu în aceeași lună, în regiunea Cașoviei, şi-și 

atinse scopul. Bethlen se întoarse și trimise contra vechiului 

dușman o parte din trupele ce dusese cu sine în Austria, 

care se uniră cu ale lui Râkâezy. Biruinţa rămase la urmă 

a lui, și Homonnay fugi,— dar nu pentru a învinge îl trimise- 
seră catolicii 2. 

S'ar aștepta cineva să găsească lîngă dinsul pe tovarășul 

de luptă din trecut, pe Radu Şerban, pentru care Împăratul 

cel noi stăruie cu multă căldură pe lingă Turci în tot 

cursul acestui an d'intăii al guvernului său. Dar acesta, 

bolnav și obosit, nu mai putea căuta pe această cale Dom- 
nia pierdută. Un alt pretendent romîn se găsia însă lîngă 

pretendentul ungur :, Nicolae-Vodă Petrașcu, care-și uitase 
daraverile din Ardeal?. 

El avea dreptul să ceară, în numele Împăratului, moșteni- 

rea tatălui săă, pentru că în aceasta domniă un principe 

care se dăduse cu totul de partea lui Bethlen. Gavril Movilă 

veni ca omul Polonilor, dar cîrmui ca ocrotitul ereticului 

ardelean 5. În Mart 1619, el trimitea la Bethlen pe boierii 

Papa Logofătul Greceanu și Apostoli Catargiu, Postelnic, care 

încheiaii un tratat de prietenie și spiijin mutual la Poartă?. 

La întoarcerea lor în Tirgoviște, la 5 Maiii, tratatul era jurat 

de fruntașii boierimii muntene și de Domn. Gașpar, care 

1 Hurmuzaki, IV!. 

2 Cf. știrile din Hurmuzaki, IV2, scrisoarea lui Bethlen, din Novembre — 

Pressburg — în IV! și, în parte, tradusă în Jatinește, la Gindely, 4. e, fără 

dată de lună; zid, p. 53. 

3 Hurmuzaki, IVI. Cf. Şincai, Il, p. 4. 

4 “Testamentul să, în Iorga, Socorelile Sibiiului, pp. 20-1. În Octombre 

însă, Borsos vorbeşte de gîndul ce are Gașpar de a-l restabili (p. 219). 

3 Hurmuzaki, IVI. 

6 Dar încă în Decembre 1618 acesta stăruia pentru Marco (Borsos, P. 79). 
"Apoi pretendentul fu ajutat să se înțeleagă cu Gașpar, care pretexta că, fiind 
catolic, nu va putea domui (p. 99; cf. p. 122). 

? Cf, tratatul însuși, 7, c. şi Hurmuzaki, Zragz., LII, pp. 74-5. 

5 Jbid. 
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ştia aceasta, vorbia înnadins, în lulie, lui Bethlen de ajutorul 

ce ar trebui să se dea lui Gavrilaș contra intrigilor ce face 

la Poartă pentru Scaun Alexandru Iliaș, cu Grecii lui!. 

Marco-Vodă rămăsese credincios Ardealului, și-l vedem lu- 

crind, pe acest timp, după fuga lui din Constantinopol?, ca 

agent al lui în Boemia și Praga 3. Petraşco rămînea singurul 

candidat posibil și, astfel, el își cercă norocul, în zădar. 

Ceia ce se întîmplase în Ungaria Superioară ajunse îndată 

la urechile Turcilor, cari primiră cu multă neplăcere mai 

ales știrea că Gratiani sar amesteca în aceste lucruri, în- 

demnînd pe Poloni a trimite trupe Imperialilor. La mustră- 

rile ce i se adresară, el răspunse că Homonnay a cerut în- 

tr'adevăr ajutor de la rege, dar nu i sa dat și, mai tărziu, 

dădu oarecare lămuriri asupra unor pregătiri nouă ale ace- 

luiași, care par să nu fi existat însă nici odată. 

Prin trei izvoare deosebite aflăm însă că pe acea vreme, 

sfirşitul anului 1619, Gașpar pusese la cale un noii atac îm- 

potriva lui Bethlen. Era vorba, nici mai mult, nici mai puțin, 

decit de o răscoală a Sașilor din Ardeal, cari l-ar alege principe 

pe...dînsul. «Gratiani a încercat», serie Minio 5, «şi la Poartă 

şi în Ardeal, prin unii nemulțămiţi, să se facă ales principe». 

Nepotul lui din Germania spunea lui Cesare Gallo, prin lanuar 

1620, că Domnul a primit asupră-și sarcina de a cintra în Ar- 

deal cu tovarășul săi Domnul muntean» — care > — eşi va 

fi poate ales de Sași 6». Ni s'a păstrat în sfirşit o scrisoare 

1 Gindely, pp. 9-10. Alexandru fusese cît pe aci să iea Moldova, în Fe- 

bruar 1619 (Borsos, p. 122). Cf. Pray, G. Bethlen principatus, p. 133. 

2 Szilâgyi, Befhlen Gâbor fejedelem levelezâse, p. S1; 29 Maiii 1619: scri- 

soarea lui Bethlen către Palatin: «Nova ex Porta quod Marco Vaivoda a Cons- 

tantinopoli redierit insalutato Turca». Cf. același, Be/Alen Gabor fijedelem 

kiadatlan politikai levele, Budapesta, 1879, p. 119. i 

3 Cf. Gindely, pp, 12-3, 34-5; Hurmuzaki, Suzi. LI: Sept. 1618; VIII, 

18 August 1619; Socor, Braş.: Decembre 1619. 

4 Hurmuzaki, IVI, Cf, Szilăgyi, Be/hlea Gâbor fejedzlem kiedatlan pohtikai 

levele, p. L5o: ordin ce sar fi dat lui Gratiani să nu facă intrigi, <căci, 

altfel, ya muri». 

5 LL. c., Pp. 5978. 

& Documentele la Prefaţă, no xxx.
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obscură a lui Gaşpar către Sași, în care vorbește cu meșteșug 
de faptul că și el e supus al Turcilor, ca și Bethlen, că aă 
fost odinioară jurăminte ale Domnilor Moldovei cu nobilii Și 
Statele ardelene și că ar voi să le reînnoiască și, în sfirşit, 
că în lipsa principelui — ce se afla în Nord — el ar fi dispus 
să vie pentru ca să ajute o ţară vecină, cum i s'a poruncit 
de Turci 1. Nu visa el oare să supuie Polonilor un mare 
principat al săii, compus din «Moldova, Ţara-Romănească și 
Ardeal» 2? 

Neapărat că o asemenea încercare nu se făcu, de şi Ce- 
sare Gallo o credea acum îndeplinită. Gașpar avea altceva 
de lucru: să împiedece războiul turco-polon, sarcină ce se 
arăta din ce în ce mai grea. 

În Ianuar 1620 se spunea la Constantinopol că vin șeicile 

Cazacilor. În Februar se poruncia Hanului și lui Schender, 

cu oastea din Rumelia, să plece spre Nipru pentru ca să asi- 

gure aici granița prin clădirea unui castel. În Mart, Cazacii 
se iviră în adevăr pe Marea Neagră 3. 

Gratiani căută să lupte în potriva furtunii ce se apropia, 

cu neputinţă de înlăturat. În Mart, cînd abia scăpase de 
răscoala Orheienilor, despre care fusese înștiințat de peste 
Nistru, la timp* — era judecat de Poloni ca «un om ho- 
tărit, ce se arată credincios față de rege și Republică» și e 

mai bun deci «decît această pleavă a lui Tomșa și a Gre- 

cilor» — el dă știrea că Polonii ai trimis peşcheșul Tatarilor 

şi că la hotarele lui se află solul ce vine la Poartă5. Amba- 

» Iorga, Doc. Bistriţei, Il, p. Xir. «Propterea, cum simus unius eiusdem- 

que imperatoris subditi ...Praesertim cum audiamus boyerones nostros cum 

regni boyeronibus ac Statibus mutuum defensionis iuramentum habere con- 

suevisse, quod si etiam renovare regni Transsilvaniae Status voluerint, in eorum 

arbitrio esto» ; 27 Ianuar. — Ordinul turc de a «ajuta» pe Bethlen e pomenit 

şi în Borsos, p, 266. 

2 Biografia lui de Jancovic, în Hurmuzaki-Bogdan, III, p. 64. 

3 Corespondenţa olandesă inedită a ambasadorilor la Constantinopol. 

4 Scrisoare, cu data falșă, în Bielowski, pp. 355-7- 

3 Corespondența olandesă. Cf. zvonul despre înțelegerea polono-tatară prin 
Voevod, în Hurmuzaki, Sg? 11, Mart, 
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sadorul, care era leronim Otwinowski, veni în adevăr, dar 

fu oprit lîngă Constantinopol, şi în zădar întrebuință el toate 

stăruinţile pentru a duce lucrurile la un sfirșit bun. Sprijinul 

ambasadorilor german și olandes nu-i fură de nici un folos, 

față de pirile necontenite ale lui Schender, ale Hanului, și 

mai ales ale lui Bethlen, care lucra și prin agenţii prietenu- 

lui săă Gavrilaș-Vodă. EL amintia noul jurămînt ce a făcut 

unui Ceauș venit la dînsul și reînnoia vechile lui fâgăduieli 

de a face pe Turci stăpini peste țerile Împăratului ca și ale 

regelui polon!. Cind Otwinowski putu intra în cetatea îm- 

părătească, el fu primit desprețuitor și suferi ofense ?. În 

lunie oastea, turco-tatară se îndreptă spre Dunăre. 

Totuși Gratiani nu se dădu învins. El căută să schimbe 

pe Domnul muntean, care-i stătea în cale și, după moartea 

în April a lui Radu Șerban?, Trimisul german începu să 

stăruie pentru Alexandru Iliaș, care-i dădea informaţii despre 

planurile şi scrisorile iui Bethlen, de la care i se trăsese 

mazilia +. În Iunie, capuchehaiaua ardeleană raportă stăpînului 

săii despre ascultarea ce se dă la Poartă cuvîntului lui Gașpar 

şi sfătuia, să se încheie o legătură, un fus, cu acesta 5. În 

Iulie, Împăratul făcea cunoscut acestui folositor partisan că 

e hotărit. a începe un războiii serios împotriva lui Bethlen, 

sfărîmînd pacea trecătoare, și-l indemna să tot stăruie la 

Turci pentru a zădărnici cererile «rebelilor» pe cari-i trimi- 

sese acolo, de la dinsul și de la alții, primejdiosul dușman 

ardelean 6. Legăturile dintre Gratiani și Homonnay urmau ca 

şi în 1619. 

1 Scrisoarea solului, din April; în Hurmuzaki-Bogdan, IL!. 

2 Hurmuzaki, Suz/, Li, 

3 1. Crach către archiducele Leopold; Viena, 18 Mart 1620: «Diesser 

Tagen ist der walachische Fiirst Radulio Waywoda alhie gestorben, und in 

St. Stephans-Kirchen begraben worden> ; Innsbruck, Sfath.-Archiz, IX, 118, 

no 107. Cf. «Di Venetia, li 27 Marzo 1620: Scrivono di Viena, li 14 stante, 

che... tenevano che... Radulo Vaivoda della Valachia bă passato all' altra 

vita» ; zid, IX, 118, no 91.—V, și Zorten. Zăr, VI, p. 251 nota *. 

4 Cf. Hurmuzaki, IVI; la 18 Iunie, și Fragmente, Il, pp. 76-7. 

5 fbid, IVI. (i în Mon. comit. Transylv.). 

6 Joi.



PREPAȚĂ CĂLIII 

Dar Bethlen era o putere, și izbinda-i rămînea credincioasă. 

In noua expediție contra Germanilor, el primia în August 
«articolele» propuse de Statele ungurești și ajungea astfel 

la ceia ce urmărise de atita vreme, la demnitatea regală, pe 

care o lua cu voia Turcilor. 

În Iulie încă, armata turcească era gata să atace hotarul 

Poloniei. La sfirşitul lunii, se începuse schimbările neapărate 

în astfel de împrejurări: Gavrilaș Movilă se păru prea puţin 

sigur şi fu scos în folosul lui Radu Mihnea, care dăduse 

pentru aceasta 100.000 de galbeni!. El trecu în Ardeal, unde 

se însură și viețui de acum înnainte în mijlocul magnaților 

cu cari se încuscrise 2. Iar în August Schender se înduplecâ 

la căderea acelui pe care el îl făcuse Domn. Piri nouă sosise 

de la Bethlen, între altele aceia că Gratiani e, cum fusese 

Radu Șerban, cavaler al unui Ordin întemeiat pentru gonirea 

Turcilor din Europa: Ordinul Mintuitorului 5. De altmintrelea, 

acum cînd nu mai putea fi vorba de pace, rolul lui se în- 

cheiase. Alexandru Iliaș dădu 200.000 de coroane și fu pornit 
răpede spre noul său principat. 

Aici Gașpar-Vodă, sfătuit de unii dintre boierii săi: Nico- 

riță, Bucioc, Șeptelici, se hotări să nu se dea înlături. Trupe 
avea, de ţară și străine; Polonii îi păstraii recunoștință, și 
Hatmanul cel Mare Zolkiewski credea că prin Cazaci se poate 
face ceia ce nu îndrăznise nici marele rege Ştefan Bâthory4. 
EI ucise garda de Turci ce-i fusese impusă și merse în la- 
gărul polon, ce trecuse Nistrul 5. 

Se știe ce a urmat. În cîmpii Țuţorei, creștinii, nepregătiți, 

se găsiră față de mulțimea Turcilor și Tatarilor în starea în 

care mai tărziii Petru cel Mare se aflâ înnaintea Marelui- 

1 Radu se oferise, în mazilie, a da Ardelenilor știri (Borsos, p, 149). 

2 Cf. Soc. Brașovului și Doc, Bistriget. 
* Raportul olandes din 24 August: «Den Vizyr heett voor lange geweeten 

en mondeling iegens myn verhalt det dito Gratiani de ordre van de nieuue 
militia christiana iegens dese Landen upgerecht hadde eengenomen», 

+ Swieki, Descrierea vechi? Polonii, Cracovia, 1861, in 80; II, p. 197, nota; 
trad, de W. Schmidt. 

5 Corespondenţa olandesă vorbește de 300 Turci, daţi de Schender, 

    

    
   



CĂXLIV PREFAŢĂ 

Vizir la Stănilești. Retragerea fu un desastru. În cursul ei, 

în împrejurări deosebite, se pierdu cea mai mare parte din 

oaste, și chiar căpetenia ei. lar Gratiani fugi, și peri prin 

trădare în fugă !, 

Cu schimbările din 1620, inițiativa politică, viaţa slăbește 

cu totul la noi pe vre-o zece ani de zile, cit stăpîniră în 

amîndouă principatele «robi împărătești» cari se îndreptaii 

numai după poruncile din Constantinopol și se sfiaii a întra 

în legătură cu creștinătatea. 

Noul Domn moldovean, Alexandru Iliaș, venise cu vechia 

sa fire, cu vechile sale simpatii și apucături. Avea, ni spune 

o scrisoare romănească din vremea sa, «Curte numai Turci 

și Greci, să fie de credință» și, pentru ai sătura, punea «da- 

bile» pe ţara biîntuită de foamete, prăpădită în Răsărit de 

un războiii și așteptînd cu groază altul?. Faţă de Poloni fu 

un spion fricos. La 12 Octombre 1620, din laşi, el scria luă 

Toma Zamoyski pentru a-i vesti înnălțarea sa, după ce Dum-: 

nezeii a plătit «omului ce era înnainte de mine în Scaun» 

pentru că a ruinat provincia prin planurile lui zădarnice. 
«Ca un creștin» însă, e gata să ţie pacea cu vecinii, şi să 

lucreze pentru a împăca pe regele lui Gratiani cu Împăratul 

săii. La care i se răspunse prin lauda Polonilor, <oameni 

liberi, cu cari se pot îndeplini altele decît cu niște robi», 

oameni mîndri, cari jertfesc gloriei grija pentru sănătate şi 

1 Povestire în Iorga, Manuscrizte, p. 37 şi urm. Izvoare nouă în scrisoarea lui 

Chiril Lucari, patriarch de Alexandria, atunci în 'Ţara-Romănească: Documente 

la Prefaţă, nd XXXI; în informația bistrițeană, în notă la acest document; 

ef. Doc. Bistritei, Îl, p. XVIII. Mai vezi scrisorile din Zurkowski, Vaza luă 

Toma Zamoyski, pol., Lemberg, 1860, pp. 51 şi urm., 59-61. Relativ la această 

expediţie se mai află netipărite încă, măcar In colecţiile noastre, următoarele 

documente, cuprinse în ms. 3şo al Bibl. Museului Czartoryski din Cracovia: 

Un ziar polon al campaniei (pp. 427-30) şi un răspuns regal din același 

an (pp. 445-9). V. și Cronica polonă, 1587-1626, în ms. G. 207 al Bibl. re- 

gale din Dresda, fol. 7 VO; Dupont, în Publ. Fundaţiei Krasiniski, VII, pp» 

3 şi urm., 212. 

2 lorga, Doc, Bistriţei, pp. 36-7, n XLIX.
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viață, și prin amenințări, amintindu-se soarta celui slab ce se 
află la mijloc în ciocnirea a doi puternici 1. După care co- 
respondenţă, el se grăbi să scrie stăpinilor săi că Polonii i-aă 
dat lui sarcina să negocieze pacea, ceia ce ar dovedi că ei 
se tem de o campanie, cum scria și Bethlen?, | 

De aici urmă expediţia cea mare, din 1621, a Sultanului 
Osman contra Poloniei, expediţie care se făcu întreagă pe 
pămîntul moldovenesc, îl săcătui timp de două luni şi n'aduse 
nici un folos Împărăției turceşti &. | 

Dintre tributarii din aceste părți, Bethlen, ocupat aiurea, 
cu lupta împotriva Imperialilor, nu veni în lagăr, unde trimise 
numai soli şi darul unor prinși nemți. Radu-Vodă Muntea- 
nul dădu țerani de ai săi pentru șeicile aruncate pe Dunăre 
spre paza Cazacilor și sosi însuşi la oastea Sultanului, în 
fruntea a 1.800 de călări şi a unei gloate mari de luptători 
pe jos5. Aici, el.îşi aduse aminte de rolul ce-l jucase și altă 
dată și, întrind în legături cu Polonii, cari-l preţuiai și aveati 

! Zurkowski, Viaţa lut Toma Zâmoyski, Lemberg, 1860, pp. 65-9, 
2 felation und Fburtze Erzehlung Îlerren Georgen V Voroczhy, toelcher der 

76. Yulij von Constantinopel, da er etliche IVochen enescu, în Polen twider- 
umb angtlangi, sampt gezisen Bericht was în der Konigi. Mayst. în Polen 
Feldlaeger wider den Turchen sich diss zu Endt Seplembris verlofien, etc. ; 
nachgedruckt zu Augspurg, bey Sara Mangin Wittib, a. MDOXXI: un exemplar 
în Bibl, Regală din Miinchen, Turc, 86,28; fol. 5 Vo: «Vrsach und Anfang dess 
Tuerckischen Kaysers Reise zu diesen polnischen Krieg., . Etliche auss den Bas- 
sev, so bey jhnen [Sultanul] waren, haben soliches [războiul] gebilliget, vnd 
sich verlassen auff die Botischafit vnd Brieffe so vom Weywoda in der Wal- 
lachey geschrieben worden, in denen er vermeldet, der Koenig in Polen be: 
gehre an jhn den Weywoda er solle bey der Ottomanischen Porten seinetwe- 
gen tractiren, legten solches auss, als wann diese Tractation den Frieden be- 
trefie, vnnd dass der Polaeck den 'Tuercken Macht foerchte, sonderlich weil 
der Gabor nicht ungleich berichtete.» 

4 Izvoare și povestire în .Socorelile Braşovului. 
* Hurmuzaki, Suzl. I1, p. 190. 
5 Cf. Naima, în orga, Acte și fragm., |, p. 58 şi Worocki, o. c.: eDas 

moldawische Volck, so er mit dem Radulio Weywoda in der Moldaw gesehen, 
schaetzet er auff 1.800, unnd seină lautter Reutter. Diese verwabhren an etli- 
chen Orthen das Ufer der 'Tonau, an welchen der tuerckische Kayser soll 
vbersetzen ; wisse aber nicht wie solche Oerther heissen». 

64567. Vol. 1V. | x 
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respect de dinsul, aduse încheiarea unui tratat, prin dibacea 

acţiune a unuia din Grecii săi, Vevelli din Rettimo, fost ne- 

gustor şi, în fundul sufletului săi, rîvnitor la Domnie. Se poate 

zice că tratatul de la Hotin, din 9 Octombre, se datorește 

acestor doi oamenii. 

Bietul Alexandru Iliaș avuse să sufere o năvălire căzăcească 

în Mart; alta se făcu tot în paguba lui în Mai 2. Totuşi, el 

fu învinuit de Turci, cari căutait o victimă a aeizbîndei lor, 

că n'a luat măsurile trebuitoare pentru a-și primi stăpînitorul, 

că stă prin urmare în înțelegere cu Polonii și, Ştefan Tomşa 

find, întîmplător, pe aproape, Domnia Moldovei se dădu 

acestuia. Încă la 13 Septembre, un boier de la dînsul venia 

cu această ştire la Braşov pentru a trece la Curtea lui 

Bethlen ?. 

Principelui ardelean această numire, ce era un noii act de 

duşmănie față de Poloni, cu cari adevărat că nu se încheiase 

încă pacea, — nu putea să-i fie foarte plăcută, dacă ne gîn- 

dim la calificativele, pirile și intrigile lui Gabriel în paguba 

lui Ştefan, în 1615-6. Totuşi cînd frica unei năvăliri tătărești 

se ivi în Ardeal, la sfirșitul anului $, Bethlen trimise un om 

al său dincolo de munți, și mai ales în Moldova, pentru a 

cere şi ştiri de peste Nistru, de la un Voevod carea fost în 

: Cf. notele la Socotelile Brașovului şi unele izvoare inedite. Astfel, scri- 

soarea regelui polon către Papă, 29 Dec. : «Pacem... non modo nostris retro 

obtulit, sed etiam gravibus atque fraudulentis persuasionibus per principem 

Moldaviae efflagitavit. .. In Valachia a commissariis meis cum hoste», etc.; 

către regele Franciei, 30 Dec.: «Per Palatinum Moidaviae atque Valachiae 

illam depoposcit». În Sigismundi ZII, regis Poloniae, epistolae et înstructiones ; 

Leipzig, Stadthibliothek, Rep. JI, 85, fol. 33, 37. Sai raport olandes din 9 

Nov.: «Door middelinge ende intercession van den prins van Valacchia, Ra- 

dulo Vaivoda». Pentru luptă și scrisoarea din 9 Octombre, a lui Ant. Calori, în 

Carte Farnesiane din Arch. din Neapole, pach. 130. 

2 Cf. Soc. Bra. şi Worocki: «Seind sie in die Walachey gefallen und 

haben nit wenig Menschen nidergesaebelte. 

„3 Soc. Brașovului, 

4 Cf. Iorga, Doc, Bistritei, |, p. XLIX şi Soc. Braşovului.
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cea d'intăii Domnie un «aşa de bun prieten şi vecin al Ar- 
dealului!» 1. 

Tatarii nu veniră, dar relaţii bune între Bethlen și Tomșa 
se întemeiară, data aceasta, Ceia cei apropia, făcînd să se 
uite trecutul, era duşmănia față de Poloni. 

Ştefan-Vodă fusese scos din Domnie, în rindul întăi, de 
acești răi dușmani, şi-şi aducea foarte bine aminte de această 
izgonire, care-l aruncase în sărăcia mazililor pentru cinci ani 
de zile. Dorinţa lui firească de a se păstra pacea era necon- 
tenit în luptă cu ispita dea răsplăti prin ră răul ce i se 
făcuse. Pirile de la dinsul sosiati necontenit la Poartă, îngreu- 
ind recunoașterea înțelegerii făcute prin stăruințile lui Radu 
Mihnea. În Februar, venia știre din Moldova că o oaste re- 
gală se află la hotar, că la Nipru s'aii strîns 20.000 de Ca- 
zaci, ce gătesc pentru pradă trei sute de luntri 2, 

În vară, se opria la Iaşi, pentru uneltiri contra Domniei, 
Vevelli, care lucra ȘI acum pentru pace și se întorsese de 
la Poartă pentru ca să aducă în sfirșit pe solul polon cel 
mare, ducele Zbarawski 3. Se poruncia Voevodului să dea 
drumul negociatorului și el se supunea; din același motiv e] 
făcea toată cinstea strălucitorului ambasador, venit în fruntea 
unei adevărate oştiri de Curteni în haine scumpe, și el găsia 
chiar cuvinte prietenoase pentru a le spune trufașului că- 
lător. Dar, îndată ce se dezlipi de lîngă dînsul, răzbunătorul 
bătrin începu iarăși cu trimiterea știrilor sale: acum nu era 
vorba de alt ceva decit de înfringerea regelui, bătut de 
chiar trupele sale £. Și, în schimb, de la începutul pănă la 
sfirşitul anului, şi mai ales după sosirea ducelui la Constan- 

1 Zărăk-Magyark. Ailam-Okm., |, p. 336 şi urm.: 1 Dec. 1621. 
? Din partea lui, cadiul din Cetatea-Albă raportase în lanuar despre o 

ciocnire a Cazacilor cu Tatarii. Aceiași corespondenţă olandesă, 
3 Wurratio legationis Zbaravianae «i rerum apud Ottkomannos anno 1622 

gestarum, consctripta a Samuele Kyszewicz ; Dantisci, apud Georgium F orsterum, 
anno 1645, Cf. corespondenţa olandesă, Vevelli fusese la Constantinopol, re- 
venise și pleca iarăşi în Mart ; scrisoare regală către Dilaver-Pașa ; 10 Mart în corespondenţa citată, 

+ Kuszewicz şi corespondența citată. 
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tinopol, Polonii stăruiră pentru înlocuirea Voevodului, care 

oploşia pe Tatarii prădători, care-și trimitea ţeranii peste gra- 

niță după jaf, care strica în toate chipurile pacea: Petrașcu 

Movilă, viitorul îndreptător al Bisericii Răsăritului, era can- 

didatul regal pentru Scaunul Moldovei !. 

Din partea lui, Bethlen uria pe Poloni, ca unii ce erai 

aliaţii Germanilor, apoi, după încheiarea, în 1622, a păcii de 

la Nikolsburg cu aceștia, ura lui se opri asupra regelui, pe 

care credea să-l poată înlocui, visind astfel ceia ce visase, 

înnainte de dinsul, Gabriel Băthory 2. Și în alianţa aceasta, 

în această «cabală», scrie ambasadorul frances, era şi un al 

treilea, foarte puternic, Cantemir-Mirza, şeful Tatarilor de 

scurtă vreme aşezaţi în Bugeac, prădătorul neobosit, pe care 

Osman îl răsplătise în 1621 numindu-l Pașă pe viață al Si- 

listrei și dinduii astfel cam situația pe care o avuse în păr- 

țile acestea un alt duşman al Polonilor, Pașa Schender $. 

Corespondenţa lui Bethlen cu prietenul săii moldovean ni 

e păstrată, dar acesta, om foarte prevăzător, se fereşte a 

vorbi de politică, mărgenindu-se cel mult a transmite ştiri 

fără coloare și a pune întrebări de curiositate despre afacerile 

europene. Încolo, e vorba de datoria lui Gaşpar-Vodă faţă de 

Ardeal şi de ceia ce-l face a-i zăbovi plata: altă datorie, ce- 

rută de Turci, aceasta, a lui Alexandru Iliaș $, «birul Împă- 

ratului», împlinit, din lipsă de bani, în «vite şi miere», prada 

Tatarilor, în 1623, pustiirea ţerii prin desele schimbări de 

Domni, prin războiii, care ma lăsat nici un locuitor «de 

1 Hurmuzaki-Bogdan, Il. Cf. și scrisorile regelui către Vizir şi Sultan, în 

Colecţia pomenită; prin August: «[Tartari] in Valachiam, quamquam non 

impune, recesserunt... Et pro sua excelsa prudentia facile secum expendet 

quam perniciosum sit eiusmodi homines in confiniis collocare»>; fol. 72 VO, 

105, 105 Vo. 

2 Zinkeisen, IV, p 755; August, — după corespondenţa lui Roe, ambasa- 

dorul engles — Wegotiatious of sir Thomas Roe în pis Embassy to the Otto- 

man Porte from the y. 1621 to 7628 inclusive, Londra 1740 —, Ce nu mi-a 

fost la disposiţie. 

3 V Iorga, Chilia și Celatea-Aldă, p. 222 şi urm. 

4 Ce făcea pe atunci intrigi la Poartă, cu ambasadorul olandes.
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la Prut pănă la Nistru, de la Dunăre pănă la Hotin», 
boala... !, 

Voevodul muntean Radu primi foarte bine pe Zbarawski, 
care vorbeşte de dînsul în cuvinte pline de laudă. El putea 
să fie socotit ca un prieten al Polonilor, înnaintea solului 
cărora se grăbi a ieși cu un frumos alaiă, de și era chi- 
nuit de podagră ?. Dar el era prea dibacii ca să ridice asupră-și 
pe vecinul de peste munți, și de aceia îl vedem adresîndu-se 
adese ori acestuia și făcîndu-i la întîmplare servicii. EI scrie 
lui Bethlen, în Octombre 1622, știri aduse de la Poartă de 
un «frate mai mic», dintre fraţii turci, între altele înlocuirea 
Vizirului Mer&-Hussein cu Giurgi-Mehmed, care ar fi lăudat 
pe Bethlen în 1621, la Hotin. Ceva mai tărziii pleacă de la 
Gherghița, unde stătea Vodă, către Curtea ardeleană un intim, 
Clucerul Para, cu unele lucruri tăinuite, ce nu se pun în 
scris. În Februar 1623 anunțarea unei apropiate solii a lui 
Cantemir la Bethlen. În aceiași lună, vestea neplăcută a în- 
toarcerii în Vizirat a lui Hussein 3. 

Statornic numai în urmărirea înnaltelor sale planuri, schim- 
bător în întrebuințarea mijloacelor, principele ardelean crezu 
că poate culege ceva reincepînd în 1623 lupta cu Casa de 
Austria. Vorbia Turcilor de o ligă creştină, a cărei înnain- 
tare ar putea-o împiedeca el, Bethlen, și căpătă ajutoare pentru 
o campanie ce se mintui cu o întîlnire fără luptă și cu un 
armistițiu pe opt luni. Între aceia cărora li se porunci să-l 
ajute, fu și Radu al Țerii-Romăneşti. 

I se cereaii, ca și Domnului Moldovei, cinci sute de pedeștri, și 

1 Scrisorile: lași, 4 Sept, 1622; 16 Mart şi 22 Iulie 1623, s'aă tipărit în- 
tăi în Zorzenelmi Târ, 18386, pp. 234-7, 407-8, 417-8, apoi în Szilăgyi, 
Bethlen Găbor fejedelem levelezăse, Budapesta, 1836, pp. 239 și urm, 251-2, 
261. Cf. una cu ştiri despre Poioni şi Cantemir (lași, 16 Dec. 1623), în 
Szdâzadok, 1874, p. 60. 

2 «Articulari morbo fessus»; Kuszewicz, 7. c. 

3 Jbid,, pp. 233-4 — Tîrşor, 26 Sept, — ; 234 — tot așa —; 236-7,—Gherghiţa, 
11 Oct.—; 237-8; —4i2,,22 Oct. —; 243-4 — Tîrgovişte, 7 Februar 1623 — ; 
244-5, — ibid, 23 Febr. 
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cinci sute de călări !: el oferi, la 2 April, cîte o mie din fiecare. 

Cu acest prilej, fiind întrebat probabil, el arătă şi care fusese 

legăturile lui cu Gabriel Bâthory, trimițind chiar şi o copie a 

tratatului. «De i se va întîmpla lui, din partea vre-unei puteri 

creștine vre-un răi, să-l ajut din toate puterile mele, și vice- 

versa ; dar cu voia Porții, de care atirnăm amindoi. Şi, de 

se va face ceva la Poartă împotriva mea, el îmi va da de 

ştire, şi vice-versa». Ce s'a întîmplat a fost fără voia sa, care 

a dat poveţe și a trimis ca sfătuitor pe Nicolae Catargiu. 

Acum, cu toate că i se pare că pacea nu trebuie călcată de 

nimeni — și aici un sfat ascuns —, va trimite trupele, plătite, 

şi va pune un boier în fruntea lor. Oferte care se fac și la 

13 ale lunii, cu oarecare nesiguranță asupra folosului lor, 

odată ce pacea durează încă ?. Știm de aiurea că, supt Spă- 

tarul Mihu, urmașul în dregătorie al Lupului, ele se luptară în 

Ungaria, de unde reveniai în August. Bucurîndu-se de o 

mare trecere la Turci, Bethlen crezu însă că ar fi mai bine 

să-și aibă dincolo de munţi, nu un prieten priceput la poveţe, ci 

un om al săă, cu totul sigur, înnainte de a se arunca iarăși 

în primejdia războaielor. De aceia, cînd expedie, în lunie, pe 

Mihai Tholdalagy la Poartă, el îi dădu și misiunea dea des- 

tăinui Turcilor planul lui Radu de a nu mai veni la dînșiă 

dacă ar fi mazilit, ci a se duce la Veneţia, unde is banii, 

plan ce ar fi fost comunicat prin Para. În locul lui, care cere 

de la Poloni un castel de adăpost, cum a cerut și de la el, 

ar fi bine a se numi Gavrilaş, fără a-l chema la Poartă și a 

i se cere bani, neavînd alţii decit pe ai nevestei sale, vă- 

duva lui Imreffy £. În folosul lui Movilă, ar trebui să se vor- 

bească și lui Catargiu, probabil Nicolae, care arată să fi fost 

agentul muntean la Constantinopol. 

1 Copii de scrisori ale ambasadorului olandes, în Col//, Camerariana, din 

Bibl. din Miinchen, ms. 53. 

2 Szilâgyi, pp. 254-7. 

3 Socotelile Brașovului. Pentru isprava «înnaltului» Mihu, v. Memoriile lui 

Kemeny, trad. Popea, pp. 17-8. 

1 Pănă la călătorie, se spune, în 1622, l-a ţinut Bethlen, căci altfel ear fi 

murit de foame». 

5 Zărăh-Magyarkori Allam-Okmânytăr, |; la data de 15 lunie 1623. Și în
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Dar Vizir era Mer&-Hussein, și acesta ţinea cu Polonii și 

cu ocrotiţii lor. Cu toate silințile dușmanilor, Zbarawski plecă 

înnapoi cu făgăduieli îmbielșugate, între care și aceia, mult 

așteptată, că se vor scoate Cantemir din Silistra și Tomşa 

din Moldova !. Acesta din urmă va fi văzut cu mulțămire că 

Polonul iea, ca să nu mai aibă neplăceri cu dinsul, drumul 

Brașovului 2, însă ar fi greşit creziînd că el a învins în lupta 

de intrigi. În Iulie se înfățișa un noii sol polon cu tînguirile 

obișnuite. După propunerea lui, și ajutind şi ceva bani, o 

schimbare se făcu, care nu putu să placă lui Bethlen. Radu 

nu fu mazilit, ci trecu în Moldova, pentru a păzi bine noua 

pace încheiată, iar Ţara-Romănească rămase tot a lui, de 

vreme ce steagul se dădu fiului săi Alexandru, un copil de 

doisprezece  ani?. La 4 Septembre, Turcii ce-l așezară în 

Scaun erai încă la Tirgovişte *. 

Dintre cei doi adversari ai Polonilor, unul se dusese. Cel 

mai periculos însă rămase. Cantemir refusâ, în 1623, să plece 

din Silistra, unde fu întărit. Și, dîndu-şi samă de puterea ce 

avea, de greutatea de a-l scoate și nimici, el se purtă cum 

crezu mai bine, jefuind nu numai Polonia, ci și Moldova şi 

Ţara-Romănească, pentru a-şi răzbuna prietenul mazil. 

Aceasta se făcu în Septembre 16245, după ce alte prădă- 

Iulie venia un sol muntean cu 4.000 de galbeni și daruri pentru familia prin- 

ciară. Szilâgyi, o. 447. ciz., p. 399. 

1 Predecesorul săii răspundea, la asemenea plingeri, că Domnul și Pașa nu 

fac decît ce aii poruncă: «dat sy syn getrouwe ende verdiende personen». 

2 Corespondenţa olandesă și Socozelile Brașovului. 

3 V. Documentele: la Prefaţă, și la această dată. 

1 Socotelile Brașovului, 

3 Cf. și eDiarium der tattarischen Niederlage; den 17 Juli anno 1624 [pe 

Vo]. Nachdeme der Feldtherr am Pfingst-Sontage under der Vesper von 

seinen Kundschafftern gewissen Nachrichtt erlanget, dass die Tataren von Bud- 

ziak sich uffgemachtt undt uff Orchinow durch Wolachiam naher der Crohn 

Pohlen gewendet hetten [iea măsuri]. Drauff wardt Zeitung gebracht, dass 

die Tataren in Wolachia vor Orchiow, weill sie wegen Verenderung dess Chans 

stuzig worden wahren, sich  niedergelassen hetten, wie woll nachmahls 
balden offenbar wardt, dass sie nicht desshalben still gehaltten hetten, sondern 

sie haben dess krimschen Kriegssheers, so nachgelolget, daselbst abgewartett. 
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ciuni se făcuse aiurea. Radu alergă să se închidă în Suceava. 

Tatarii, călăuziţi în cercetarea lor după bogăție de fratele și 

fiul lui Cantemir 1, pustiiră ţara, apoi se aruncară asupra 

principatului vecin. Aici Alexandru Coconul la doisprezece 

ani nu știa să răspingă sai să înlăture o năvălire turbată ca 

aceasta, şi Doamna Arghira, mama lui, ce stătea pe lîngă din- 

sul, ca un fel de regentă, n'avea nici ea mai multă putere și 

pricepere în asemenea lucruri. Boierii nu țineau de loc la per- 

soana şi dinastia lui Radu-Vodă, în care vedeai nişte Greci, 

cîrmuind prin Greci. Ei fugiră de-o-parte, familia domnească 

de alta, și ţara rămase în mîna jăfuitorilor. 

Atunci Bethlen era în pace cu Imperialii, după ce închei- 

ase cu dinșii în April, o nouă pace. La dinsul se adresă în 

marea lui nenorocire Radu, care dăduse și al doilea rînd, 

pănă la începutul anului, contingentul cerut de Bethlen pen- 

tru războiul lui 2. Un Ceauş aduse și el îndemnuri de a scăpa 

de peire pe Domn şi principatele încredințate supraveghe- 

rii lui. 

Dar principele ardelean nu veni însuși, nică nu trimise aju- 

toare însemnate. Ciţiva Secui și Nemţi trecură numai pe la 

Rodna și printr'unul din pasurile muntene supt conducerea 

căpitanului celor Trei Scaune. Doamna şi copiii ei trebuiau 

aduşi la Rucăr și aşezaţi îatr'o tabără cu şanţuri, unde să 

nu poată fi atacați. Boierilor trădători să li se facă o aspră 

dojană pentru egoismul lor. În Tîrgovişte să se așeze un bun 

Ispravnic de Scaun. Vistierul Nicola, altul decît Catargiu 5, căruia 

i se dăduse de Radu grija țerii, săfie ispitit în armata ungu- 

rească și dus peste munţi, iar de aici în Moldova, pentru a-și 

[La ş lunie, vestea că Tatarii sînt la «Stepanowa», cinci mile de lagărul polon. 

La 9 lunie, că aii trecut Nistrul.].2 Konigsberg, Gesaudischaftssachen. 

1 Corespondenţa olandesă, 21 Decembre 1624: elaetste invasie in Molda- 

viam ende Valachiam door syn zoen ende broeder laten doen». 

2 Soc. Brașovului. 

3 Acest Nicola încălcă supt Leon-Vodă un loc al măn. Radului-Vodă lingă 

casa lui, şi aduse de două ori măsuri Domnești în potriva sa (Bibl. Ac. Rom., 

doc. 16]XI). Căzu luptînd în oastea lui Radu Alexandrovici contra lui Matei 

Basarab (Magazin, IV, pp. 316-]). Cf. Memoriile lui Kemeny.
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da samă. Lui Radu, pe de altă parte, să i se dea asigu- 
rarea că Suceava nu poate fi luată «nici de 100.000 de Ta- 
tari numai cu arcurile» și să i se recomande ca în cetate să 
nu fie primit ori și cine, chiar dintre Romini. Apoi, după tre- 
cerea primejdiei, el să se gindească la înlăturarea Grecilor 
şi la îngrijirea prietenilor, cu bani buni, şi nu cu «cai răi și 
leneşi» 1, 

Tatarii nu prădară numai principatele, ci și malul turcesc 
al Dunării şi, într'o potrivire ciudată, pe aceiași vreme, Ca- 
zacii prădase la Brăila și Ismail?. Turcii se hotăriră deci a 
împlini și rămășiţa de fâgăduieli făcute Polonilor, sfărtmînd 
tirania lui Cantemir-Mirza, cu urmările ei de nenorocire şi jaf. 

Se crezu că Tatarii pot fi întrebuințaţi pentru a. scoate pe 
Tatari și se trimise în Bugeac Şahin-Ghirai, fratele Hanului. 
Acesta se purtă cu credință, şi pașalicul Silistrei fu încredin- 
țat unui Turc, Diac-Mehemed. Pe de altă parte, Polonii se 

hotăriră să astimpere şi ei pe Cazaci, cari apărură în Maii, 

ca pirați, în avele Trapezuntului. Hatmanul merse, în adevăr, 

în adăpostul lor, și încercă să li strice cuibul. 

Însă urmările nu răspunseră planurilor de linişte la graniță 
ce se formase. Încă din 1624 Șahin ceruse Moldova pentru 
un pretendent ce se afla la dînsul și, în 1626 încă, la moartea 
lui Radu-Vodă, el căuta să-l împuie, apărînd lingă lași la în- 
torsul dintr'o expediție și puind la plată amîndouă principa- 
tele. Iar Cazacii se răsculară, dădură lupte pentru ortodoxie, 
uciseră Hatmanul voit de rege și se arătară aplecaţi a sta 
de vorbă cu Tatarii, cărora așa ceva nu li era nici lor neplă- 
cut î. Cu Cantemir se făcuse o împăcare deplină,și peste 
puţin el era să apară iarăși în Bugeac. 

Despre partea aceasta era răă pentru Radu ; despre partea 

Ardealului nu mergea cu mult mai bine. Bethlen a răspins 

1 Cf, cotespondența olandesă, în Doc. la Prefaţă; Socoteli/e Brașovului şi 
lămuririle la ele, iar mai ales instrucțiile date la 20 Sept. de Bethlen, în Szi- 
lâgyi, Bethlen Gâbor fajedelem kiadatien politihai levele, pp. 407-9. 

2 Aceleași izvoare. 

* Mai ales corespondenţa olandesă. Cf. și Hurmuzaki, IV? şi Zragm., UL. 
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cu indignare, ca o născocire ridiculă, intenţia ce i se atribuia, 

în Februar 1625, de a face din Ardealul săi și cele două 

țeri vecine o nouă «Crăie», la apusul celei leșeşti 1. Însă anu- 

mite ştiri, cu totul sigure, arată că în această bănuială era 

adevăr. La 25 Septembre, principele ardelean pîreşte pe Radu 

că se înțelege cu Hatmanul polon, care, la rîndu-i, stă de 

vorbă cu Șahin-Ghirai 2. La 30 următor, el asigură pe Vizir 

că nu va ataca Moldova, cu tot dreptul ce are de «ca fi su- 

părat pe Rominul acela», dar nădăjduiește să vadă îndepli- 

nite făgăduielile ce i s'a dat. Și, în aceiaşi zi, el scria ast- 

fel Caimacamului: «Am văzut că, după toată slujba noastră, 

va avea Poarta atîta în vedere, de va schimba pe hoțul acela; 

numai Dumnezeii cel puternic ştie şi îngerii lui văd ce 

face acel Romiîn inpotriva Împărăției, dar se „vede că şi- 

retenia răpede dovedeşte dreptatea înceată. Am avut de gind 

ca, dacă Măria Ta nu-l schimbi, să mergem noi asupra lui 

şi să-l pedepsim, să nu așteptăm să vină dușmanul plătit de 

dinsul, Oamenii Împăratului sînt peste Mare și, de S'ar în- 

tîmpla a veni acum asupra noastră, n'am avea de unde do- 

bindi ajutor, şi am cădea în primejdie. Să crezi, Măria Ta 

că, dacă Dumnezei n'ar fi rușinat pe Cazaci, Radu se. înţe- 

legea bine și cu Tatarii și cu Cazacii, și i-ar fi trimis asupra 

noastră. Cum să suferim pe așa un vecin, faţă de care noi 

am fost atît de buni — și acum unan l-am apărat de Tatari — 

și el cu așa răutate vrea să ne răsplătească? Ca să ne crezi 

Măria Ta, iată ne schimbăm, cum doreşti, tot gîndul, și, un 

timp, vom îndura hoţiile lui faţă de noi și aşteptăm făgă- 

duiala Măriei Tale că el va fi schimbat... Nam fi pustiit 

însă ţara, n'am fi luat-o pentru noi, Voevod nu i-am fi ales 

un altul, ci numai pe trădător lam fi căutat, şi apoi ne-am 

fi întors înnapoi î». 

«Radu cel Mare» al Curtenilor şi pisarilor n'a avut cine 

ştie ce insușiri deosebite, de cîrmuitor, dar, prin ştiinţa sa 

1 Zinkeisen, LV, pp. 402-3. 

2 Zărăk-Magyark. Alam-Okmânytăr, |, p. 434 

3 Jdid., p. 437.
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de carte, prin relaţiile sale personale la Poartă, prin bogăţia 
lui învingătoare, el apare ca cel mai însemnat dintre Domnii 
țerilor noastre de la 1611 încoace. Şi chiar după moartea 
lui, întîimplată în lanuar 1626, prin banii lui se cîștigă, cîțiva 
ani, sai se păstrează Domniile, mulțămită prietenilor lui sînt 
lăsaţi a cîrmui Voevozii. În TȚara-Romănească se menţinu 
astfel tinărul «Cocon» Alexandru pănă în Novembre 1627, 
cînd îl scoaseră alți patroni greci, ai celuilalt Alexandru, 
lliaş, iar Moldova aparţinu, timp de peste doi ani de zile, 
unui boier din care, pentru însușirile lui personale și pentru 
înrudirea ce-l lega cu Movileştii, Radu făcuse ginerele și, în 
parte, moştenitorul averii sale. 

După moartea tatălui săi şi, în curînd și a mamei sale, 
Doamna Arghira, Alexandru Coconul nu însemna nimic, 
stringind numai dările pentru socrul săi, Scherlet gealepul 
din Constantinopol, căruia nu îi se îngădui mult timp să-l 
supraveghieze din ţară chiar !. Cînd Domnia lui se arătă cu 
totul imposibilă, acest protector se înduplecâ la o schimbare, 
ba o aduse el chiar, împrumutînd lui Alexandru Iliaş banii 
de nevoie pentru a face ca alegerea împărătească să cadă 
asupra lui 2. Schimbarea Caimacamului contribuise şi ea la 
această prefacere. 

Întoarcerea fugarului din 1618 nu putea. să placă lui Beth” 
len: toată purtarea lui ca mazil fusese protivnică politicii ar- 
delene. Capuchehaiaua principelui se luptă pentru a împiedeca 
înlăturarea copilandrului Domn și, cînd el fu învins în această 
afacere, ambasadorul olandes se temea ca fiul lui Iliaș să nu 
fie răpede gonit, pentru a doua oară, de charamii» de-ai 
«Craiului» î. Bethlen nu primise numai de la cel d'intăit 
Alexandru contingentul de o mie de ostaşi în războiul cel 
noii cu Împăratul, ci «se împrumutase» de la dînsul cu o 
sumă de 6.000 de galbeni +. Dar nimic din cele ce se aștepta 
nu se întîmplă. Caimacamul Regeb nu era, cum fusese Giurgi- 

LV, raportul olandes din 13 Novembre 1627, în Documentele la Prefaţă. 
? Hurmuzaki, 1V2, pp. 418-9, n 476. 

3 Raportul olandes citat, 
* Zărok-Magyarkori AHam- Okmanytâr, II, pp. 27, 52. 
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Mehmed, prietenul lui Bethlen şi, acesta izbutind foarte 

puţin în campania din 1626 și fiind silit a încheia o nouă 

pace cu Germanii, nu putea ridica față de Turci pretenţii 

prea mari. Zvonul, în care credeai și oameni în stare a şti 

bine lucrurile, că Bethlen umblă după întemeiarea în folosul 

lui a unui «regat al Daciei», în care s'ar cuprinde toate trei 

țerile, zvon care nu era noii 1, nu putea să aibă nici acum 

vre-o urmare. 

El trebui să sufere mustrări de la Turci că prea se amestecă 

în lucrurile de dincoace de munți, că prea aduce des schim- 

barea Domnilor ce nu-l mulțămesc, că prea stoarce bani supt 

o formă asemenea cu a unui «bir» obişnuit. Fără să-și uite 

îndreptățirile ce putea aduce: ajutoarele nenumărate și costi- 

sitoare ce dăduse deosebiţilor Voevozi, el se făcu a fi mul 

țămit cu aducerea la Constantinopol a Coconului, căruia nu-i 

recunoștea, nică el acum, pentru prea marea lui tinereță, pu- 

tinţa și dreptul de a cîrmui o țară?. Cu Alexandru Iliaș se 

statorniciră chiar relații bunişoare, care durară pănă la ma- 

zilia acestui Domn, la care Bethlen nu pare să fi luat parte *. 

Miron Barnovschi, noul Voevod moldovean, îi plăcu și mai 

puţin, de la început. În locul lui ar fi voit poate să puie pe 

unul din cei doi Movileşti: Gavrilaș și loan, pe cari-i adă- 

postia lingă dinsul . Izbutind să înlăture pe toți concurenţii 

săi, acest boier de țară începu apoi o politică asămănătoare 

1 Cf. Zinkeisen, 1V, p. 403 și Pray, G. Be/hlen principatus Transylvaniae 

II, p. 164; scrisoare, din 28 Decembre 1627, a cardinalului Pazmâny către 

Împărat: «Volui autem M. V. illud quoque demisse significare secretissime 

mihi significari Bethlenium urgere in Porta ut Moldaviam et Valachiam sibi 

concedant, ita rex Daăciae declaretur. Et quoque ego existimem non ita de- 

lirare Turcam ut contra artem gubernandi hominem audacem, inquietum, mu- 

tabilem, vafrum usque adeo vellet crescere; bonum tamen erit attendere in 

Porta, ne quod praciudicium Coronae Hungariae generetur>. Locul reprodus se 

află şi în Pray, Flistoria regum Hungariae stirpis austriacae, 1199, p. 233: 

nota c. 

2 Tărăk- Mag. Allam-O8m., 1, p. 8. 

3 Jdid., Pp. 52-3» 59 79, 128. 

+ Socozelile Brașovului.
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cu a unui predecesor pe care Bethlen se luptase să-l răpuie: 

a lui Gratiani. Ca și acesta, el îşi puse în minte să facă li- 

niște la hotarul răsăritean. 

Aici nu mai era primejdia unei ciocniri între Turci și Po- 

loni, ci una, tot aşa de temută pentru Moldoveni, a unor 

necontenite jafuri ale Tatarilor și Cazacilor, ce nu mai as- 

cultaii de nimeni aproape și făcea pustiul în jurul lor. În 

1626, Tatarii prădase răi în Polonia, fusese rău bătuți și 

dădură vina pe Moldova, asupra căreia se abătură 1. Apoi Ca- 

zacii se pornesc pe Mare, mergind pănă lingă Fanar, se întorc 

în ostroave, vin din noi, bat pe Pașa de la Isaccea, care 

păzia cursul Dunării, sînt bătuţi și ei, etc. În 1627, Sultanul 

se plinge regelui, Capudanul vine la Chilia cu flota, șeici 

turceşti merg pe Dunăre; Miron, împreună cu oștile împără- 

tești, ajută la reparația Oceacovului și, bine privit la Poloni 

ca și la Tatari, mijlocește o pace?. Așa se încheie întăia 

parte din Domnia lui Barnovschi. ” 

În tot acest timp, Bethlen îl dușmănește, și el răspunde 

în acelaş chip. Silit să dea și el trupe în lupta Ardealului 

cu Germanii 3, el face și daruri: ca de obiceiii, cai lui Bethlen, 

care-i răspunde, în Maii 1627, cu insulte, în privința carac- 

terului Moldovenilor, lipsei lui de recunoștință, banilor falşi 

în cari plăteşte vechia datorie a țerii, «calului șchiop» pe 

care-l trimite înnapoi, «ca să şi-l aibă la nevoie» £. Barnovschi 

iea în 1626 pe fata castelanului de Cameniţă 5; el prinde în 

1627 scrisori de-ale lui Bethlen, prin care voiă să aţiţe contra 

Turcilor pe regele polon și pe Han, şi le trimite la Constan- 

tinopol î. În Mart 1628, Caimacamul apără pe Domn, care 

1 Mai mult corespondenţa olandesă la Constantinopol. Imbrohorul cel Mic 

porni din Constantinopol cu steagul pentru Miron-Vodă în ultima zi al lui 

Februar. Cf. și Grabowski, Ojczysze zwspomniki, |, pp. 6-2. 

? Corespondenţa citată ; ci. Chilia şi Cezatea-Altă, pp. 224-5 şi notele la 
Socotelile Brașovulu?. 

3 Socotelile Bistriţei, în această Colecţie, I-II, p. 39. 

4 Torăk-Magyarbori Allam- Okmânytâr, II, p. 8. 

5 Cf. Socotelile citate ale Bistriţei și Soc. Brașovului, p. 66. 

* Hurmuzaki, 1V2, pp. 419-20, n 477.    
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se luptase bine în timpuri, la Hotin!, — de învinuirile lui 

Bethlen, ce-l piîrise că e <Polon şi Cazac» ?. 

În anul încheierii păcii de la Oceacov încă, puternicul Can 

temir de altă dată, care-şi păstrase tot neastimpărul și toată 

vitejia, se ceartă cu Șahin, fratele Hanului, pe care-l ajutase 

abia în depărtate războaie, și merge, în Septembre, la Poartă, 

cerînd a se scoate Hanul însuși, puindu-se în loc un mazil, 

Gianibec. El refusă Silistra, ce i se oferia iarăși, și, plin de 

turbare împotriva dușmanilor săi, carii arsese în foc, se zice, 

familia, vine la Dunăre, unde bate în sfîrşit, în April, pe 

Șahin și-l urmărește pănă departe în stepa tatară. 1 se dă 

atunci de Sultan, ca mulţămită, stăpînirea unui întins pașalic, 

în care se cuprindeaii Silistra, Iamboli, Cetatea-Albă. Gianibec 

e adus la Constantinopol, proclamat Han, trimis cu cinci- 

zeci de galere şi instalat. 

Șahin, cavalerescul mirzac, trece atunci la cavalerii jafu- 

lui, la duşmanii veșnici ai Tatarilor săi, cari-l primesc cu bucurie, 

făcînd, spunea faima, din el un creștin: loan saii Constantin 

Craiul 3. Cu o mare mulțime de ostași ai norocului, vre-o 30.000 

de oameni, el veni din noii în Crimeia, pentru ca să asedieze 

Caffa, dar găsi aici în faţa lui destui dușmani pentru ca ai săi 

să nu mai voiască a-l asculta, crezindu-se înșelaţi. Vechiul Han, 

Mohammed-Ghirai, fu ucis, iar Șahin fugi la Cerchesi *. 

Cind Șahin şi Cantemir se luptaii între dinșii, vecinii tre- 

buiai neapărat să facă o alegere între cei doi mari jătuitori. 

Miron-Vodă, ni spune Cronicarul moldovean, care putea şti 

multe despre dinsul, «legase prieteșug» cu cel din urmă și-l 

ospătase oare-cînd la el la țară5. Dar i se părea că mai 

mult temei se poate pune pe Șahin, «un om așa de viteaz 

și mai presus de ceilalți, a cărui păreche, după cit știi, nu 

1 Cf. şi mărturia, în această privinţă, a lu! Miron Costin. 

2 Zărăt-Magyarkori dllam-Okmânytăr, II, p. 21. 

3 V, rectificarea ambasadorului olandes; 17 Mart 1629: «Denen nu seyt 

dat hem niet Iohannem Sultanum, maer: regem Constantinum doet..naemen», 

4 Corespondenţa olandesă citată și Chilia și Cetatea- Albă, . €. 

5 P. 289.
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se poate găsi», scrie el, «în lumea întreagă» !. De aceia-l 

vedem, din capul locului, părtenindu-l, dînd de veste Polo- 
nilor despre gîndurile rele ale noului Han ?, primind emisari 

ai lui Şahin, expediindu-i în Polonia, cerind de aici ajutor 

înpotriva unei năvăliri întimplătoare, recomandînd cu toată 

căldura pe acest nobil fugar, care-i e atît de cunoscut și din 

care ar putea trage atita bine regatul &, 

Turcii îi cerură să colaboreze și el la sfărimarea hainilor 

din Crimeia, dar el nu veni în persoană, ci trimise numai 

un boier, pe care Capudanul îl puse pentru aceasta în lan- 

țuri, dînd ştire și la Poartă că «Bogdan-begul» e înțeles 

cu Şahin +. În sfirşit, cînd, în 1629, se dădu lupta cea mare, 

se ştia că între însoțitorii lui Șahin erai şi mulți Moldoveni. 

Trupurile lor, găsite pe cîmpul de luptă, dădură o dovadă 

hotăritoare despre trădarea Voevodului 5. 
Acesta era un motiv de mazilie. Se însărcină să-l înfățișeze 

în lumina, cuvenită vechiul duşman, Bethlen, care-și sfirși ca- 

riera cu această din urmă răzbunare, mult timp așteptată. 

Totuși nici el nu fusese străin de lucrurile tătărești. În 

Maiă 1629, un Polon vorbește despre solul pe care-l trimi- 

sese în Crimeia, la Șahin, de sigur, principele Ardealului $, 

Cu puţin timp înnainte, plingeri aduse înnaintea lui Capu- 

dan-Pașa, la Oceacov, de Domnii noștri, contra lui Bethlen, 

cuprindeau, pe lingă învinuirea banilor luaţi și «haramiilor» 

trimiși în schimb, și aceia că s'a expediat din Ardeal la Şahin 

şi fratele săi un emisariii, Sigismund Mikes ?. 

Totuşi, cu puterea lui Bethlen, se putea vorbi cu îndrăz- 

neală de trădarea altora, împărtășind-o însuşi. În Iulie, un 

1 Przylecki, Afaceri ucrainiene, Lemberg, 1842, in 80 ,pp. 31-2. 

? Iași, 30 lulie 1628; ibid, pp. 29-30. 

î Jbid., pp. 30-2; cf. pp. 22, 22-3, 1-1o Cf. scrisorile, anterioare, ale lui 

Miron către nobili poloni în ms. 211 al Bibl. Iagellonice din Cracovia: ele 

nu sînt cuprinse în Colecţia Hurmuzaki. 

4 Hurmuzaki, Suzi. Î!, p. 229, n0 332. 

_3 V. Documente la Prefaţă şi Hurmuzaki, 7. c., p. 230, n 334. 

6 Przylecki, 7. c., pp. 22-3. Pentru legături cu Rușii printr'un Cantacuzino, 

v. Szilâgyi, Bet/len Gâbor fejedelem levelezese, p. 416. 

? Hurauzaki, IVI, Maiă. 
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sol ardelean apărea la Poartă cu propuneri în fruntea cărora 

stătea aceia de a i se îngădui principelui să urmărească pen- 

tru sine Coroana polonă şi de a i se da ca ajutor un Pașă 

la graniță, care să fie supt ordinele lui, precum și pe Han, 

cu toți Tatarii. În sfîrșit, Domnul Moldovei ar fi trimis la 

Constantinopol, ca unul ce stătea în înțelegere cu Polonii şi 

cu «facțiunea austriacă». Bethlen s'ar face a veni în Moldova 

pentru a sprijini lupta cu Cazacii — ce ieşise în Mare și, în 

curînd, prădară Cozlovul și pustiiră, în vederea capitalei, 

coastele europene şi asiatice ale Imperiului —, și fară nici un 

risc ar pune mîna pe acest vechii dușman. Prin scrisoarea 

sa de la «jumătatea lunii», Caimacamul scria «prietenului său 

credincios şi iubit» că ultimele stăruinți nu mai eraii de ne- 

voie, de oare ce, pe temeiul unor scrisori anterioare, al căror 

adevăr se dovedise, Miron-Vodă fusese mazilit !. 

Citeva luni trecură şi, pe cînd se aştepta un noii sol ar- 

delean, ce şi sosise acum în Ţara-Romănească, Alexandru 

Iliaș, pe care Bethlen îl suferise numai în vecinătatea sa, era 

mazilit în Octombre. De şi Barnovschi găsi un adăpost în 

Hotin și începu de aici lupte în potriva urmașului săi, Ale- 

xandru Coconul, ele nu-i ajutară nimic. Dar, pe cînd noii 

Domni primise acum poruncile de a lucra împreună cu Hanul 

şi generalisimul turc, Husein, contra Poloniei, Bethlen, pe 

pragul unor lupte nouă, se îmbolnăvia și, înnainte de a fi 

împlinit cincizeci de ani, agerul, îndrăznețul și puternicul 

principe își încheia zilele obosite, la 15 Novembre 1629, în 

capitala sa ardeleană, unde se întorsese să moară. 

Iarăși, pentru noi, veniaă timpuri nouă, măcar în ceia ce 

privește oamenii. 

vV. 

Principatele romine pe timpul lui Gheorghe l-iii Râk6czy (1630-48). 

«Să ştii», scrise Caimacamul lui Alexandru-Vodă, eternul 

Cocon, și, de sigur în aceleași cuvinte şi vecinului muntean 

1 Jbid,
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al acestuia, Leon-Vodă, «să știi că a murit Gabriei Bethlen, 
principele Ardealului și Crai unguresc, și după moartea lui 
a venit dușmanul asupra ţerii lui. Deci, dacă-ţi vine acuma 
scrisoare de la cine cîrmuiește deocamdată în Ardeal și ţi se 
cere ajutor, tu să nu zăbovești nici o zi, nici un ceas, ci, 
fără să mai înștiințezi Poarta — lăsînd în Moldova spre pază 
un locţiitor de încredere și dindu-i oaste destulă în ajutor — 
gătește-te însuți, cu oaste pe jos şi călare, du-te asupra vrăj- 
mașului și, pe unde ţi se va spune, grăbește-te să ajuţi Ar- 
dealul, și fă tot ce se poate din partea-ți ca să baţi pe dușman 1.» 

O poruncă foarte puțin folositoare, de sigur. Vremea cînd 
o năvălire biruitoare a Voevozilor noștri hotăria soarta Ar- 
dealului trecuse de mult. Abia cîteva mii de Curteni, Roși, 
Slujitori stăteaă la îndămînă Voevozilor ca să-și apere la ne- 
voie Scaunul saii să ajute, din voia Porții, un război străin. 
Alexandru-Vodă rămăsese un nedestoinic, și pentru nedestoi- 
nicie era să fie scos peste citeva luni de stăpînire tulburată 2, 
Leon-Vodă, căruia cei mai mulţi nu-i credeai cînd se facea 
fiul ui Ștefan Tomșa, era un «Grec» hrăpitor, care nu 
se gîndia decit la stringerea dărilor legiuite și a celor nele- 
giuite. Nu astfel de oameni erai să descurce împrejură- 
rile ardelene și puteai să hotărească cine va domni în pro- 
vincie : văduva puternicului ce murise, Caterina de Branden- 
burg, o Hohenzollern, pe care politica o aruncase pe acest 
tron de primejdie, Împăratul, ce se lăcomia la cit mai mult 
din moştenire, fratele luj Bethlen, Ştefan, la care, pentru nu- 
mele lui, ţinea mulți, David ZSlyomi, o rudă prin alianță a 
familiei, sai acela căruia-i era sortit să domnească, Gheorghe 
Râk6czy. 

Nici Turcii n'aveai răgaz să se amestece în această ţară 
«împărătească». Șahin trăia încă, în surgun, Cazacii nu as- 
cultaii nici de Hatmanul regelui polon și Capudanul trebuia 
să iasă impotriva lor; Cantemir se găsia iarăși în Bugeac, 
terorisindu-și vecinii, și Barnovschi, adăpostit la Poloni, nu 

1 Tărăk-Aagyarkori Alam- Oimdnytăr, II, p. 152. 
: V. Documentele la Prefață, și Socoreli/e Brasovului, p. 68, 

64567. Vol, 1V. 
XI   
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se astimpăra. Un Paşă de frunte, Musrteza, fusese chemat de 

la Belgrad pentru a păzi la Oceacov această graniţă, tot ne- 

sigură ca și pănă acum a 

Nici Alexandru deci, care se duse în curînd, nici Leon, 

care rămase, nu trecură munții, mulțămindu-se a da ştiri 2. 

Şi, pe de altă parte, între atitea griji, Ardelenii nu mai a- 

vea şi pe aceia de a hotări Domnii romănești: abia dacă 

«principesa» manifesta o deosebită încredere și simpatie lui 

loan Movilă, fratele lui Gavrilaș, din care, după ce Râkâczy-l 

scoase din Făgăraş, unde pindia, ea făcu ambasadorul ei la 

un prieten de departe, regele Suediei *. 

Abia însă iubirea ostașilor, concursul Haiducilor, bogăţia 

şi talentele sale făcură în toamna şi iarna anului 1630 din 

Râkâczy un noi «Crai» durabil, şi înrturirea de dincolo se 

arată iarăși în afacerile noastre. 

Înnainte de votul hotăritor al dietei din Decembre, niște 

pribegi munteni, olteni mai ales, cu Banul lor în frunte, cari 

fugise fiind-că nu puteaii răspunde «Grecului» dările ce trebuiaii 

să stringă de la o țară risipită, — trecură munţii prin pasul 

Vulcanului, La plecare, ei lăsase ţerii îndemnul de a nu mai 

plăti nimic şi făgăduiala că va fi în curind un Domn noi, 

dintre ai pămîntului, şi ţara, care de atitea ori se ridicase 

împotriva Grecilor, supt Radu Mihnea, înnainte de Alexandru 

Iliaș şi în Domnia lui Wintăiti, acum în urmă, de două ori, 

supt copilul Alexandru, randurile, încă dese, ale boierimii şi 

mulţimea feranilor storşi de biruri auziră cu bucurie această 

bună vestire £. 

"1 După corespondența olandesă pe 1630. 

2 Raportul din 28 Septembre al lui Haga, vorbeşte astfel de o năvălire 

apropiată a Palatinului ungur, comunicată de Domnul muntean. 

3 C£. Kemeny, trad. citată, pp. 21-35 şi Szilâgyi, Georg Râkâcay ]. îm dreis- 

sigjăhrigen Xriege, Budapesta, 1883, p. 32; Sept. 1631: « Illustrissimus d. 

Tohannes Mohila». V. și Socozelile Braşovului pe 1632 şi lămuririle la ele, 

4 Pe lîngă izvoarele romănești, Cronicile lui Stoica Ludescu şi Constantin 

Căpitanui, în Magazin, 1 şi IV, v. scrisoarea, ce tipărim în acest volum, pp: 

19-20. Unul dintre boierii numiţi acolo; Spătarul “Teodosie, a scris cu mina 

lui actul inedit ce urmează :
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Deocamdată ei nu puteai găsi la Râkczy un sprijin 
puternic şi răpede, şi fugarii, boieri de oaste, ca Vornicul 
Aslan, Aga Matei din Brincoveni, Spatarul Gorgan, se mul- 
țămiră cu adăpostul, ce li se dădu, la întîmplare, şi în tabără. 
Astfel, ei deveniră frații de arme ai noului principe în lupta 
împotriva Imperialilor la Tisa 1. 

Turcii aveai nevoie de banii provinciilor birnice, şi acești 
bani îi plătește numai cel ce stă acasă și lucrează pămîntul 
sau paște turmele. Pribegia supușilor putea să deie jos un 
Domn, ale cărui desvinovăţiri se ascultai mai puţin decit 
glasul de plingere al celor siliți să-și părăsească ţara. Fii 
de Domn sait ba, Romina sai Grec, Leon ştia acest lucru, 
și de aceia el trimise după «boierii săi» solie după solie, 
chemîndui cu «cărți de jurămînt» şi stăruind pe lingă RA- 
k6czy pentru ca el să-i dea înnapoi?. 

«Adecă cii Mihai Post. și Tudosie Spat,, nepoţii Lecăi Spătariul, scris. 
am acestă zapis al nostru să fie la măna jupănesie Grăjădan[i], mătușui (Giz) 
nostră, cumu să se știe că amu avutu pără şi gălcevă păntru mușiele 
uncăchi nostru Leca Spăt:; deci ne a luată buiari de ne-ii judecat 
și mne-ii tocmitu pre ce ai rămasu de la ucheachi nostră, ce ne-ai toc: 
mitu să u ție mătușă nostră Grăjdana satulu Leurdenii cu morile şi cu viile 
şi ocina făr duiască (sic) şi toți țiganii căţi să vorii afla, iară noi să ţinemu 
viile den delul Cătnnului de la Pitește, cu mușiia cu totu, anăme nepoții 
Lecăi, Spat. Mihaiii, că să ne fie de moşiia că bună pace, şi la morte mătușă 
nostră să fie valnică a le da ude va vre, iară noi să nu avemu trebă și ne-mu 
făcutu zapis unălo la altu, și ceni nu să va țină de acestă tocmelă să fie dator 
dumnene ug. 300; și lalcestii tocmel[i] ai fostu boiari tocomelniă Ivașco 
Vor, i Gligorie Cos., Ruste neguțătorul i Saru neguțătorul, și mărături: Paras- 
chiva Vod. (sic) şi Iane Spăt. Şi am scris ei Mihaiii Post. Pis msța Ap. 17, 
let 7140. Ei Zudosie Spăt.a. [pecete cu doi lei, se pare). Fi Mihai:i Post, 
[Bibl, Ac. Rom,, doc. 204|XXXIII]. La 28 April 1625, Alexandru Coconul 
face o întărire lui Tudosie Spătarul şi soţiei, Mara (îâid,, doc. 189/LXXIV). 
Leca Spătarul trăia încă în Sept. 1630 (îdid,, doc, 1[XXXIX). | 

1 V. Cronica munteană și Szilâgyi, Zevelek îs okiratok 7. Râtâcay Gyărgy, 
Budapesta, 1883. CE. Sîrbu, Mazeiă- Vodă Băsărabăs auswărtige Bezichungen, 
Leipzig, 1899, — carte lucrată cu multă sîrguință și îngrijire, de care ne vom 
ținea de regulă în întrebuinţarea izvoarelor ungurești. 

? Dar aceasta nu-l împiedeca să li confisce averile. La 18 Novembre 1631 
încă el dă o întărire lui Stroe Logofătul, pentru «satul Goleştii, și Criva Şi 
Epoteştii, i Urzica, i Gogoșii, i Marmur, și ţiganii, păntru că acaste sate şi Ţi- 
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În Maiă 1631, nu știm cit de bucuroşi, Vornicul Hrizea 

şi episcopul de Rimnic Teofil veniră în Ardeal pentru aceasta, 

dar se întoarseră și ei fără tovărăşia dorită. Râk6czy era la 

dietă !, împăcat acum cu Împăratul creștin?, iar pribegii pe 

lîngă graniță, adunînd cete de războinici pentru leafă în țara 

Hațegului și părţile Uriedoarei *. 

Leon căută atunci să-și asigure altfel situaţia. El căsători 

pe sora sa cu un boier moldovean, Boul, din care făcuse, 

după fuga lui Aslan, un Mare-Ban, cîrmuitorul părții din prin- 

cipat unde eraii mai uriţi Grecii și dările lor £. Apoi, gindind 

să-şi facă astfel uitat trecutul, el adunâ Sfatul și, lepădindu-se 

de ori-ce tovărăşie cu Grecii cămătati, prădalnici, cari ridică 

bani din ţară şi-i aruncă peste hotare, în Curți țarigrădene 

sati în depărtate mănăstiri, el izgoni, cu jurămînt să nui mai 

cheme, pe aceşti «străini nepriiateni țerăi», ce nu voiaii să 

poarte greul vremilor alăturea cu pămîntenii, şi luă un șir de 

măsuri de îndreptare. Boierii mari și mici, Roşii, mazilii, sluji- 

torii, popii erai scutiți de dările neobișnuite şi de mincătorii, 

de răpirea moştenirilor, de județe silnice — adecă de strîn- 

gerea fără voie a birurilor care aruncase pe Aslan şi Matei 

în pribegie —, de judecăţile falșe și de pirile rele, de osînda 

fără Divan, de cazerisirile pentru mită î. 

gani î sănt date zeastre de la socru-săii, jupănul Fota Post., și de la socră-sa, 

jupâneasa Stana; deci Domnia Mea am vrut să le iati Domnia Mea pre seama 

domnească, păntru Gorgan Spat. Deci, dec” am adevărat și am aflat Domnia 

Mea că n'aii avut Gorgan Spat. nici o treabă cu aceale sate și 'Țigani, ce ati 

fost date zeastre boerenului Domnia Meale Stroe Logofăt, Domnia Mea, iar 

le-am dat să fie pre mâna lui, alt nimea treabă și meteahnă să n'aib[ă] cu a- 

ceale sate și Țigani» (Bibl. Ac, Rom., doc. 6o/XLII). 

1 Mon. comit. Transylu, VI, p. 255 și urm, 

2 în Februar însă el ceruse ajutor de la Murteza și Cantemir, și în Mart 

se dăduse Doranilor și Hanului poruncă să-l ajute, Corspondenţa olandesă la 

Constantinopol. 

3 După Memoriile lui Kemâny. 

4 Cf. Socotelile Sibiiului şi Magazin, IN, p. 313: « Cumnatu-săii Boul 

Banulz. 

5 Măsurile s'aii răspîndit prin circulare. Cea, care s'a adresat clerului din 

eparhia Buzăului a fost tipărită în Magazz, 1, pp. 122-5- În Arch. soc, ş7. și 

lit. din Iași, V, p. 72 şi urm., răp. episcop Ghenadie de la Rimnic a dat,
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O măsură de lege înseamnă ceva prin persoana care o 
garantează și o aplică. Pe pribegi, hotăririle bune ale Mărie 
Sale Leon, «Grecul» dușman al Grecilor, nui încălziră de loc. 
În loc să răspundă prin supunere — ca unii ce nu doriseră 
alt ceva decît «să scoată Grecii și dușmanii lor carii aă spart 
casele lor» !, ei năvăliră în țară, tocmai cînd o nouă solie, cu 
vechiie asigurări și făgăduieli, venia la dinșii. Roşii din Ol 
tenia se alipiră la mica oaste de strinsură Șii crescură, și 
altfel de cit prin număr, însemnătatea. Într'o întăie ciocnire, 
ei biruiră, și Vodă-și adăposti familia la Giurgiu. Dar el avu 
noroc în lupta ce se dădu în preajma Bucureștilor, la 23 
August st. v. Parte din dușmanii lui rămase acolo, dar cea- 
laltă parte, în care toate căpeteniile, găsi drumul care ducea 
în ţara mintuitoare a lui Râkâczy ?. 

Cind ei veniră înnapoi, cu așa ispravă, «Craiul> nu putea 
să li dea un singur om, căci se temea însuşi de un atac al 
Imperialilor și chema supt steaguri pentru dinsul, De. acum 
înnainte, el se mulțămi să stăruie la Poartă, pentru bani şi 
promisiuni de tribut, şi, cînd alţii făcură tot așa, se împăr- 
tăşiră şi ei de serviciile capuchehaielei ardelene, versatilă cât 
și stăpînul ei, 

De aiurea însă se ivia acum nădejde mai bună. În De- 
cembre un noii Pașă se găsia la Silistra, Oceacov și granița 
polonă, în locul lui Murteza, care avea dorinți mai înnalte, 
pănă la Viziratul cel Mare 4. Abaza fusese unul din răsculații 
cei mai temuţi din Asia, se luptase cu oștile împărătești 
acolo, se împăcase cu Poarta, fusese numit în Bosnia, unde 
făcu multe buclucuri, și venise acum la Dunăre, cu firea lui 

după original, forma supt care actul a fost comunicat boierilor de toate treptele. 
O ediţie mai rea, împreună cu un facsimile, se află în sfirșit, după același ori- 
ginal, în Bu/etinzul Jundaţiunei Urechiă, anul |, n 1, p. 27 şi urm. Copii din 
versiunea întăiă, ca și din a doua, în Bibl. Ac. Rom., doc. SĂLII, 5/LUI. 

1 V, mai jos, p. 103. 
? Izvoarele, în Soc, Braşovului, | 
3 Pentru aceste stăruinți, v, Sîrbu, cap. I, după documentele ungurești din 

Levele & Olirătok, 

* Raport olandes din 6 Decembre 1631. 
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nesupusă și zgomotoasă, ca să facă altele. La un asemenea 

om fără frică de nimeni, la un asemenea vecin folositor se 

îndreptară acum învinşii din 1631. 

Și, odată ce intrară în vorbă cu acesta, nimic nu mai pulu 

săi clintească. Cei ce, înduplecați de stăruințile Mitropolitu- 

lui Grigore, venit în fruntea unei nouă soli de împăciuire, 

primiră să se întoarcă, pentru boierii mănoase, nu vor fi stat 

în înţelegere cu Pașa. Cel mai însemnat din aceştia era Aslan, 

care ajunse iarăși Mare-Ban, cum fusese înnainte. O pagubă 

care era şi un câștig pentru Matei, căruia Aslan, boier mai 

bătrin, cu mai multă trecere, neam de Domn !, îi trecuse 

înnainte pănă acum, și l-ar fi împiedecat în lupta pentru a- 

tingerea Domniei. Dacă se mai adaoge şi peirea, întîmplată 

în curînd, în Moldova, unde avuse imprudența să meargă 

pentru negocieri, a lui Gorgan Spătarul, un cumnat, dar cu 

mai multă însemnătate, se vede că drumul către coroana 

ţerii rămînea deschis pentru Matei ?. 

Pe lîngă pirile lui Abaza, lucrată pentru mazilirea lui Leon 

şi intrigile constantinopolitane. Alexandru Coconul, un moş- 

tenitor bogat, sprijinit de un unchiă priceput și de un socru 

influent, era mazil de doi ani de zile și nu se putea răbda 

fără Domnie. De n'ar fi intervenit moartea lui, la începutul 

lui lulie 3, el ar fi fost urmaşul lui Leon, pe care-l și pre- 

cedase. Dispărind el, nu mai rămînea în apropierea Porții 

nici un candidat, dintre cei vechi. Doi Movilești: Gavrilaş şi 

loan, eraă în Ardeal; Moise, care fusese scos din Moldova 

pentru bănuieli că ar ţinea cu Polonii, sosise abia de citeva 

1 V, Prefaţa mea la vol. xI din Col. Hurmuzaki. De și fiul unui Danciul, 

din seminţia băsărăbească (Tocilescu, Doamna Stanca, p. 21, nota 33), Matei 

trăise în umbră, fiind încă în 1611, la 10 Maiă, un boierinaș de provincie : 

«Mateiu Paharnicul dia Brăncoveni> (Arch. Statului, Coziz, pach. 24, n% Gbis), 

2 În scrisoarea de pe p. 20, în fruntea pribegilor sînt Aslan, Gorgan și 

apoi Matei. În înserisul lor către Keresztessy, îdid., p. 103 tot așa. Într'o 

expunere a lui Locadello—Hurmuzaki, IV!, p. 450; —e vorba de Aslan, apoi 

de Matei. Dar în August 1632 — maijos, p. 105 — Alexandru Iliaș din Mol- 

dova va serie ?nzăiii lui Matei, 

3 După corespondența ardeleană.
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luni la Constantinopol, trimis acolo de Cantemir-Mirza 1, 

Atunci Alexandru ]liaș se gîndi să facă pentru neamul săi 

ceia ce fusese odinioară făcut de Radu-Vodă pentru el şi 

fiul săi: să aibă o ţară şi cealaltă în același timp. Un alt 
«Cocon»>, Radu, fu însurat, cum Bethlen recomanda cu citva 

timp în urmă lui Gavrilaș-Vodă, cu o fată de Grec bogat, 

a lui Curt Celebi. Și astfel el putu trimite în cursul aceleiași 

luni un Schemni Ceauș ca să «prindă Scaunul» pe numele săii. 

Ceaușul sosi la București în cea din urmă zi a lui lulie 1632 2, 

dar tînărul Voevod mai zăbovi încă la Țarigrad două luni 

întregi, pornind numai la 20 Septembre 3. Pricina nu era 

“alta decît nesiguranța despre pribegi. În August se auzia că 

ei: Matei, Gorgan, Teodosie staii să coboare în același timp 

prin cele trei pasuri mari: Vulcanul, Branul şi Buzăul, şi 

boierii amenințai pe Ardeleni cu Cantemir și Paşii vecini, 

dacă lucrul s'ar întîmpla *. Tatăl lui Radu-Vodă se căznia 

să împace pe emigrați cu făgăduieli minciunoase, rugîndui să 
facă bine, la întors, să treacă pe la dînsul, prin Moldova 5. 

Dar Matei aflase păţania lui Gorgan și, cînd ultima scrisoare 

a lui Alexandru Iliaș sosi în Ardeal, el era acum pe drumul 

către casă. Pentru a nu-și compromite găzduitorul, care-și 

avea și el nevoile lui, căpetenia pribegilor apucâ prin Banat, 

unde-și strînse o mică oștire, cu care intrâ pe la Orșova. 

Cu dinsa el trecu drept la Nicopole, unde-l aștepta Abaza, 

cu care se înțelese. Ca Domn 7 spe, se întoarse de aici, 

intră în capitală, dar peste ceva mai mult de o lună trebui 

să o părăsească pentru a se întilni ca dușman cu un alt 

Domn, ce venia, supt steagul împărătesc, ca să domnească 

în aceiași țară. Radu fusese trimis aproape fără trupe, mer- 

1 V. Socotelile Brașovului, la această dată. 

2 După Cronica lui Ludescu. Data, scrisorii de mai jos, p. 104, e, evident, 

greșită. Întăiă că e voroa de un Ceauș de Scaun pentru un Domn noii — 

de cel vechiii nu se spune nimic — şi apoi în 1632, nu 1631, 10 August st, 

v. a căzut Vineri, cum zice acolo. 

3 Corespondenţa ardeleană. , 

= 4 Mai jos, p. 104. Cf. Tirăk.-Mag. Allam-Obm., II, pp. 176-8, 

Jbid,, p. 105, no 3. a 
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sese să le caute la tatăl său, unde erati, pribegi la rîndul lor, 

boierii lui Leon-Vodă, și adunase în jurul săi și ceva Ta- 

tari din Bugeac, cu Orac-Mirza. 

La 7 Novembre st. n., într'o Duminecă, Matei, care era 

un bărbat şi un ostaș, bătu cu totul pe Radu, care era un 

biet copilandru neîncercat în ale luptelor. Numele arhanghe- 

lului Mihail, Zasna, cuvintul de ordine al lui Matei — un 

nume ce amintia şi pe un mare biruitor — purtă noroc frun- 

tașului ales de boierimea țerii !. 

Era încă un pas către Domnie, dar nu cel din urmă. Vi- 

zirul, Muftiul, puternicii Porții, nici nu voiră să audă de în- 

tărirea unui hain, intrat cu armele în provincia Sultanului. 

Imbrohorul al doilea venise cu porunci aspre către Abaza, 

iar Iusuf Ceaușul cu alte porunci ca acestea către Râk6czy: 

Radu trebuia statornicit, iar Matei trimis la Poartă în lanțuri, 

Puterea acestor ordine o sfărimâ biruința și, cind se află 

despre dinsa, învinsul își pierdu cuca domnească 2. 

Pentru ca ea să fie dată însă învingătorului, mai trebui să 

se îndeplinească un șir întreg de formalități, menite să do- 

vedească ori-cui credința lui Matei. El mai merse odată la 

Abaza, în ultimele zile ale lui Novembre. Apoi Imbrohorul, 

venind la dînsul în Scaun, îi ceru să se îndreptățească în- 

naintea Împăratului î. Cu o mare suită de boieri și de pre- 

laţi : Divanul, cei doi episcopi, egumeni, căpitani şi slujbaşi, 

toți cei ce aveati o mare dregătorie saii o vază deosebită în 

1 Cf, Iorga, Cropicile muntene, p. 37]. La 21 Septembre st. v. Matei era 

la Buzăii, de unde dă un document (Bibl, Ac. Rom., doc. 97/LXXIX). Și el 

a făcut apoi confiscări. Averile lui Papa Greceanu, unul din cei ce căzură în 

luptă, fură luate pentru Domnie și restituite numai pe urmă fiilor: Drăghici 

Spatarul și Fotea Postelnicul, văduvei, din zestrea căreia făceaii parte. «După 

moartea Papei Log[oJfătul», se scrie în actul de restituție, din 24 Februar 

1636, ciar Domnia Mea am dat și am miluit pe niște iuzbași de călărași den 

tărgu de în Buzăii cu acești Rumăni den în Cioceani» (Colecţia d-lui Șt. 

Greceanu), 

2 Documente la Prefaţă. 

3 După Cronică, Matei plecă spre Constantinopol la 16 Decembre st. v. 

Acte de-ale lui, date în București, avem din 3o Octombre, 28 Novembre, 13 

Decembre (copii la Bibl. Ac. Rom., doc. 17-9[XI). Cf, Soc. Braș,, p. 92, n 2.



PREFAŢĂ CLXIX 

țară, un neobișnuit și măreț alaiti Şi o strălucitoare do- 
vadă de dreptate și iubire —, el veni la Constantinopol, în 
ajunul Bobotezei din anul 1633. Aici se făcu innaintea Vizi- 
rului, după multe zăbăvi, ptra cu pribegii, cu «Grecii», şi Matei - 
învinse și aici. Nu însă fără a crește tributul, îndoindu-l, se 
zice |. În a doua Duminecă din Mart, Matei intra în Bucu- 
rești, triumfător, pentru a domni nu mai puţin de douăzeci 
și doi de ani. 

  

Aceste împrejurări avură îndată răsunetul lor în Moldova, 
precum se întimplase în 1618, cînd alt patron al Grecilor, 1] Alexandru Iliaș, fusese gonit din Țara-Romănească. Acuma i 
el avu parte de o soartă asămănătoare ca Domn al Moldo- 
vei. Turcii, dezgustați de dinsul, supăraţi de plingerile necon- 
tenite în privința cîrmuirii lui, trimiseră un Ceauș pentru ca 
să aducă la Poartă, unde să-și dea socoteală, pe şiretul și 
priceputul în întrigi Vevelli, care și acum putea să fie mina i 
dreaptă a unui Domn. Boierii văzură, cu dreptate, în această i 
măsură, o desaprobare a Domnului, şi ei se răsculară. Ve- | 
velli fu rupt în bucăţi de mulțimea furioasă, în fruntea căreia I 
stătea Vornicul Vasile Lupu, și el un Grec, dar crescut în 
fară și căsătorit cu o Moldoveancă. Apoi, cu toată Curtea, 
Voevodui fu condus pănă la Galaţi, unde se sui pe corabia 
mazililor. 

Partea întăii a programului fusese executată bine, întocmai 
ca în Țara-Romănească, cu așa de puţin timp în urmă. În 
Februar 1633, Matei se întorcea învingător către ţara sa și 
în April, la 30, un ambasador la Constantinopol scrie: «Azi 
a venit aici știre că Domnul Moldovei ar fi fost gonit de 
supuși, după exemplul dat de Munteni» 2. Dar, împrejurările 
nefiind tocmai aceleași într'o țară şi în cealaltă, partea a doua 
ieși răii de tot. 

        
.   1 Învinuirea, ce se află la Constantin Căpitanul, se întărește şi prin raportul 
olandes din Documente. la Prefaţă. , 

2 Raport olandes: «Op huyden compt hier tyding dat den prins van Mol- 
davie van d'ondersaeten, nae hat voorgaende exempel van de Valachen, ver- dreven soude syn»,    
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Aici nu era o pribegie, o oaste, o căpetenie învingătoare. 

Lupu era un boier de Curte şi el n'avea pe departe popu- 

laritatea lui Matei, bunătatea iertătoare a acestuia, care-i 

cîştiga sufletele. Stăruinţile Polonilor, cu continuarea prădă- 

ciunilor căzăcești, nu puteai ajunge la Poartă, și pe Abaza, 

preţiosul vecin, nu se îngrijise a-l cumpăra nimeni, 

Totuşi era un mazil, refugiat peste Nistru, care lăsase un 

bun nume în ţară și care voiă bucuros să mai domnească: 

Barnovschi. EI fu rugat să vie, şi se înduplecâ. În fruntea 

unui alaiii destul de frumos, dar care nu se putea compara 

cu modelul, elveni la Constantinopol, în lunie. Vizirul, care-i 

învoise aceasta, îl primi bine, dar, cînd Miron-Vodă veni să-i 

sărute mina, ca Domn noi, el fu arestat și gazda sa de la 

Bogdan-Sarai prădată. Toate plingerile boierilor săi nu folo- 

siră; el fu decapitat la 2 Iulie, ca unul ce năvălise după 

mazilie de două ori în Moldova. lar, după două zile, între- 

bindu-se boierii îngroziți, Moise Movilă era numit, fără dare 

de bani!. 

Domnia lui Moise Movilă, ales în vederea negocierilor cu 

Polonii, fu cu totul trecătoare. Abaza, puternicul Pașă dună- 

rean, care înțelegea să stăpinească aici ca în Asia, de unde 

venise, izbuti să aducă războiul între Împăratul săi și regele 

Poloniei. Ca odinioară Schender, el veni la Nistru cu tribu- 

tarii, nădăjduind să iea Camenița. Între motivele care-l împie- 

decară, fu şi purtarea, de tot domoală, a Domnilor noștri: 

Matei, căpetenia boierilor munteni iubitori de creştinătate, şi 

Moise, prietenul statornic al Polonilor. Prietenia personală cu 

Abaza, făcu pe cel d'intăii să scape de urmările acestei pur- 

tări ; cît despre Moise-Vodă, care nici nu voi să-şi răs- 

cumpere păcatul, el fu scos în April, pe cînd Sultanul ieşia 

cu pompă mare din capitala sa, supt cuvînt că vrea să reîn- 

noiască expediţia polonă a fratelui său Osman ?. 

ÎL înlocui un om dibaciii, deștept și bogat. Vasile Lupu 

1 "Cf. Soc. Brașovului şi Documente la Prefaţă. 

2 V, Iorga, Srudii asupra istorie! Rominiler în secolul al A VI-lea, 1900, 

passim.
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era fiul unuia din «străinii» lui Radu Mihnea. Căsătorit cu 

fata lui Bucioc, el era socotit printre păminteni, cu toate că 

şi el şi fratele săi Gavril iscăliaii cu slove grecești 1. Fusese 

un dușman al lui Gratiani, care pusese să-l chinuiască, arzîn- 

du-l pe piept. Ridicase ţara în petriva Grecilor lui Alexandru 

Iliaș, și-l scosese din Scaun. Duşmănise şi pe Barnovschi, 

pe care-l chemă la peire. Pribegise supt Moise Movilă la 

Constantinopol, și aici banii săi şi, de sigur, vorba hotări- 

toare a lui Abaza-l făcură Domn?. lar, dintre cei mai mici, îi 

scosese steagul de Domnie Grecul Curt Celebi, care nu-i rămase 

totdeauna credincios și frații Cantacuzini, Toma şi Iordachi, 

dintre cari cel din urmă, care furnisase de bună samă pungile, 

veni îndată ca Vistier, după obiceiii, pe lingă domnescul săi 

datornic 3, care-i era şi cumnat. 

Peste mai mulţi ani, într'un act de 'plingere, Sima Vistie- 

rul lui Matei vorbeşte de un jurămint de frăție făcut, a- 

tunci, în April 1634, de noul Voevod moldovean, cu solii 

munteni veniți, de bună samă, cu tributul, înnaintea Împăra- 

tului ce stătea să plece. Ar fi urmat solii prietenoase între 

cei doi Domni, şi așa va fi fost. Dar aceste începuturi bune 

nu puteau dura, și între Matei și Vasile trebuia să izbucnească 

răpede acea ură, care, luminînd în război sai arzînd potolit 

în vremuri de dușmănie acoperită, era să-i dezbine pentru 

tot timpul vieţii lor unul lingă altul. 

Căci nimic nuii apropia. Veniaii din neamuri deosebite, 

1 Iscălitura lui Gavril, în cartea citată, p. 17. Vasile — în acte «Lupul Dvor- 

nicul de Ţara-de-sus», alături de cella!t Lupu, «Vornicul-cel-Mare de 'Țara-de- 

gios» —iscăleşte la 20 Mart 1631 aşa: lu (?) Aobnovă păpehe Bopw; Bibl, 
Ac. Rom., doc. 61/XLII. 

2 Cf, şi scrisoarea lui Lupu, în care se laudă pentru aceste acte, în Hur- 

muzaki, IVI, p. 669. Şi în Szilâgyi, Bellum boreo-orientale, 1, 1890, pp. 255-6. 

3 Iorga, . c., regestele, p. sI. 

1 Ținea și el o fată a lui Bucioc. V. și Tanoviceanu, Resturarea lui Va- 

sile Lupu, în An, Ac. Rom. XXIV, p, 120. Cf. Conv. literare pe Februar 1902. 

5 7 drdk- Magyarkori Allam-Okm., V,. p. 78, În fruntea lor era Hriza Banul, 

Cf. mai departe p. 24, n” XXXII, unde așa trebuie pusă data, și în /irer, și 

artă romînă, IV, p. 401 şi urm, 
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dintr'un trecut al lor deosebit și acela şi urmăriai și scopuri 

ce nu sămănaii între ele. Aga Matei era un simplu boier de 

ţară, care nu luase tronul numai pentru că să-şi scrie numele 

în catastihul stăpinitorilor fără durată. La ori-ce prilej, și el 

şi ai lui, arată aceiași îndreptăţire: ei sînt restauratorii 

trecutului, învietorii bunelor obiceiuri, împăcătorii zavistiei 

dintre fiii ţerii, mîngiietorii săracilor și izgonitorii Grecilor ce 

li stricati sfaturile și buna stare a moșiei. Matei nu se înfă- 

țişează nici-o-dată deosebit, cu patimile și gîndurile lui pro- 

pri: îi place să facă știut ori-cînd că lîngă dinsul se gă- 

sește ţara, care se recunoaște în el şi-l vrea pe dinsul. 

Ţara La vrut şi, chemindu-l din pribegie, l-a făcut Domn, 

precum Domni în aceiași țară îi fusese strămoşii, din neam 

în neam. Cind primejdia vine asuprăi, el ştie s'o înlăture cu 

cele două arme de folos față de Turci: sabia și banul, 

dar, înnainte de toate, el întrebuințează ca o pavăză a Dom- 

niei sale voia supușilor săi față de dinsul, iubirea pe care ei 

i-o păstrează şi o dovedesc în scris, printr'un arz către Îm.- 

părăţie. Prin ei se spune vrăjmașului de peste Milcov că el 

nu va fi suferit a stăpini vre-o-dată în Scaunul muntean, prin 

ei se fac cereri de ajutor și îndemnuri la o legătură trainică 

şi asigurătoare față de patronul din Ardeal. Luptele se dau 

cu «sfatul» boierilor pămînteni;, ei întăresc, prin acte pornite 

de la dînșii, învoielile cu vecinii; după ascultarea lor se în- 

cheie păcile. Voevodul se crede chemat printr'o hotărire mai 

puternică decît a oamenilor celor mai puternici pentru a în- 

via tot ce fusese cucernic, viteaz şi mare în trecut. «Oameni 

streini noă», serie el în 1639, «nu cu legea sfintă, ci cu 

neamul, cu limba și cu năravurile cele reale, adecă Greci», 

venise, se încuibase în ţară, cizmenise» şi «pusese jos obi- 

ceele cele bune, bătrăne ale ţării». Dar Dumnezei nu-și uitase 

de «milele lui cele de de mult, ce aii fost fâcut cu neamul 

nostru băsărăbesc, cu acei Domni moșneni ţerii» şi, «spre 

gonirea din ţară a streinilor și spre adunarea moşnenilor 

țării, adusu-și-ai aminte de noi, cari sintem mai sus ziși, lo 

1 O spune însuși; Sirbu, p. 130.



PREFAŢĂ OLX XIII 

Matei Basarab, şi ne-au adus din ţări străine, de unde eram 
goniţi de streini și pribegi de răul lor, şi ne aleseră la Domnia 
țării, și ne rădică la Scaunul moşilor noştri. Deci, cînd ne 
așezăm cu mila Sfinţiei Sale a fi biruitori ţării și ţiitori de 
steagul împărătesc, -atunce adunatu-s'ai tot soborul țării în- 
naintea noastră, și duhovnicesc și mirenesc, cari, plecînd ge- 
nunchele- lor toți naintea noastră, cu lăcrămoasă strigare au 
jăluit şi s'au plins înnaintea noastră de strămbătatea ce au 
răbdat de la streini. , „1», 

Matei înfățișează deci o putere şi un trecut. El e Domn 
al Ţerii-Romăneşti pentru că trebuie să fie, pentru că are 
dreptul și pentru că acest drept i-a fost recunoscut de fiii 
țerii, de clerici, de boieri și de ceilalți locuitori de neamul 
săii. Omul isteț și vrednic care strînge birurile, pentru multe 
Vistierii, pe lingă a lui, dincolo de Milcov, e cu totul altfel 
de stăpinitor decît acest bun părinte de familie, îndreptînd 
cu blindeţa graiului pe niște fii cu iubire și ascultători. E un 
«tiran» în sensul antic și italian al cuvîntului, un cuceritor 
de noroc, un vinător de bogăţie și putere. Îndreptățirea si- 
tuaţiei sale n'o are nicăiri: s'a spus că ar fi fost un cobo- 
ritor al lui Aron-Vodă?, dar e numai o părere greșită; stră- 
bunii lui fusese aiurea decit în Scaunul domnesc al Moldovei. 
Iubirea nimărui nu-l chemase la stăpinire, şi nici odată nu 
vedem lingă dinsul decit clientela, cea din ţară și cea din 
Constantinopol: Greci, Turci, unii dintre Moldoveni... Nu 
ține la nimeni deosebit: nici la Poloni, nici la Ardeleni, nici 
la creștinătate în genere, nici la Împăratul săă din Țarigrad, 
nici la Rominii săi din țară, în cari vede numai birnici fo- 
lositori. Matei era pe deplin mulțămit cînd între munți și 
Dunăre, de la Severin la Focșani, era bielșug și linişte, cînd 
prietenii veghiau și dușmanii îi adormise: la ale altuia nu 
rivnește. Din potrivă, Lupu e un pizmătareț, un lacom, un 

! Actul pentru scoaterea, călugărilor greci din toate mănăstirile ce nu li 
sînt dăruite de ctitori, — a căror voinţă, fireşte, nu putea să fie călcată, în 
casul celalt; în Uricariu/, V, pp. 327-36. O copie după original, în Bibl. 
Ac. Rom,, doc. 6/LIII. Ă 

? V. Lorga, Srudi? asupra secol. al XVILlea, p. 16. 
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nesăţios, un trufaș: Iui îi trebuie să se amestece în toate, să 

umilească pretutindeni, să stăpinească tot mai departe. Pune 

patriarchilor cîrja în mină şi li-o smulge, împacă și dezbină 

țeri pentru a-și face un nume. Pare să fi avut în adevăr 

gînduri asupra Ardealului, și Țara-Romănească l-a ispitit în 

totdeauna. Cind Radu cel Orb domnise de fapt peste amin- 

două principatele, cînd steagul amindurora fusese dat lui 

Alexandru Iliaș și tînărului săi fii, să nu-și poată așeza el, 

bogatul şi puternicul Vasile-Vodă, la București un frate, un 

fii, un ginere, un boier oarecare dintre ai lui? Cu cîtă fală 

nu-și iea elintrun rînd, cînd crezuse că a și învins, titlul de 

«Domn al Moldovei și al Țerii-Romînești», pănă la care de 

la Mihai Viteazul încă nu îndrăznise să se ridice ambiția ni- 

măruia 1! 

În aceste din urmă visuri, care-l stăpîniră pănă la nebunie 

și ruină, era întărit de două împrejurări. Ca şi Radu-Vodă 

Șerban, Matei era Domnul răscoalei, pribeagul în creștinătate 

ce-şi luase coroana în virful săbiei, tulburătorul raialei îm- 

părătești pe care ajunse apoi să o păstorească. O Domnie 

care avea un început ca acesta nu putea fi sigură, şi se clă- 

tina pe apele veșnic în mișcare ale toanelor și poftelor tur- 

cești. La mazilia lui Vasile, chiar învins, chiar împrietenit cu 

creștinii, nu sai gîndit nici o dată în chip serios Turcii; 

acest Răsăritean de limbă grecească, acest proprietar de averi 

în Constantinopol, soţul, de la o vreme, al unei Cerchese și 

rudă al Hanului Tatarilor, era de-ai lor. Pe cînd nici o îm- 

pătrită biruinţă, nici o jertfă necontenită de bani, nici o co: 

rectitudine desăvârşită a lui Matei nui scutiaii grija viitorului. 

Despre Turci, lucrul stătea deci necontenit spre schim- 

bare. Şi cine alţii puteai ajuta și asigura? Polonii eraii de- 

parte și Koniecpolski, Craiul de la graniță, puternicul Hat- 

man, voiă numai păstrarea păcii. Împăratul avea pe umeri 

sarcina strivitoare a războiului cu Europa protestantă saii 

prietenă a protestanților. Iar în Ardeal nu era un îndrăzneț 

și un dominator ca Bethlen, înnaintea căruia Turcii să aibă 

1 V, Sîrbu, p. 165.
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sfială, ci un om şiret, nestatornic, fără cuvint, stăpinind cu 

grei în vremuri rele. “Temîndu-se pentru dinsul, amenințat 

adesea cu mazilia, grămădit într'una cu cereri de bani, Gheor- 

_ghe Râkâczy se gindia cu ce meșteșug să-i stringă şi el de 

la vecini, iar la nevoia lor uita făgăduielile și se trudia cum 

să scape mai eftin de nevoia ajutoarelor. 

Prin cele ce s'aă spus aice se lămurește toată politica de 

la Dunăre timp de aproape douăzeci de ani, pe cari rămîne 

acum să-i urmărim în oare-care amănunte, 

Dintre început, dela 1633 pănă la sfirşitul lui 1635, fără 

să fie liniște în Asia, Turcii se ocupă foarte mult de aface- 

rile europene. De o parte sint Cazacii cari pradă, Tatarii 

cari sînt gata să-i pedepsească prădind pe Poloni, oștile re- 

gelui la Nistru. În 1633 se face, cum văzurăm, fără folos 

-expediţia atotputernicului Mohammed Abaza, «cel mai viteaz 

și mai vestit din Pașii Europei» 1. În anul următor, Sultanul 

Murad se face a pleca împotriva sprijinitorilor Căzăcimii jă- 

fuitoare şi trimite înnainte pe un bun general, chemat anume 

-de pe cîmpul de luptă cu Perșii: Murteza-Pașa, Serdar contra 

Polonilor. Dar corturile împărătești se opriră la Adrianopol, 

lagărul Serdarului nu făcu alta decit să treacă Dunărea la 

Giurgiu și să aștepte acolo, pe cheltuiala lui Matei-Vodă, du- 

«cerea la capăt bun a negociaţiilor îndată începute. Pănă ce 

veni iarna, solia polonă-și îndeplini misiunea la Poartă și, în 

Novembre, oștile turcești trebuiră să se împartă pe la îier- 

natece 2. 

E sigur că Vasile-Vodă și-a dat toată osteneala pentru a 

face să izbutească silințele de împăciuire, pentru că numai 

folos nu putea culege un Domn moldovenesc dintr'un război 

între Turci şi Poloni î. Plingerile acestor din urmă împotriva 

lui, în 1635 şi 1636, nu dovedesc nimici; știm că Hatmanul 

„i «la Europa omnium ducum fortissimus et celeberrimus» ; scrisoare privată 

-a lui Haga, Co//. Camerariana, XIX ; 3 Septembre 1633. 

2 V. Studiile asupra secolului al XVII-lea citate. 

3 Așa spune şi ambasadorul olandes la ro Decembre 1633, despre silințele 

“Domnilor noștri pentru pacea la Nistru, 
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Koniecpolski avea interes să puie Domn la lași pe fugarul 

Moise Movilă 1, și apoi slăbiciunea Polonilor era, totdeauna 

cînd stăteai de vorbă cu Turcii, să încerce a-și afirma prin 

fapte «dreptul» lor de a numi Domni în Moldova ?. 

Pentru Matei, campania din 1633 fusese numai o osteneală. 

Cea din 1634 fu o lungă primejdie, de patru luni, cit stătu 

lagărul lui Murteza în raiaua Giurgiului. Ce se făcea cu Polonii, 

nui era necunoscut, dar experienţa lui îndelungată îi spunea 

de-ajuns că «Turcul nu-și duce oștile totdeauna unde zice că 

le duce» 3. El venise, în adevăr, în August, la temutul oaspe 

al ţerii sale și căpătase de la dinsul un caftan de cinste, ca 

răsplată anticipată a cheltuielilor ce se puteai aștepta *. Dar, 

pănă la sfirșit, el se temu ca Turcii să nu descopere dru- 

mul către Scaunul săii, pentru a pune aici din noii pe Leon- 

Vodă, ce nu se astimpăra în mazilie. 
Frica de o îndreptare nouă a lui Murteza n'o avea numai 

el, ci și alt principe tributar stabilit fără a se întreba Sul. 

tanul, Râkâczy. Dacă înlăturase un concurent, pe David 

Z6lyomy, mai rămînea altul, Moise Szekely, care stăruia ne- 

obosit pe lîngă Turci și găsia ascultare. Marea solie a lui 

Râk6czy în vara anului 1633 făcuse impresie asupra Turcilor, 

dar ei nu văzuse cu ochi buni încheiarea, în Septembre, a unei 

păci cu Imperialii, cu toate că în această pace nu se cuprin- 

dea nimic împotriva intereselor Sultanului 6. Piri veniaii fără 

încetare din Ardeal: că principele ridică împotriva lui pe 

magnați, că păgubește pe Sași: un ambasador la Constanti- 

nopol, dintre cei bine informați, ni spune că și lui Râkczy 

presenţa, lui Murteza dincoace de Dunăre îi pricinui multe 

temeri î. 

1 “Tratatul lui cu acesta, în Hurmuzaki-Bogdan, Ii; 30 Septembre 1634. 

2 Pentru campania din 1634, mai vezi, Grabowski, Scrisorile lui Vladislav 

al IV-lea, Cracovia, 1543, pp. 14-6, 32-3. 

3 Spusa lui chiar; după izvoare ardelene, în Sîrbu, p, 132. 

4 Naima, după o traducere francesă, în Iorga, Acte și Jragm., |. 

5 Cf. şi Hurmuzaki, IVI; la data de 28 April 1634. 

6 V. Zinkeisen, 1V, pp. 471-2; Sîrbu, p. 61. 

7 Scrisori olandese private din 11 August şi 14 Octombre, Col. Camera- 

riana, d. c.
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Nevoia comună reuni pe cei doi stăpinitori de la Nordul 
şi Sudul Carpaţilor. Lui Răkdczy îi fusese întăii mai mult 
să capete bani de la Matei, pe care pretindea că-l ajutase, 
ceia ce era adevărat, fără ca prin acest ajutor să-i fi fost ho- 
tărită Domnia, în țară, pe cîmpul de luptă sai la Constanti- 
nopol, în desfacerea intrigilor și cîștigarea prietenilor. Încă 
de la 17 Iulie 1633, prin ambasadorul ardelean Szalânczy, ce 
mergea la Poartă, Matei închei& o învoială, care cuprindea 
îndatorirea de a plăti 6.000 de galbeni pe an, dar, pe lingă 
aceasta, și legături de prietenie 1. Cuvintele necuviincioase de 
care se slujește Râkâczy vorbind de aliatul său nu schimbă 
întru nimic situația orinduită astfel: în 1633 şi 1634, cei doi 
vecini se ajută cinstit între sine 2. 

În 1635, se simţi trebuinţa unei apropieri şi mai mari, unor 
îndatoriri mai amănunțite, legate prin jurăminte solemne, şi 
întărite, cel puţin dintr'o parte, și de către țară, nu numai 
de ocirmuitor. Sprijinirea lui Szekely de unii oameni cu tre- 
cere la Poartă urmă înnainte, și închiderea lui la Cele-Șepte- 
Turnuri nu-l înlătură de loc din situația-i de pretendent. 
Ce-i dreptul, la începutul anului, cu o pompă neobișnuită, 
cruntul Sultan Murad plecase în Asia, unde-și învăță oş- 
tile să asculte și le duse la biruință, dar se prevedea în- 
toarcerea lui în iarnă, și mulți își vedeai peirea în această 
întoarcere. Între dînşii, pe lingă Râk6czy, și Matei, al că- 
rui loc era rîvnit de mulți și, între alții, de fratele mai 
mic al Lupului moldovean, care începea să se lăcomească la 
țeri străine 3, 

Deci, după o solie pregătitoare, a lui Beleny, care, venit 
poate din dieta ardeleană, se întorcea la Brașov în ziua de 
8 Iulie, ducînd probabil și scrisorile din 21 lunie st. v. ale 

? Actul, în ungurește, datat «A condito mundo 7I41, 17 ulii», nu e pu- 
blicat încă; el se ală în Bibl. Batthyani, Codex authenticorum, no 279. El 
poartă de două ori pecetea domnească mică, cu chinovar, şi semnătura lui 
«Sava, secretarius hungaricus», care L-a, scris. 

2V, Sîrbu, pp. 82-4. 

3 Rapoartele ardelene, analisate în Sîrbu, 

64567. Vol, 1Y. 
XII 
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Domnului i, —în ziua de Sin-Petru, după calendarul vechii, 

se gătiaii actele jurămîntului noii. - 

Ele samănă cu alte legături încheiate în acest secol între 

Domni moldoveni saă munteni: Radu Şerban, Radu Mihnea, 

şi Bethlen ori Bocskai. În schimbul «bunăvoinții» lui Râk6czy, 

Matei se îndatoria să-l înștiinţeze și să-l apere, prin stăruinți, 

prin arme şi chiar prin venirea lui în persoană, în fruntea 

unei oştiri bune, la locul primejdiei. Pentru că, în mindria 

lui, principele ardelean voiă un semn, văzut de toți, al acestei 

alianţe, se găsi mijlocul, fără cheltuială prea mare din partea 

Muntenilor: se va da pe fiece an un cal turcesc şi un alt 

cal de călărie — darurile obișnuite ale Voevozilor din ambele 

principate, și, în locul tributului, reclamat de «Craii» de peste 

munți de la Constantin Movilă ca şi de la Alexandru Iliaș, de 

la acesta ca şi de la Leon-Vodă, se va răspunde suma de 5.000 

de florini, dar numai ca o răscumpărare a dijmei oilor, ce se 

plătia de la o vreme și din partea ciobanilor de peste munți, 

veniţi la noi. Boierii întăriră deocamdată de bună samă nu 

ambele acte, ci numai confirmarea de către dinşii a celui 

din urmă 2. 

Răvaşele fură duse la «Craiul» -de o solie munteană alcă- 

tuită din Clucerul Sava, Logofătul Simon şi un alt logofăt, 

«diacul unguresc», numit tot Sava, cari aveai vre-o douăzeci 

de oameni de suită. Sosiră la 22 Iulie, merseră la Râkoczy 

și ascultară dorințile acestuia. Dar, înnainte dea putea ei să 

se întoarcă, la 30 Iulie și 3 August, cel d'intăiă act, prin 

care Ardealul era apărat de ori-ce năvălire munteană, în casul 

cînd Turcii ar voi să scoată pe principe, — era întărit şi de 

boierii ţerii, și chiar de căpitanii și iuzbaşii ce stăteaii în fruntea 

«vitejilor» în aceste cuvinte: | 

«Noi toţi slujătorii 'Țerăi-Rumăneşti, căpitanii, iuzbașăi, 

ceaușăi, vătășăi şă toţi cetașăi, cățărime șă pedestrime, jură 

mu-ne pre numele lui Dumnezeii șă pre s[făn]ta evanghelie 

1 Cf, Soc. Brașovului, Scrisoarea, în ungureşte, se află inedită, în Codices 

guthenticorum : e dată din Bucureşti. 

2 După Zărăk- Magyarkori Alam-Ohmânytâr, LL; în traducere în urma ver- 

siunii Memoriilor lui Kemeny de Neagoe Popea.
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șă pre s[fănjta preacurată Mariea șă pre toţi sfenţii lu Dum- 
nezei, cum noi vom fi cu toată credința Mării Sale Domnu 
nostru, lui lo Mateiii Basarab Voivoda, care ieaste cu. mila 
lu Dumnezeii Domnu Țerăi noastre Ru mănești. Lăngă aceasta 
împreună cu Dom nostru șă Mării Sale lu Racoți Ghiurghi, 
cu mila lu Dumnezei biruitoriii mare Ardealului şă ao parte 
de țeara ungurească domnu șă Săcuilor șpan, cum noi nici 
întrun chip șă nici cu un mod, nici Mării Sale, nici coco- 
nilor, nici celora ci-i vor fi cu credinţă, pre porunca nimu- 
luilea, nici pre îndemnarea cuiva vrăjmași nu-i vom fi; armă 
înpotriva feţei cinstei coconilor șă credincioșălor Mării Sale 
nu vom scoate, în ţearăii cu arme, vrăjmășaște, nici noi, nici 
cei ce vor ținea de noi nu vom mearge; pagubă, pizmă, nici 
Mării Sale, coconilor, nici credincioșălor nu vom face; cu 
Măria Sa cu vecinătate frumoasă șă întru una vom fi, șă vom 
trăi, șă vom ţinea; de nicăiri asupra feaței Mării Sale șă a 
„coconilor șă a credincioșălor vrăjmaşi nu le vom scorni, nu 
le vom face, nu le vom trimite, ci, de se-arii șă -scorni den 
cătroova asupră-i, cu toată nevoința, după putearea noastră, 
a-i întoarce şă ai depărta vom sili; şă, de se vor afla Mării 
Sale, coconilor, credincioșălor den cătroova nescari vrăjmași, 
măcarii fie de unde, de timpurii, după pohta Mării Sale, 
coconilor, credincioșălor, cu oaste aleasă a noastră, cu cătă 
vom putea însema, vom ajuta, șă o vom ținea acolo în 
plata. noastră pănă-i va tribui. Ear, de ari fi lipsă şă de mai 
multă oaste, șă noi toți cu oastea țerăi noastre șă cu feațele 
noastre gata vom fi, fără de zmenteală, a ajuta șă lăngă ei 
a fi, după pohta vremilor, lăngă Măria Sa șă coconii șă ere- 
dincioșăi. Alta, toate scormoniturile ceale ci ară fi spre ne- 
folos şă spre stricăciune, căte vom înțeleage, ori aieavea, 

„ori pre ascunsu, înpotriva Mării Sale, coconilor șă credin- 
cioșălor, acealea de timpuriii i le vom ivi, şă noi încă vom 
fi înpotriva acelora, cu toată nevoința, șă noi Mării Sale, 
coconilor, credincioșălor, fi-i-vom direpți, șă-i vom vrea binele, 
Pănăi va trăi Dumnezei: pre Măria Sa, coconii șă credin- 
Cioșăi, șă pănă-și va ţinea Măria Sa toată făgăduinţa cea bună 
șă tocmeala ce aă făcut cu Domnostru Io Mateiu Voevodi, 
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pentru să fie toate aceastea stătătoare şă aşădzate şă de- 

plin[e]. Dumnezeă nouă așa să ne ajute, șă preacurata Ma- 

riea, şă toţi sfenții lu Dumnezeu. Şă așa să ne fie sufleteie 

în spăsenie, şă în ceastă vieață de pre pămăntu, așa să fim 

norociţi, cum aceastea toate le vom umplea șă le vom ţinea, 

şă vom sta prea această tocmeală. Datu-se-ati den Bucureşti, 

în Iulie 24, în aii Domnului 1635 !.» 

Domnul adăugea un tratat privitor la făcătorii de rele 

ce fug din țara lui sai în această ţară. Dar aceste scri- 

sori par să fi fost duse numai către sfirșitul lunii, căci la 22 

August vedem pe diacul Sava iarăși la Braşov într'o nouă 

misiune 2. EI va fi adus cu sine actul prin care, la rîndul 

săi, Râkezy lua îndatoriri de sprijin, dar de la ajutorul 

armat se escepta persoana temută a Împăratului &. 

O întrebare care se pune acum e aceasta. Știm că în Vasile- 

Vodă Craiul vedea un com răi» 4 și că pe atunci capuchehaia 

ardeleană lucra împotriva intrigilor acestui turburător de pace; 

dar aceste relaţii dușmănești să fi continuat ele multă vreme, 

cu toată primejdia ce ameninţa pe ori-cine diu tributari după 

întoarcerea Sultanului? Credem că nu. În adevăr, mai tărziii, 

în 1636, vedem pe Răkoczy cerînd de la amindoi Domnii, în ace- 

lași timp, aceleași îndatoriri în vederea războiului săi cu Turcii 5. 

1 Semnează: «Oprea Vel Aga, Răzvan Căpitan, Lupul Căpitan, Stănilă Căpitan, 

Costandin iuzbaşa, Mușat iuzbașa, Muşat Susuşăscul iuzbașa, Stamatie Căpitan, 

Vadul iuzbașa, Crăstea iuzbaşa, Iuţa iuzbaşa, Voinea iuzbașa, Oana iuzbașa, Sava 

iuzbașa, Albul iuzbașa, loan iuzbașa, Stoica iuzbașa, Vasilie Cazacul iuzbașa, 

Oana iuzbașa, Costandin iuzbașa, Stan iuzbașa Daşoveanul, Stanilă Mic iuz- 

_bașa,, Potru iuzbașa, Furduiă iuzbașa, Ghiuca iuzbașa, Neagul iuzbașa, Radul 

iuzbaşa, Glăvan iuzbașa, Puica iuzbaşa, Radul iuzbașa, Nica iuzbașa, Dragomir 

"iuzbașa, Savacibaș iuzbașa, Vasilie Ghergheceanul iuzbașa, Crăstea iuzbața, 

Lucea Căpitan de Văleani, Bonciul iuzbașa, Dragomir iuzbașa, Dobrotă iuzbașa, 

Crăciun iuzbașa, şă cu toţi voinicii». — După originalul, azi inaccesibil sai 

pierdut, din Alba-Iulia, în Col, lui Toaian, 1874, p. 216. 

2 Cf. Soc. Brașovului şi actele, în tesa citată. Nâk6czy era ja 19 August 

în Cohalm. Mon. Com. Transylo-, LX, pp. 435-7- 

3 Zorok- Mag. Anlawm- Om. IUL, pp. 260-1; resumat în Sîrbu, pp. 67-8. 

4 Sirbu, p. 67. 

5 V, acolo, iar, pentru moment, Mor. Com. Transylo., Xp. 216, n9 XX:
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Pe de altă parte, la 4 Septembre 1635 apare la Braşov un boier 
moldovean, Şătrarul, cu o suită de vre-o douăzeci de persoane, 
ca și alui Matei deci; el se întoarce la 18 Septembre. Pe acest 
timp stăruia pentru Moldova un «Neagu-Vodă Basarab», care 
nu e altul, de sigur, decît «Neagul Aga», unul din partisanii, 
în 1632, ai lui Radu Alexandrovici !. El scrie lui Râkâczy 
și lui Matei, acestuia din urmă în Octombre, dar, în loc să 
se vadă îndemnat de Voevodul muntean, el e combătut cu 
putere, și Matei alături cu Vasile aduc prinderea lui Curt 
Celebi, trecut în slujba lui Leon-Vodă (şi poate a acestui 
Neagoe) și, după întoarcerea Sultanului, zugrumarea, acestui 
Grec nesigur?. Ar ieși de aici că, în vederea schimbărilor ce 
puteai veni din presența, «Împăratului», cei trei tributari își 
luase măsurile, legîndu-se prin tratate, impuse de nevoia îm- 
păciuitoare 3. 

  

Nu știm dacă, în așteptarea aceloraşi împrejurări, Matei 
va fi scris ceva în Polonia, dar el intrâ atunci în legătură 
cu Împăratul creștin, care nu mai auzise de mult oferte de 
credință romănești. Râkâczy-i ceru ajutor, și la 30 Septembre 
se dădea răspuns la unele puncte aduse de Trimisul lui, Da- 
niel Hrabetius 4. La 13 din aceiași lună, se dădea, tot în 
Eberstorf, «solilor munteni», veniți de sigur cu Daniel, o 
scrisoare de politeță pentru Domnul Țerii-Romănești. Cit 
despre propunerile de răscoală pe care Matei le făcu aici, 

1 Anonimul, p. 316. Pentru stăruinţile lui Neagu, cf. acest volum, pp. 107-8, 
unde data de 1638 ce propusesem, cu gîndul la războiul din 1637 între cei 
doi Domni şi la presența și în 1638 a Sultanului în Asia, trebuie prefăcută 
în 1635, — și Sîrbu, pp. 84-5. Supt un act din Tirgoviște, 31 Maii 1634, 
se află și pecetea lui cHwna Hkroc Borgos>. La 31 anuar 1635 apar Coman 
Comisul, Andrei Spăt. și Pătrașco Post., fiii «Agăi Neagului» (Bibl. Ac. Rom,, 
doc, 89/xx, 6x11). 

? Sîrbu, pp. 83-4, 85 şi nota 1, 

2 Cf, și Hurmuzaki, IVi, p. 673. — O scrisoare ungurească inedită a lui 
Matei către Râk6czy, București, 21 Iunie 1635, în Arch. din Buda, <Râkczy 
G. wejebol 1635-45, 23». 

* Mon. Com. Transyla., LX, pp. 435-9, 
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cur le făcu şi altă dată!, altora, şi.pe care nu sintem datori 

a le crede foarte serioase, cînd vin din partea unui om âșa 

de blind şi de cumpănit, — aceste propuneri fură înlăturate 

cu totul. Cesarul din Viena avea altă grijă decit aceia de: 

a-şi ridica în coastă un noii dușman, pe lingă acela ce-i stătea 

în faţă, și numai de cruciata contra Turcilor nu i se putea 

vorbi, cît dură războiul de treizeci de ani! 

În sfirşit, Sultanul se întoarse, în Decembre 1635. Peste 

cîteva zile apărea, în lanuar 1636, proclamația lui Ștefan Bethlen, 

alt doritor pentru stăpînirea Ardealului, care Bethlen refusă 

toate propunerile de împăciuire şi știu să se facă în acelaşi 

timp prietenul fățiș al Pașei din Buda și prietenul ascuns al 

Palatinului imperial din Ungaria Superioară. Pentru Râkoczy 

şi cine se ţinea de diînsul, primejdia se apropia ?. 

Măsurile fură luate. Pe lingă strîngerea trupelor în pro- 

vincie, «Craiul» avu grija ajutoarelor străine. Cu Matei relaţiile 

rămineai cele mai bune. «Cit îmi va sta capul drept», spu- 

nea el în Iulie, lui Tholdalagy, «nui voiă lipsi Măriei Sale în 

nimic, căci după Dumnezei nam nădejde în altul decît în Mă- 

ia Sa» 4, Cind Paşa de la Silistra, Kenaan, cumnatul Sultanu- 

lui, se afla acum dincoace de Dunăre, sosiaii la București 

doi Trimişi ardeleni, Toma Bassa şi Acațiu Barcsai, un 

viitor «Craii», cari aduceaii din partea lui Râkâczy «asigu- 

rarea» scrisă pe care o ceruse Matei prin Clucerul Socol și 

care ni s'a păstrată. Și în taină, înnaintea lor, boierimea ţerii 

1 Ardelenilor la 1634, poate creştinilor din Balcani. V. Sîrbu, pp. 42, 77 

şi urni. | 

2 V, Sirbu, p. 91. 

3 Scrisori inedite ale lui către Râkoczy: București, 15 și 17 "Februar, în 

Codices authenticorum din Alba-lulia și în Arch. din Buda, Î. c€. 

4 Sirba, p, 93. Pentru Gavrilaș şi loan Movilă, cf. Mor. Com. Transylya 

IX, 532 și Tărt. Târ, 1882, p. 416 şi mm. ; Col. hi Traian, 1874, p. 132. — În 

schimb, Râkoezy spunea necontenit oamenilor săi la Poartă să ajute «foarte, 

foarte» pe Domnul prieten ; Sirbu, p g2. , 

5 Cf. Mon. Hung. Fist, Diplomataria, XXIN, p. 19; Ti răk- Magyarkori 

Allam- Okmânytâr, 11, p. 496 şi Soc. Braşovului. Cuprinsul actului e resumat 

şi în jurămiîntul din 22 al boierilor.



PREFAŢĂ CLAXXIIIL 

și oștile făcea la 22 Octombre un noi jurămînt, prin care, 
în schimbul adăpostului făgăduit de Ardeleni, ei se arătată 
gata a luptă pentru dinșii «împotriva ori-cărui dușman» 1. 

Cu Moldova, se păstra încă buna înțelegere. O mare solie 
de aproape patruzeci de persoane, condusă de Șătrar și de 
Postelnicul Grama, un om priciput la negocieri în străină- 
tate, venise de la Vasile-Vodă în Decembre 1635 şi se în- 
torsese în lanuar 16362. În April, Vasile-și plătia darul de 
cai către Râkoczy, îndreptățindu-se că nu i-a putut cumpăra 
mai buni, pentru marile cereri ale Turcilor 3. În Maiu, sosește 
de la dinsul Grama şi apoi un anume Constantin; în August, 
iarăşi Grama, cu o suită însemnată £, Cind Turcii plecati 
asupra Ardealului, în Octombre, vedem pe Vasile că vorbește 
de «Craiul» vecin ca de un «prieten» ?. În 1638, Lupu amin- 
tește «legătura veșnică» încheiată cu principele în 1636. 
Kemeny afirmă că Bassa și Barcsai, pe cari i-am văzut ve- 
nind în Ţara-Romănească, se duseră în Moldova în clipa pri- 
mejdiei, ceia ce trebuie să se fi făcut în Novembre. Și în 
această lună întimpinăm în Ardeal un noii sol al lui Vasile, 
Ieremia « Vinculiță», cu o suită destul de numeroasă 7, 

Polonilor li ceru Râkâczy o demonstraţie la hotare, care să 
ție în loc pe Tatari şi pe Lupu, dacă el n'ar fi credincios cuvintu- 
lui dat $. Pe atunci, în adevăr, Domnul Moldovei era învinuit de 
peste Nistru că nu ţine buna vecinătate, că pradă graniţile, taie 
drumurile și «aprinde focul» de spre Turci suflind în el cu pirile 
sale, așa încît <Dumnezei să-l piardă cît mai răpede, cu 

! După Zorâk- Magyar lam Okmânytăr, în Popea, 7, e, pp. 59-60. 
2 Socotelile Brașovului. 
3 Scrisoare din lași, 18 April 1636, semnată: «basylius, Dei gratia terra- 

rum Moldaviae princeps ac dominus», inedită, în Cogdices aufhenticorum din 
Alba-Iulia, Regest în Columna lut Traian pe 1874, p. 132. 

* Socotelile Braşovului. 

> Lorga, Doc. Bistriţei, |, p. xcvI. 
? «In anno domini millesimo sexcentesimo trigesimo sexto superius elapso» ; 

Mon. Com. Transylw, X, p. 216, n xx. 

î V. Socotelile Brașovului. 

8 Sirbu, p. 57. 
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stăpînul săă dimpreună» !. În schimb, Matei trimisese în Mart 

cea d'intăiii solie la rege, în Lituania, prin Dalmatinul Marco 

Vladcovici, îndreptățind zăbava, cerînd știri și făcînd propu- 

neri orale, ascunse, la care se răspunse, în Maiii, pe aceiaşi 

cale 2. Dar, fățiș cel puţin, Matei nu vorbi răi despre Lupu. 

Şi aceasta se observă și în propunerile pe care le făcu el 

la Viena printr'o solie, în care se afla cumnatul săii Udriște 

Năsturel, iar, ca tălmaciă, Sava diacul 5; în spusele lor nu 

vedem decit o tînguire asupra vremelor grele, nesiguranții 

"pe care tot pare a o avea față de Ardeleni, asupra fricii 

de lăcomia Turcilor, nevoii de ajutor armat, dacă ar fi să 

se răscoale, asupra adăpostului ce lar dori în creştină- 

tate... 

Prădăciunile lui Bethlen începură în lunie, și Răkâczy se 

plinse întăiii la Împăratul, în bunăvoința căruia mavea o în- 

credere desăvirşită, bănuind măcar pe oamenii lui din Ungaria 

căi sînt duşmani în suflet. 

Împăratul era dispus să nu sprijine încercarea lui Bethlen, 

din care nu se vede ce folos putea să iasă pentru Casa de 

Austria, şi el dăduse și poruncile de nevoie pentru ca pre- 

gătirile rivnitorului de Domnie să fie împiedecate. Dar, pe 

cînd Ferdinand spunea limpede că vrea să sfărime părerea 

greșită că nu i-ar păsa de Ardeal și se îngrijia să stringă 

din toate părțile ajutoare pentru Râkâczy, Palatinul avea o 

purtare cu totul deosebită. Principele ardelean trebui să se 

apere față de dînsul, — la sfirşitul lui Septembre, vre-o săp- 

tămină după mazilia lui în folosul lui Bethlen, — de învi- 

nuirea că ar fi un tiran, un dușman al Turcilor și un pri- 

gonitor neîmpăcat al concurentului săi. «Am de gind», scria 

el cu mîndrie, «să nu las Domnia decit odată cu viața... 

1 Grabowski, Scrisorile lut Vladisiav al 1 V-lea, pp. 173, 196-7, 199; 204-5- 

2 Cf. Hurmuzaki-Bogdan, II, p. 615-6 şi Grabowski, pp. 186-7, unde se 

spune că scrisoarea câtre rege era din 74 Mart. 

3 Hurmuzaki, 1V!; ri Maii. 

4 joid,
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Mai bine să rămiie copiilor mei un nume bun după mine 
decit să trăiesc ei fără de dinsul»l. 

În sfirşit, Turcii se hotărise, și Paşa de Silistra şi Oceacov, 
Kenaan, porni spre Ardeal, trimiţînd şi lui Matei-Vodă scri- 
sorile împărătești care-l priviaii. Am văzut în ce chip răs- 
punse el la acestea: pe cînd căuta să înbuneze pe stăpini, 
el se lega și mai strins de soarta lui Râkâczy printr'o fă- 
găduială de a-l ajuta împotriva ori-cui, fără deosebire. În 
același timp, el va fi găsit mijloace ca să zăbovească mersul 
lui Kenaan, care găsi de nevoie să treacă pe la Brăila, să 
se primble pănă la Călărași. Cind Pașa află în sfirșit timpul 
să pătrundă pănă la București, unde se credea căi era gindul 
să facă o meșteșugită lovitură împotriva acestui șiret hain, 
el găsi pe Domn între ostașii săi, și nu aduse nici astfel 
vre un folos 2, 

Aceasta era în Novembre, şi pănă atunci lucrurile se ho- 
tărîse în Ungaria. Plecînd din Turda la I-iii Octombre, Râ- 
k6czy întilni pe comandantul său Kornis după o biruinţă 
ciştigată asupra celorlalți Turci, ai Pașei din Buda, Înnaintea 
trupelor adunate și a energicei hotăriri pe care o dovedise 
principele, se făcură propuneri din partea dușmanului, şi ele 
duseră peste citeva timp la un tratat?. În mijlocul negocie- 
rilor, apropiindu-le astfel de sfirșitul bun, sosi un trimis al 
lui Matei, cu un om al lui Kenaan-Pașa, pentru a da vestea 
îmbucurătoare că a doua oştire turcească părăsise ţara £. 

Mulţămită şi stăruinţilor lui Matei la Poartă, pacea închei- 
ată de «Craiul» ardelean cu Pașa învins al Budei fu întă- 
rită: războiul cu Persia avea mai mare însemnătate decit 
înlocuirea vasalilor din Europa, şi, în Septembre 1636, vrăj- 
mașii în Asia ai Împărăției osmane cîștigaseră o mare biruință, 
ucigînd și pe unul dintre cei mai destoinici generali ai Sul- 

1 Mon. Com. Transylu, 

2 Cf. Sîrbu, pp. 94-9 și povestirea din Cronica ţerii, p. 322: «Odată ai 
trimis pre Chinan-Pașa», etc.; reprodusă, fără adausuri, în Constantin Căpi- 
tanul, Kemeny spune că a văzut însuşi pe noul Domn adus de Pază. 

3 Sfrbu, pp. 96-7; Kemâny ed. citată şi notele. 
1 Sirbu, pp. 99-10o. 
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tanului. Marele-Vizir Mohammed plăti această nenorocire! prin 

pierderea demnităţii sale, chemarea la Constantinopol şi în-, 

temnițarea, iar urmașul lui, Bairam-Pașa, merse în 1637 să 

cerce la rîndul săi norocul pe acest cîmp de primejdie ?. 

La o altă graniță, era încă de lucru. Inaiet-Ghirai, Hanul 

de atunci, avea primejdioase simpatii pentru Cazaci și el dă- 

duse chiar dovezi de dușmănie faţă de Turci: se credea că 

în primăvară el va ridica fățiș armele împotriva suzeranului 

său. Supt cuvint că vine să pedepsească pe neascultătorul 

mirzac Cantemir, din Bugeac, el se înfăţișă în adevăr, la, 

Nistru, în fruntea unei nenumărate mulțimi de călăreţi pră- 

dalnici. Cantemir trecu Dunărea după o cumplită înfrîngere, în 

Mart 1637, şi Hanul învingător luă, în Mai, drumul spre casă. 

În Bugeac rămăsese doi fraţi ai acestui din urmă, dar un 

nepot al lui Cantemir îi ucise prin trădare. Turcii îndrăzniră 

atunci să facă un noi Han şi, după ce înlăturară prin ștreang 

pe cel vechiii, ei limpeziră pe deplin afacerile tătărești puind 

peste puţin, capăt și vieţii puternicului miîrzac de odinioară. 

lar pentru a curăţi Bugeacul de neplăcuții lui locuitori, un 

Serdar ce fusese între Viziri, Mohammed Tabani-Buiuc, numit 

beglerbeg de Oceacov, plecă din capitală în ziua de 2 August: 

ca ajutor î se dăduse Calga tatar, și amindoi aveaii misiunea 

de a. face ordine la Dunăre. 

La începutul lui Octombre, se mintuise cu Tatarii lui Can- 

temir: ei se supuşese, întorcîndu-se înnapoi în vechia lor 

țară 2. Dar mai răminea ceva de fâcut, căci oștile nu se în- 

dreptară încă spre iornatece. «Acum», scrie la 17 Octombre, 

ambasadorul olandes pe lîngă Poartă, «Turcii caută să puie 

mîna, cu dibăcie şi fără vărsare de sînge, pe Domnul mun- 

tean, care e aici foarte mult bănuit și urit, pentru prea marea 

înțelegere cu principele Râk6czy, lucrind întru aceasta supt 

conducerea fostului Mare-Vizir Mohammed-Pașa» &. 

Zinkeisen, 1V, p. 160 și urm.; Hammer, ed, a 2-a, III, pp. 160-1. 

Pentru toate acestea, v. Sfzdi? asupra îstoriet Romănilor, p. 37 Și urm» 

«Nu is men besich om den prins van Valachie, die van all te groote
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"Această hotărire nu se poate înţelege altfel, date fiind 
împrejurările, decît ca resultatul unei întrigi, la care se unise 
şi Caimacamul, ce ţinea locul Marelui-Vizir, dus în Asia. O 
înnodase ambiția lui Vasile-Vodă. Doritor să-și așeze la Tîr- 
goviște unul din cei doi fraţi, Domnul moldovean începu 
cu piri împotriva lui Râkâczy, care ar fi cercat să-l smomească 
din credinţa față de Turci, și împotriva lui Matei, care e 
gata să dea tot sprijinul săi Ardeleanului 2. Zvonul că se 
va ajunge astfel la un noii războiă dunărean se întilnește în 
ştirile timpului în primăvară și apoi mai tărziii, în lunie chiar 
şi lulie. Ca şi Râkâczy, Matei arătă aceste pregătiri Împă- 
ratului, cerînd ajutor la întîmplare 5. 

  

  
În August, de hatirul Domnului muntean, care-şi avea ca 

sprijinitor la Poartă pe influentul Rusnameghi £, se tăi€ nasul 
lui Leon-Vodă, căruia nu-i mai folosiră după aceasta nici 
banii, nici domneasca sa origine. Dacă însă la Constantino- 
pol, erai pentru dinsul disposiții bune, altfel era în lagăr, 
unde Vasile-Vodă va fi găsit un sprijinitor în Kenaan, care 
voise să prindă încă din 1636 pe Voevodul muntean, prie- 
tenul creștinilor. Pe cînd Pașa cel vechii se află încă în 
fruntea trupelor, care trecuse Dunărea, prin Iulie, Domnii 
primiră porunca să vie în tabără. Al Moldovei nu zăbovi nici 
o clipă pornirea sa, și peste puțin el își așeza corturile lingă 
ale Turcilor la Ismail, ca să ajute războiul Sultanului, și mai 
ales opera lui de uneltiri. Matei, încrezindu-se în ce-i vor fi 
scris capuchehaielele sale, porni şi el cu Muntenii săi, dar 
nu merse mai departe decit lacul Ialpugului, în Bugeac. Aici 
i se destăinui gindul ce pusese Kenaan asupra lui, și el se 

  

intelligentie met den prince Raccocy hier seer suspect ende odieus is, sonder 
bloetstortinge ende behendicheyt in handen te becoemen, door beleyt van 
den voorigen Oppersten Vezyr Mehemet-Passa». ” 

1 Aceasta o spun ambasadorii frances, olandes şi ardelean, contra celui ve- 
neţian singur, Să se socoată și vrista tînărului fii al Lupului: avea numai 
zece ani. 

2 Pirile fură presintate în Decembre 1636, ca şi în April 1637. V, Docu- - 
mentele !a Prefaţă. 

3 Hurmuzaki, 1V2, Mart; Sîrbu. pp. 108-9. 
+ Hurmuzaki, 1V?,    
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întoarse îndărăt, rămiind în lagăr, la Tîrgovişte, cu trupele 

sale, cum îl vedem pe la jumătatea lui August! şi chiar peste 

o lună, -cînd veni la el o solie ardeleană, — condusă de Be- 

leny 2. 

Se pare că aici, după sosirea lui Mohammed, înlocuitorul 

lui Kenaan, îi veni, ca să-l liniştească, <o întărire în Domnie» 3, 

Oştile vor fi fost trimise pe la locurile lor, mai ales cînd se 

văzu că Tatarii se duc fără împotrivire. Cel puţin, un curier 

din Ardeal arăta la Viena, în ziua de 18 Novembre, că <R&- 

k6czy n'are de ce se teme prea mult în acest an, așa încit, 

fiind şi iarnă acum, el a dat drumul trupelor sale» £. Şi, la 7 

ale aceleași luni, ambasadorul olandes afirmă că dregătorii 

Porții s'aii hotărit să-și ascundă adevăratele scopuri față de 

Matei, care s'a arătat gata să se apere cu arma?. 

Înţeles cu Mohammed-Pașa însă, pe care-l cumpărase pen- 

tru a-l lăsa să lucreze spre îndeplinirea visurilor lui am- 

bițioase, Vasile tulbură liniştea ce abia se restabilise. Fără 

să fi venit de la Poartă mazilie lui Matei, fără să i se fi 

numit urmaşul în persoana fratelui mai mic al Lupului, el, 

plecind de la Cetatea-Albă, unde fusese concentrarea contra 

Tatarilor, nu se îndreptă, ca un vecin cinstit, către casa sa. 

Pierzind citeva săptămîni cu zăbăvile, el se răpezi apoi asupra 

Ţerii-Romănești, unde nu credea să găsească pe nimeni in 

1 Cf. mărturiile din Studiile citate, pp, 44-5; din corespondența olandesă și 

Documentele Bistriţei. Despre această cursă mai vorbește Cronica ţerii, p. 322 

şi Naima, în ete și fragmente, |, p. 61. CE şi Socotelile Sibiului și Mon. 

Comit. Transylo., X, p. 124; Sîrbu, pp. 11I-2. 

2 Socotelile Brașovului. 

3 Naima, /. ce 

4 Mon, Comit. Transylu., Î. cu pp. 128-9. 

5 Col], Camerariana, XIX, n 343: «Il principe di Walachia, tenuto qui 

per ribello et unito con il principe di Transylvania, si hă messo in postura di 

voler mantenersi con la spada, in caso che lo volessero levar dal suo luogo. 

D'onde questi ministri trovano meglio di dissimular per questo tempo, per non 

ruinar îl paese e li innocenti sudditi». — Din 3 Novembre avem o scrisoare a 

lut «Sava Logoffet, secretarius», dată cex Hamestorf», Gușteriţa, lîngă gra- 

niţă, în părţile Sibiiului, Arch. din Buda, cRâkoczy G. wejebol 1635-45. 23.»
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calea-i, și pătrunse pănă la Gherghița !. La sfîrșitul lui Oc- 
tombre vedem solii grăbite venind de la Matei în Ardeal: 
Logofătul Sima, apoi Logofătul unguresc Sava. Ce rost aveaii 
călătoriile lor, se înţelege: cererea de ajutor în puterea le- 
găturii din 16362, 

În sfatul «Craiului» se dezbătuse mult timp, în vară, afa- 
cerea. Râkoczy fusese invitat de Turci, înnainte de dieta din o. 
Octombre, să plătească 15.000 de galbeni pentru a se uita 
«pricina din anul trecut», şi el nu știa ce să facă pentru . 
a scăpa de această cerere. De nouă încurcături cu Turcii îi ! 
era frică, şi abia se învoi el ca loan Kemeny și Tholdalagy 
să plece, pe rind, cu vre-o 10.000 de oameni la Matei. Îndată 
după pornirea lor, el chemă pe loan Movilă, ce se tot purta 
pe la graniţă, și încheit cu dinsul, la 30 Novembre, un tratat 
prin care se stabilia şi ce va avea să deie Ardealului în cas 
cînd ar căpăta Domnia Moldovei, în locul lui Vasile 3. 

Războiul, în această apropiere a iernii, se miîntui răpede. 
Domnul moldovean crezuse să-și prindă pe neașteptate duș- 
manul, și acesta avea o frumoasă oaste, cu tunuri. Încercările 
de a-i cumpăra ostaşii și căpăteniile lor fu zădărnicită prin 
măsuri energice. Atunci nu-i rămase decit să se întoarcă, 
hărțuindu-se cu mai mult sau mai puțin noroc. La 11 No- 
vembre, Kemeny scrie din Vălenii de Munte din Prahova £. 
La 13, Vodă se găsia la Șoplea, în acelaşi județ. EI ar fi 
vrut o luptă, care să hotărească odată lucrurile, precum ele 
fusese hotărite, cu un alt prilej de dușmănie moldovenească, 
în 1632, printr'o luptă, care silise pe Turci să încuviinţeze 
fapta biruitorului. Era sigur de biruință, cu puterile ce avea, 
și voiă ca, după înfringerea lui Lupu, loan Movilă să între 
în Moldova pe la Breţe, prin pasul Oituzului, —care era păzit 
însă de Șoldan, cumnatul lui Vasile, — şi să se înfățișeze 

1 Doc. Bistrizei, |, p. 61, no 72, 

? Socotelile Braşovului Hurmuzaki, IVI. 

3 Zărăk-Mag. Allam-Ohm., Ul, p. 506 şi urm. Se prevăd 4.000 de galbeni 
și patru cai pe an, Cf. Sîrbu, p. £17, și mai departe, 

1 «Datum in castris ad Wâlin positis»; Arch. din Buda, «R. G. wâ6jebăl 
1635-48. 23».    
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țerii ca un Domn romin venit din pribegie pentru a lua de 

la «Grecul» usurpator moștenirea sa. Jumătatea nesosită 

încă a contingentului ardelean ar fi întovărășit pe Domnul 

cel noii, de ţară, 

La 13 Novembre încă Matei stăruia tot în acest sens, 

din Șoplea, cu toate că duşmanul îi perise d'innainte, ca 

unul ce nu voise o luptă grea, ci o prindere ușoară !. O pie- 

decă i se ivise pănă atunci în cale: frica de încurcături nouă 

cu Turcii, care lega mînile căpeteniei ardelene. El lăsă pe 

- Lupu să plece în voie, iar Tholdalagy făcuse abia, de la 11 

la 13 ale lunii, drumul de la Preșmer la Poiana-Mărului, 

așteptind porunci nouă. Pănă la sosirea lui, Kemeny nu crezu 

că trebuie să se mişte și, îndată ce al doilea căpitan regal 

trecu prin pasul Buzăului, Râk6czy îi trimise în grabă in- 

strucţii nouă de a se feri cu ori ce preț de luptă, mulţă- 

mindu-se, afară de împrejurări neprevăzute, să împace pe cei 

doi Voivozi. Aceste scrisori trebuie să fi fost aduse prin 

diacul Mihai, care veni la Brașov în ziua de 20?. 

Călăreţi munteni se luase după oastea, în retragere, a lui 

Lupu, care se opri un timp în județul Tecuciului 3. Matei 

însă nu pare să se fi mișcat din lagărul său de la Teleajin, 

unde stase de la început. De altmintrelea, un sol venise la 

dinsul, de la Pașa Mohammed, care nu trecuse Dunărea, 

nefiind ordin împărătesc, și prin acest sol îi se dădeaii toate 

asigurările dacă el nu se va folosi în dauna păcii de pute- 

rile cei stau în mînăt. Şi din acest motiv deci expediția 

de răzbunare nu se făcu. Ungurii trecură, probabil cu voia 

lui Vasile, prin Moldova și se întoarseră prin pasul, lăsat 

1 Sîrbu, pp. 118-206. 

2 Cf. Socotelile Brașovului şi Sîrbu, pp. 121-3. 

2 Miron Costin. Un document privitor la schitul Soveja, din c. 1640, vor- 

beşte de prada «Ungurilor și Muntenilor, cu Matei-Vodă» în aceste părți, dar 

şi din faptul că pentru a se face pliugeri Domnului, trebui să se meargă în 

Țara-Romănească vorbește pentru explicaţia noastră, V, Melchisedek, Cron. 

Romanului, 1, p. 262 şi urm, 

+ V. mai ales rapoartele lui Râkâczy către Imperiali, în Hurmuzaki, IV! 

saii Mon. Con. Transylv., d. c. 
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acum deschis, al Oituzului în cea d'intăii jumătate a lui 

Decembre, iar Matei veni de-adreptul în Scaun, asigurat 

acuma, cel puţin pe cităva vreme!. În adevăr, de la Cons- 

tantinopol, unde Murad al IViea se gătia însuși să plece în 

Asia, veniră la Silistra porunci ca liniștea să se păstreze la 
Dunăre, iar Matei primi la 22 Decembre în București pe un 
Trimis Împărătesc, care, asigurindu-l că toate se petrecuse 

fără ştirea Sultanului, îi aducea caftanul de mucarer, de în- 

tărire în Domnia pe care se arătase pănă la sfirșit gata să 
o apere?. 

Campania în Asia, pentru luarea Bagdadului, ţinu pe Îm- 

păratul păgîn și Curtea lui departe de capitala europeană 

timp de aproape doi ani de zile. În tot acest răstimp dușmă- 

niile și poftele romănești nu mai puteai fi ţinute în samă, 

şi Mohammed, care se făcuse imposibil prin purtarea lui de 

bun plac în 1637, căpătă pașalicul de Buda și fu înlocuit 
la Silistra printr'un noi Pașă, Nasuf-Husein, care plecă spre 
Dunăre, la 2 Mart 1638, ca să aducă neapărat o împăcare, 
prin oamenii săi şi prin mijlocirea lui Răkâczy. Cumnatul 

Pașei merse anume pentru aceasta în principate, cu o întă- 

rire nouă pentru amindoi Domnii, dar făgăduielile ce i se 

dădură şi pe care le transmise Caimacamului, spre marea 

bucurie a acestuia, nu împiedecară pirile, bănuielile şi min- 

ciunile. Ele nu puteaii duce însă la nimic, pentru că Sultanul 
lăsase acest ordin lămurit: «să nu se facă nici cea mai mică 
schimbare în aceste părți» 3 

Şi Râk6czy încercă să aducă o înțelegere scrisă și jurată în- 
tre cei doi vecini, pe cari i-ar fi voit prieteni între ei și 
față de dinsul. Firește că, dintre dînşii, el părtenia pe Matei, 
cu care luptase alături înnainte de Domnie, pe care | sprijinise 

i Pe la 20 Nov. Kemâny era în 'Țara-Rominească, la 9 Decembre oameni 
ai lui vin eauss der Moldau». V. Soc. Brașovulu?. Cf. Sîrbu, p. 125 n.1. 

2 > Sirbu, p. 125. Cf. mărturisirile. lui Matei către Locadello, în Hurmuzaki, 
IV?, pp. 495-6, n0 DLXXI şi scrisoarea, din 6 Februar 1638, a lui Haga, în 
Doe ea la Prefaţă. | 

3 V, mai ales Hurmuzaki, 1V2? și corespondența ardeleană, în Sirbu. 
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şi de care fusese sprijinit în împrejurări grele. Pe vremea năvălirii 

din 1637, nu:i lipsise gustul de a face o schimbare în Mol- 

dova, unde nu credea sincer că se poate îndrepta Lupu, 

ci n'avuse îndrăzneala să lucreze după pofta inimii sale. Pe 

cînd, pe de o parte, îndemna pe căpitanii săi să nu meargă 

pănă la vărsarea de singe, pe de alta, încheia un tratat cu 

Ioan Movilă, înțelegindu-se cu dînsul, cum am văzut, la 30 

Novembre asupra tributului și luînd măsurile cele mai amă- 

nunțite pentru casul cînd loan Vodă ar ajunge Domn în Mol- 

dova: cum va lucra minele, cit va da «Craiului» din como- 

rile Lupului, ce datorii va plăti față de Ardeal, cum își va 

aduce ca strajă Cazaci și Nemţi şi va lăsa ca Nemţi lefegii 

să treacă și la patronul săi, cum va îngădui negoțul cu ţara 

vecină şi va ţinea vecinătatea bună !. 

În 1638 mai vedem încă, în lanuar, pe loan Movilă în 

părțile Brașovului. Scrisori prietenești, intime, se tot schimbă 

între principele ardelean şi Voevodul Țerii-Romănești. Solie 

după solie trece de la Matei către Curtea lui Râk6czy: Lo- 

gofătul Grigore, Logofătul Sava, Postelnicul Petrașcu, Radu 

Mihalce şi iarăși Sava, Lăudat Comisul, Clucerul Matei, 

Constantin Postelnicul Cantacuzino, a treia oară Sava. Iar, 

din partea «Craiului», tot vine dincoace de munţi Daniel 

Jânos. Pe cînd de la Lupu nu se întîmpină nimeni pănă în 

toamnă, și Râk6czy arătă de citeva ori temeri că Voevodul 

duşman s'ar pregăti să-i năvălească în țară ?. 

Schimbarea, cea d'intăiii înstrăinare a lui Râkczy de 

Matei, o aduseră negocierile de pace între cele două eri. 

Principele ceruse lui Lupu, rupînd astfel ghiața, să-și trimeată 

represintanţii la Alba-Iulia, și, împreună cu solii ardeleni în- 

torşi din Moldova: Alexandru Barcsai și Ștefan Kâvâr, sosi 

1 Cf. tratatele din 3o Novembre, în Engel, Gesch. der Aoldau, pp. 265-7 

(cel de îndatoriri mărunte) și Zorik Magyark. AHam-Obmânytăr, VL, p. 504 

şi urm. (cel politic). Adaosul de pe p. 504, în care se spune că va fi cerută 

şi o casigurare» din partea țerii — Moldova —, nu poate fi din 2 MVovembre; 

trebuie a se ceti: 2 Decembre. 

2 Cf. Soc, Brașovului, Mon. comit, Transyla, și Sirbu.
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la 4 Septembre în Brașov Dumitrașco Șoldan, cumnatul 
Voevodului şi apărătorul Oituzului în 1637, împreună cu 
alaiul săi. Peste două zile intră în același oraş de graniță |. 
Sima «Logofătul», iar, ca boier, al doilea Vistier al lui 
Matei-Vodă, cu mult mai mulţi însoțitori. La 16 acesta din 
urmă propunea Moldovenilor, în capitala mijlocitorului «cră- 
iesc», o legătură frățească, de iertare pentru trecut, de apă- 
rare comună, de înlăturare a pirilor!, 

Şoldan răspunse printr'un alt proiect de pace, care cu- 
prinde și el articole de iertare și împăcare, dar într'o formă 
cu mult mai puţin călduroasă și fără nici o vorbă de « frăţie» ; 
iar la început și la sfîrşit se statornicește ca o cerere de 
căpetenie din partea lui Vasile-Vodă lămurirea, în Jași, 
printr'un jurămînt al Mitropolitului Ungrovlachiei și al boierilor 
din Divanul muntean, a cheltuielilor făcute cu înlăturarea 
lui Curt Celebi, cheltuieli în care i-ar veni lui Matei o parte 
de 15.000 de taleri?, 

Ce se putea răspunde la asemenea pretenţii? Matei refusâ 
plata banilor, pentru că ei ar fi fost întrebuințați în paguba 
sa şi, ori-cum, dați înnapoi prin cheltuiala cu Sluțirea lui 
Leon-Vodă, care ar fi cerut în 1637, nu Țara-Romănească, 
ci Moldova. În locul jurămintului la Iași, el arătă că fiecare-şi 
va găsi îndreptăţirea înnaintea dreptului judecător. Și, în 
sfirșit, declară că nu va mai jura din noi o prietenie pe 
care o ţinuse bine de la început3. 

Râkâczy primi acest răspuns cu supărare, și văzu în el 
dovada că Matei nu vrea nici într'un chip o pace, care lui, 
principelui, îi era neapărată, pentru ce putea să vie asupra 
Ardealului după întoarcerea Sultanului în Asia. EL se făcu 
însă a fi nepărtenitor, și, aproape în aceiaşi zi, el dădea 
drumul solilor moldoveni și munteni. Pe lîngă fiecare dintre 
dinșii el alipia Trimiși de ai săi: Toma Bassa și Acațiu 

1 Zirăt-Mag, Allam-Okm., UL, pp. 17-20. Cf. Socor. Brașovului. 

> Jbid., pp. 21-4. 

3 Jdid., pp. 24-5. 

64567. Vol. IV. XIII 
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Barcsai se duseră astfel la Vasile-Vodă, iar Ioan Daniel la 

vechiul aliat Matei!. 

Cei doi d'intăiii duceaii cu dînșii tot ce era de nevoie pen- 

tru încheiarea unei alianţe cu Vasile”. Întăiu, pe lingă o asi- 

gurare pentru pribegii moldoveni din jurul lui Ion Movilă, o 

diplomă regală, datată din 23 Septembre. În ea se amintiaii 

bunele relaţii de la început, tulburarea lor «în timpurile din 

urmă, pentru oarecare afaceri şi trebi». Dar Vasile a cerut prin 

Şoldan să se reînnoiască vechia stare de prietenie, şi Craiul, 

ținînd samă că atirnă și el de acelaşi Împărat, făgăduieşte a 

nu fi duşmanul Voevodului și a nui «ațița» dușmani, ci, 

«dacă cineva ar voi să vie sati să plece contra lui, după pu- 

terea noastră vom căuta a-l opri, afară numai de Împăratul 

prea-puternic». Dacă, fără ştirea acestui Împărat turcesc, Va- 

sile ar fi atacat de niscaiva erăuvoitori și rivali sai dușmani», 

i se va da ajutor «după nevoie». «Împotiiva Voevozilor străină 

îl vom sprijini cu bunăvoință şi ajutor, cum se cuvine, după 

puterea noastră, dar să se știe și aceia că Vasile-Vodă fără 

ştirea şi învoirea noastră să nu plece nici întrun chip şi 

supt nici un cuvint cu războii asupra lui Matei-Vodă saii a 

ţerii lui» 3. Niciodată Râkoczy nu făgăduise aşa de mult şi 

aşa de limpede lui Matei. Și, în schimb, î se trimitea lui Va- 

sile-Vodă și boierilor săi, pentru a le iscăli, hirtii ungurești 

şi romănești, prin care se promitea restituirea unor fugari 

adăpostiţi, solia cu daruri de două ori pe an, știri despre 

duşmani — și de la Tatari — şi, mai ales, ajutorul militar per- 

1 Cf, Socotelile Brașovului, Tărik-Mag. Alam- Ohm, UL, pp. 20-1. 

2 Basele fusese puse încă de Șoldan. V, în adevăr regestul din Columna 

lu? Traian, 1874, p. 133: «1638. Varnicul Șoldan, trimis din partea lui Va- 

sile-Vodă Lupul ca «sol mare cu învățătură și cu putere deplin», încheiă cu 

principele transilvan Gheorghe Râk6czy tractatul de alianță și de estradițiune». 

E păcat că d. Hasdeii n'a dat întreg prețiosul act, precum e regretabil că la 

Alba-lulia nu se mai poate vedea azi volumul din Codices aufhenticorun, care-l 

cuprindea. 

% Actul era inedit, Îl dăm în Documentele la Prefaţă. Peste cîteva pagine 

se află în registru și forma-i ungurească.
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sonal sai avînd în fruntea sa pe Hatmanul ţerii 1, Vasile nu 
Stătu pe ginduri să întărească prin punerea numelui său 
aceste acte, pe care i le vor fi jurat şi boierii, în Iași, la 26 
Octombre 2. 

Din partea aceasta, se vede numai puterea legăturilor nouă ; 
dincolo, la Munteni, abia se văd, mult slăbite, cele vechi, 
care fură reînnoite în București, la 23 Octombre. « Asigurarea» 
dată de boierii lui Matei începe cu constatarea că de un 
timp Craiul «e supărat — ofensam habere — pe Măria Sa 
Domnul nostru și pe noi». «Pentru a nu se Supăra și mai 
mult şi a-i crește minia» 3, se promite însă, de Domn ca și 
de boieri, întocmai ca înnainte, că se va răspunde Îa un ter- 
min fix, 6 Mart st. n., un dar de 5.000 de florini pe an, cîn 
bani de argint, de cei vechi», «pentru dijmele oilor din Ar- 
deal ce pasc în ţara noastră». Voevodul va dărui încă ve- 
cinului săii un «cal bun turcesc» cu podoabe scumpe, ce se 
hotăresc cu îngrijire, și un alt cal, de călărie, din rasa obiș- 
nuită. lar ce cuprinde vechia învoială se va ținea și de 
acuma £. 

Deci Râkâczy nu mai vedea în Matei sprijinul neapărat 
al ţerii sale, pe care e adevărat că o stăpînia acum cu mai 

1 Zărăh-Maş. Allam-Okm., 1. e. pp. 26-09; Mor. comit. Transylu., pp. 
216-7. 

? În Codices aufhenticorum se află copiate două acte ale lui Vasile-Vodă, 
ambele din 26 Octombre, şi un al treilea al boierilor moldoveni. După Soc. 
Braşovului, Barcsai se întoarse Ja 7 Novembre în Brașov. 

3 « Contra Illustrissimum principem dominum nostrum, una nobiscum, oflensam 
habere, ne magis exacerbaretur affectusque irae creverit, imo, his mitigatis, 
pacta cum Illustrissima Celsitudine Sua conventa bonaeque vicinitatis modus 
e vinculum in suo esse et vigore permaneret>. Engel, Geschichte dir Wala. 
hey, pp. 291-2. 

4 O copie a documentului se află în Cogices authenticorum. Tot acolo, ori- 
ginalul actului de la Matei, datat ein Bukorest, sede nostra principali; vige- 
Sima tertia mensis Octobris, iuxta styllum novum, anno Domini millesimo sex- 
Centesimo trigesimo octavo». El poartă o pecete octogonală de ceară brună, 
“Cu vulturul și exerga: Iw Ahareito Hoeoan Bacnpant şi semnătura cunoscută a 
ui Matei,    
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multă siguranță. Răutatea, viclenia, lăcomia pentru lucrul 

străin ale lui Vasile eraii numai amintiri din trecutul de duș- 

mănie. În tot cursul anului 1639, noua stare de lucruri se 

menţine : alături de soliile mărunte ale lui Matei, găsim o 

mare. solie de la Domnul moldovean: Vistierul Buhuș, ce 

sosește la Brașov în ziua de 11 lunie,cu o suită de patru- 

zeci și şese de persoane. El aducea o scrisoare din Boto- 

şani, a stăpînului săi !. Cînd, în Iulie, Mihai Tholdalagy, că- 

petenia militară din 1637, plecă la Poartă, îl întovărășiai şi 

alți nobili cunoscuți, dintre cari unii, şi între ei probabil Acațiu 

Barcsâi, se duseră în Moldova?. Și în luna următoare erai 

oameni ai lui Vasile la Curtea principelui 5. 

Trimişii din lulie duceaii, de sigur, cu dînșii, pentru a fi 

iscălită de Voevodul Moldovei, o nouă formă de tratat, care 

era întregirea firească a legăturii din anul trecut. Din ziua 

cînd «Craiul> va părăsi cu totulpe Matei, Vasile se îndatoria 

să plătească un tribut de 10.000 de florini pe an, și să dea 

şese cai, dintre cari doi turcești, printr'o mare solie. Ve- 

chile făgăduieli vor fi ţinute, și tot ast-fel în Domnia nouă, 

munteană, a familiei, condiţiile primite de Matei-Vodă *. 

Despre partea aceasta, Vasile n'avea să se teamă de ce i 

se întîimplase în 1637, cînd s'a crezut căa fugit mai ales în- 

naintea celor 10.000 de Unguri. Rămineai Turcii, şi acum 

bogatul Domn se hotări să ieie altă cale decit aceia a intri- 

gilor mărunte cu mici dregători de hotare, a surprinderilor 

piezișe, care nu-l dusese la nici un capăt bun. 

Din căsătoria cu Doamna Tudosca îi se născuse Lupului un 

fiii, băiat încă de tot tînăr și foarte plăpind: cu minile și 

picioarele «deznodate». Acest Cocon domnesc era prea mic 

în 1637 pentru ca să se poate vorbi pentru dinsul, fie și de 

1 «Datum in civitate nostra Botusanensi, 4 iunii 1639.» În Cozices aufhen- 

Zicorum p ungurește. Întrun document inedit (Bibl. Ac. Rom., 182/XLVI(), 

Dumitru Buhuș, Vistier și Grama Stolnicul se fac chezăși pentru un Romina 

(fără an). 

2 Socotelile inedite ale Brașovului, în Documente la Prefaţă. 

3 Mon. comit. Transylv. 

41 Torăl-Magyarkori Allam-Okmănytâr, UL, pp. 34-6.
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o Domnie copilărească. În 1639 el avea doi ani mai mult, 
şi tatăl său ar fi voit bucuros să-l vadă aiurea decit în casa 
lui, pentru că trimisese să-i aducă din Împărăția turcească o 
frumoasă fată de Cerches, rudă de harem cu Hanul Tatari- 
lor!. Așa că-și puse în minte să-l facă Domn în Moldova, 
în locul săii, iar el însuși să-și capete Domnia munteană. 

Aceasta era la mezat, Încă de pe cînd Sultanul era numai 
pe cale către capitala sa, în Iunie 1639, se răspîndise pănă în 
Ardeal știrea că Matei a fost mazilit în folosul unui Grec ce 
fusese cu oștile împărătești în Asia 2. Zvonul se risipise în 
timpul verii, cînd Râk6czy asigura că Matei e în afară de 
ori-ce primejdie 3. O părere prea încrezătoare, -de sigur, cînd 
se gîndeşte cineva la golul făcut de războiii în Vistieria îm- 
părătească, la disposiţiile de pedeapsă şi răzbunare, cu care 
se întorsese Sultanul, la ambiția lui Vasile-Vodă şi la moartea 
lui Rusnameghi, care lăsase pe Matei fără sprijinul săi cel 
mai puternic la Poantă 4. Banii ce se plătiră în vară, nu-i aju- 
tară nimic 5, 

Lupu trimisese încă din Maiii pe fiu-său la Poartă, supt 
cuvînt că vrea să-și aibă acolo un scump ostatec; Tinărul 
Voevod se îmbolnăvi însă mai răi pe cale și trebui să fie 
dus la niște băi. Dar ceia ce zăbovi atacul împotriva lui Matei 
nu fu atita această împrejurare, cît speranța 'Turcilor de a 
izbuti măcar în acest rînd cu o surprindere făcută în preajma 
iernei 6, | 

În Septembre, iar începu să se vorbească de mazilia apro- 
piată a lui Matei, În Octombre, Pașa de Silistra, cumpărat, 
ca și toţi predecesorii săi, de la Abaza încoace, de Lupu, 
trimise la Poartă știri viclene despre <obrăznicia» Domnului 

1 Hurmuzaki, 1V2, pp. 5o4-5. 
2 Raportul lui Bercsânyi către Împărat; în for, Comiz. 7; ransylu,, Ic. Cf. 

Taportul din 14 Iunie al Palatinului Ungariei, în Hurmuzaki, IVI, 
3 Hurmuzaki, IVI, p. 646. . 
4 Pentru această moarte, v, Hurmuzaki, 1V?, pp. 499-500. 
5 Sirbu, pp. 1534. 

* Cf. Mon, Com. Trans 1. e. şi Sîrbu, pp. 152-3.   
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muntean, care, de şi n'a ridicat încă armele, dar, cu Ungurii 

ce are lîngă sine și cu firea-i cunoscută, poate să fie privit 

ca un hain 1. Peste puţin,la 2 Novembre, se lua, în sfirșit, cu 

toată solemnitatea, pentru întăia oară o hotărîre împărătească 

împotriva lui Matei-Vodă. Ca de obiceiii, în asemenea împre- 

jurări, ceauşul mazilici se îndreptă spre Dunăre, un Schemni- 

Ceauș plecă spre Moldova pentru a instala acolo pe copilul loan- 

Vodă, şi poruncile de ajutor se trimiseră la toți aceia dintre 

vecini cari puteai să le primească 2. Lupu înlăturase cele din 

urmă îndoieli ale Turcilor oferind pentru această facere de bine 

în folosul persoanei și Casei sale un dar de 300.000 de 

taleri şi creșterea statornică a tributului amiînduror ţe- 

rilor, ce rămînea a se face de acum prin mînile sale, cu 

alți 100.000. 

Era deci acum porunca sigură a Împăratului. Hanul Tata- 

rilor era o rudă a Domnului moldovean. Cu principele ar- 

delean se încheiase un tratat din cele mai priincioase și în sfa- 

tul lui Râkâczy, ideia de a se da ajutor lui Matei căzu. Pe 

cînd astfel împrejurările erau nu se poate mai favorabile pen- 

tru Vasile, rivalul săă nu se putea răzima de cit pe două 

puteri în afară de sine: iubirea ţerii și vitejia ostașilor. 

Vasile plecă deci din Iași, lăsînd Moldova în sama bicis- 

nicului său copil şi a sfetnicilor de cari-l încunjurase. La 22 

Novembre, el se afla acum la Focşani, de unde dădea un 

act, luînd titlul de Domn peste amindouă țările, cum, de fapt, 

era să şi fie5. Avea cu dinsul oaste de țară, lefegii și Tatari 

de ai Hanului: steagul împărătesc era dus înnaintea rindu- 

rilor sale. 

Sultanul poruncise tuturor boierilor munteni să se închine 

înnaintea alesului săi, Lupu, întărind ordinul cu strașnice 

ameninţări, «Să faceţi așa, căci, de nu, n'o să rămincţi nepe- 

depsiţi. Eu sînt acela care am dărimat Bagdadul şi, pe 

cine voiesc, îl şterg de.pe faţa pămîntului. Hanul T atarilor 

1 Izvoare ardelene în Sîrbu, pp. 156-7 şi Documentele la Prefaţă, la data 

de 29 Octombre. 

2 Murmuzaki, IV2 şi Documentele la Prefaţă, 

3 Melhisedec, Cron. Zlușilor. Cf. Sirbu, la acest loc.
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așteaptă numai cuvintul miei şi se răpede ca șoimul unde 
doresc eii. Vă șterg de pe pămintul vostru şi pun Turci să 
locuiască în el, iar în biserică să strige Hogea 1.» Cu mai pu- 
țin decit atita s'ar fi dezlipit boierimea de alt Domn, dar 

ea își aducea aminte că Matei fusese acela, care, în urma 
timpurilor de ruină și umilință ce venise după fuga lui Radu 
Șerban, «a restabilit libertatea lor de odinioară, a înnoit ne- 
meșugul și a indreptat tot după cuviință», aşezind birurile, 
nesigure pănă la dinsul?. Chemarea lui nu răsună în zădar, şi 
el nu se aflâ singur în primejdie. Ca și în 1637, în părțile 
Teleajenului și Prahovei, în jos de măguri, cu fruntea apă- 
rată de malurile prăpăstuite ale apelor de munte, se aşeză 
tabăra, de care trebuia să se lovească vrăjmașul și să piară, 
Atit numai că, data aceasta, atacul dușmanului îndreptîndu-se 
asupra Bucureștilor, tabăra închisă se cobori de-a lungul 
Prahovei pănă ajunse la vărsarea ei în Ialomiţa. 

Moldovenii căutară în zădar să sfarme această tabără, să 

o aducă în luciul cîmpiei pentru a o copleși apoi prin numărul 
lor şi prin meșteșugul de călăreţi sprinteni al Tatarilor, prin 
groaza ce răspîndiaă în jurul lor acești fii ai pustiului. Ma- 
tei, care apucase vremurile lui Radu Şerban, urmă iarăși 
exemplu dat de acesta cu peste treizeci de ani în urmă. 
la Teleajen. Vasile voi să-l smomească din adăpostul sigur, 
puind săise ardă în vederea lui satele. Cind Matei socoti că 
ai plecat la jaf, pierzindu-se prin ţara de munte, destui din- 
tre luptătorii ce n'aveai cum să se lupte, el se hotări să lo- 
vească pe cei rămași încă supt steaguri. O ciocnire biruitoare 
cu straja moldovenească îl îndemnă şi mai mult să întrebe 
norocul luptelor. La 3 Decembre călărimea sa trecu Prahova 
înnot, în faţă cu Ojogenii, fiecare călăreț ducînd cu sine și un 
pedestraș. Pe cellalt mal, oastea se aşeză gata de luptă, cu- 

prinzînd în mijloc tunurile. Dar ea nu mai avea înnainte de- 
cit o mulțime neorînduită, plină de groază și gata de fugă, 

1 Sirbu, p. tș1. 

2 Jig, 
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li rămase numai să iea prada în primire şi să urmărească 

fugarii 1. 

Între prinși era Imbrohorul din Moldova. Încă înnainte de luptă, 

ceaușul ce venise în-Ţara-Romănească, prins îndată după trecerea 

Dunării 2, se afla în mina Voevodului mazil. Biruitorul dădu 

drumul amîndurora, şi trimise în grabă la Poartă un arz din 

partea țerii, ce se plingea de prădăciunile dușmanului şi 

cerea săi rămiie Domnul cel vechiă. Se făcu astfel ca Sul- 

tanul însuși să vadă pe aducătorul scrisorii şi să afle cu- 

prinsul plingerii. Silihdarul, duşman personal al Vizirului 

Caimacam, luă asupră-și să lămurească mai bine lucrul. Așa 

încît Mohammed-Paşa fu aruncat în temniță ca un tulburător 

al raielei plătitoare și îndată ucis. Ceia ce era, pentru Matei, 

întărirea în Domnie, ratificarea turcească a biruinții sale ?. 

Așa se lămuri în sfîrșit cine dintre cei doi Voevozi e mai 

tare. Dovada era cu atît mai strălucitoare, cu cît Matei nu 

fusese ajutat de nime. 

Îndată după luptă, el trimise la Râkoczy, ale cărui legături 

cu Vasile îi eraii probabil necunoscute 4, o mare solie, alcă- 

1 V. Cronicile, povestirea din Sîrbu; Doc. Bistriţei, |, p. XCVII Și Docu- 

mentele la Prefaţă. 

2 Constantin Căpitanul, p. 297: povestirea numai la dînsul. 

3 V,, mai ales, Cronica lui Hasan Vegi, în Iorga, Maraseripte din Bia. 

străine, UL, pp. 55-6. La 12 Decembre scrie ni Râk6czy, din Tirgovișie, un 

Maatin Harko (Arch. din Buda, 7, c.). Domnul se întorsese deci în capitala sa. 

Mazilirea Vizirului se făcu la 15. Ceva știri despre războiul din 1639 se află 

şi în Kraus, editat în Srriffores rerum austriacarum, dar amestecate cu altele 

din 1636 și 1637. 

4 Purtarea «Craiului» cu două alianțe față de doi oameni ce-și erai duş- 

maani nu era corectă, dar și mai puțin corectă fusese față de Voevozii noștri 

purtarea acelui Bethlen pe care Râk6czy încerca să-l imite. Adaug la cele 

spuse mai sus —pp. CXLIX-L — Ceva, care-mi scăpase din vedere. Cînd Beth- 

len piria la Poartă pe Radu Mihnea că-și caută un adăpost peste graniță, el 

destăinuia 'Turcilor un tratat încheiat cu acest Domn. Prin acest tratat inedit, 

datat din Cluj, 16 Maiii 1622, «Craiul» își asigura vecinul, precam îl asigu- 

rase și altă dată, cînd acesta era Domn în Moldova, că-i va da voie să vie 

în Ardeal, cu familia și boierii, pentru a sta chiar în provincie saii a trece 

numai. Radu făcuse cererea, fiind amenințat «nunc intestinis molibus, alias
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tuită din Hrizea Vornicul, Logofătul Grigore şi Logofătul 
Marco Vladcovici, cu un alaiti de peste o sută de oameni, ca să 
se bucure împreună. lar, după citeva zile, și învinsul își arăta 
îndreptăţirea, tot atunci în Decembre, prin solul său, boierul 
Lupu Prăjescul 1. 

Raăk6czy primi bine şi pe unii și pe alții, însă izbînda lui 
Matei îi cîştigă iarăși părtenirea vechiului, dar nesigurului 
«patron». Pe cînd sosirile din Moldova contenesc, ca în vre- 
murile rele, boieri de-ai lui Matei vin necontenit la principe. 
În Mart 1040, găsim pe Socol Postelnicul și pe Logofătul Sava, 
în Mai, la început, pe Marco și pe Sava, cari trecură, poate 
amîndoi, la Împăratul pentru a-i arăta vechia aplecare către 
creştinătate și dorința de a se trimite în ţară Mihai-Vodă, 
nepotul de fii al lui Mihai Viteazul și din care Matei voiă 
să'şi facă urmașul în Domnie?, 

La 19 Mai se înfățișa la Brașov o ambasadă munteană 
așa de strălucită în ceia ce privește numărul și însemnătatea 
celor ce făceaă parte dintr'insa, încît Râkoczy nu-și aducea 
aminte să mai fi văzut alta asemenea ca dinsa. Era «Vlădica» 
Teofil, Hrizea Marele-Vornic, Radu Vistierul, Clucerul Bu- 
zinca, Socol, Vucina Păharnicul, Mitrea Pitarul, pe lingă cari 
se adăugiră cei veniți înnainte: Logofeţii de slovenește și 
ungureşte Marco și Sava. Ei dădură scrisorile lor în dietă 
și izbutiră, mulțămită și unui ambasador polon, trimis cu 
același prilej, să aducă încheiarea unui noii tratat, care ho- 
tăria pe scurt ținerea vechilor îndatoriri din 1636. Statele 
ardelene primiră printr'un act deosebit de al principelui ace- 
leași condiții de alianţă împotriva ori-cui 3. Şi, în aceiași lună, 
Matei, care declara Împăratului că nu poate ierta pe Lupu, 

Tartarorum, nonnunquam vero Polonorum et vagantium Kozakorum _irruptio- 
nibus saepe saepius» ; Liber regius Zransylvanicus, XV, fol. 1-1 Vo, 

1 Socotelile Braşovului. L-am aflat adesea și în documente interne. 
2 Socotelile citate, în Documente la Prefaţă, şi Hurmuzaki, IV! În Docu- 

mentele la Prefaţă se află și ştiri pentru sosirea, în Novembre, a mamei lui 
Mihai, Ana, fata lui Radu Șerban. , 

3 V. Documente la Prefaţă ; Socotelile Brașovului pe acest an şi actele chiar 
de alianţă, pe care le-am găsit în Zrder Regius din Buda.    
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neimpăcatul lui dușman, fățiș saii ascuns, făcea să se ceară. 

la Poartă prin capuchehaiaua ardeleană mazilirea Domnului 

moldovean |. 

Acesta stătea mai răi decît ori-cînd. Sultanul Murad nu 

mai stăpîniă, lacom și crud. La moartea lui se suise petro- 

nul Osmanilor un frate al lui, îndobitocit de o lungă supra- 

veghere bănuitoare, Sultanul Ibrahim, pe lingă care nu putea 

isprăvi nimic un vasal bogat și ambițios. Cu Polonii era Lupu 

în legăturile cele mai rele: ambasadorul polon ce merse la 

Poartă pentru întărirea păcii fu primit în Moldova ca un duș- 

man și găsi cu atît mai plăcută găzduirea prietenoasă a lui 

Matei ; într'o scrisoare din Constantinopol, trimeasă la sfir- 

şitul lui Mai, omul regelui se plinge că Moldoveanul ar fi 

voit chiar să-i iea viaţa cu şiretenie 2. Oprirea scrisorilor so- 

lului pe care-l jignise nu ajută nimic lui Vasile-Vodă, şi am 

văzut cum se răzbunară împotriva lui Polonii, săpindu-l pe 

lingă Râkczy, care se făcea că ține de răi pe Domn pentru 

înţelegerea sa cu vecinii de peste Nistru în paguba lui Matei 3. 

Cînd Miaskowski străbătu Moldova, Lupu era pregătit să 

înceapă din noi războiul cu Voevodul muntean: Tatarii rudei 

sale Hanul se afla lingă lași în tabără şi cel carei plătia 

nu aștepta decît un cuvint de îndemn de la Poartă, unde 

stăruia în acest sens «altă vulpe și alt şiret», Ispir-Pașa, noul 

comandant al Silistrei. În Iunie însă, plecă din Constantino- 

pol porunca Vizirului-Caimacam să nu se tulbure liniștea la 

Dunăre, cu atît mai mult, cu cît Cazacii supuși Polonilor erai 

în mișcare lingă graniţă €. 

Dar acest om cu sufletul neodihnit nu-şi pierdu speranța. 

Cînd Râkâczy trimise la dinsul pe loan Daniel și Ștefan. 

! Sîrbu, pp. 186-7. 

Documentele ia Prefaţă. V, și raportul general al solului în Colecţia Niem- 

cewicz, V, pp. 52-79. 

3 Tărăk-Magyarkari Allam-Okmănytăr, VL, pp. 66-8. 

4 Documente la Prefaţă: raport olandes din 13 lunie 1640. Despre venirea 

“Tatarilor în Moldova vorbește și o scrisoare de ştiri în Arch, din Buda, cRâ- 

k6czy G. wej6bol, 1635-45».



PREFAŢĂ CCIII 

Sylyok pentru a-l mustra de pretinse intrigi cu Polonii şia-i 
cere să nu mai prigonească pe vecinul săi, el răspunse apă- 
rindu-se de ori-ce uneltiri cu Hatmanul şi declarindu-se gata. 
să lucreze pentru încheiarea unei păci trainice cu acela în care 
vede un stăpinitor asemenea cu dinsul !. El își alese şi negocia- 
torii, pe Toma Cantacuzino și Andrei Plantos 2, cari plecară din 
Suceava la 19 lunie; dar pentru aceasta nu-și părăsi planurile. 

Căci știa el bine că nici data aceasta stăruințele mijloci- 
torului nu vor face să se uite trecutul de lungă și învierșu- 
nată dușmănie. Nu cunoaștem și în acest rind hirtiile fără 
folos ce se schimbară. În August, venia în Ardeal Postelni- 
cul Socol de la Matei, cu o însemnată suită şi a doua zi 
vedem întorcindu-se de. la Curte o solie moldovenească. 
Atunci vor fi fost rupte tratativele între cei doi Domni, și 
Râkoczy asigură cu amărăciune că și acum Matei ar fi fost 
acela care, mai puțin dibacii, lăsă ca asupra lui să apese 
răspunderea neîmpăcării t, 

În Iulie sosise acum la Constantinopol, pentru scopuri pe 
care le înţelegem, fiul, bolnavul copil de treisprezece ani al 
Domnului Moldovei, dar el nu găsi nici un sprijin pentru Dom- 
nie la prietenii tatălui său și, boala înrăindu.i-se tot mai mult, 
plăpindul Voevod muria în Octombre, și tatăl său, care se aștepta 
să-l vadă purtînd cuca și avind la stinga sa pe Imbrohor, ieși 
cu 0 îndoită durere înnaintea alaiului care i-l aducea mort. 

Tot în lulie, de sigur în urma unor plăți saii făgăduieli din 
partea lui Vasile, se mai încercă odată a se pune mina pe 
Matei prin surprindere. Vizirul-Caimacam chemă pe amindoi 
Domnii la Dașov pentru a fi gata să apere graniţa de Cazaci. 
Se spune că L.upu veni îndată, şi el însuși arată lui Râkâczy 

! Zărit-Alagyark. Allam- Obmânytăr, 1. e. 

? Jdid., pp. 68-9. Lui Plantos îi dă Vasile la o April 1639 satul Șepenţii 
în județul Dorohoi (splendid document pe pergament, în Bibl. Acad. Rom., 
73]LXVI). 

3 Documente la Prefaţă: Socotelile Brașovului. În Iolie 1640 Socotelile Si- 
ghișoarei pomenesc pe «blăsch Legaten», «walachische Legaten». 

4 Sîrbu, p. 189. 

3 Rapoarte olandese, în Documentele la Prefaţă ; cf. Sîrbu, p. 187,        
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că o va face, de şi i «se strică planurile»!, dar Matei se în- 

dreptăți și acum pentru lipsă prin' boală de care suferia. 

Apoi veni de la dînsul un Trimis cu bani și, cu toată reaua- 

voință a Vizirului, care dădu ordinul din noii, spusele Dom- 

nului muntean fură crezute ?, 

În sfirşit, în Decembre, supt cuvint că se pregăteşte pen- 

tru primăvară un noii atac asupra Azovului, căzut iarăși în 

mîna Cazacilor supuşi Moscoviei, pregătiri ce înspirai bă- 

nuieli se făcură la Dunăre, capugii se trimiseră cu porunci 

la Domnii romiîni şi ambasadorii din Constantinopol scriseră 

acasă desprexgindul Turcilor de a prinde sai ucide chiar pe 

Matei 3. Și, în adevăr, un Capugi-bașa veni la Matei, care se 

îmbolnăvi pe dată, fu primit cu toate cinstea de boieri pănă 

ce Domnul putu să îi se înfățișeze în fruntea unei frumoase 

trupe de ostași, înnaintea cărora nu se puteaii decit spune 

înflorite binețe turcești î. 

In Februar 1641 se hotări expediția de la Azov, la care 

trebuiau să participe Hanul, Pașa de Silistra și cei doi Domni ?. 

În Mart, cînd Baltazar Kemâny se întorcea de la Matei,' a- 

cesta întrebase acum pe ocrotitorul săi ce ar trebui să facă 

dacă Turcii, călăuziți de poftele Lupului, s'ar rătăci pe cale $. 

În April oștile trecură spre Răsărit, și Vasile-Vodă, care dă- 

duse pentru războiii și dărăbani de-ai săi, merse cu Pașa 

pănă la Orheiă?. Cit despre Matei, el avea obişnuitele sale 

suferinți politice, care-l ţineaii pe loc, plătind. De aceia, cînd 

Pașa se întoarse, în ziua de 2 Septembre, la Nistru, fără 

1 Torăt-Mag. Alam.-Okm., Ul, pp. 69-70. 
2 Raport olandes din 11 August, în Documentele la Prefaţă. 

3 Raport olandes din 8 Decembre, în Documentele la Prefaţă, şi Sîrbu, 

pp. I190-r. 

4 Raport olandes din 19 lanuar 1641, în Documentele la Prefaţă. 

> Raport olandes din 23 Februar 1641. 

$ Socotelile Braşovului, în Documentele la Prefaţă și Sîrbu, pp. 192-3. O 

scrisoare inedită a lui Matei către Râkczy, Tîrgovişte, 18 Mart 1641, în 

Codices authenticorum. 

1 Dac, Bistriţei, | p. 74, n XCIX.
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nici o ispravă, şi se văzu că incepe întărirea Tighinei, unde 
el stătu două săptămîni în capăt, vechile bănuieli despre un 
gînd asupra hainului muntean fură iarăși deșteptate. Dar oastea 
era obosită, fără caii ce ar fi trebuit, şi în Octombre se re- 
stabili la Dunăre o liniște pe care o garanta nevoia 1. 

Războiul cu Cazacii nu izbutise, și el aduse peirea Pașei, 
ca și a Capudanului, care venise în zădar supt zidurile cetă- 
ţii cu corăbiile împărătești. 1 se păru atunci lui Vasile, care 
nu putea cu dărăbanii și oștile lui de ţară să cîştige biruința 
de care nu eraii capabili Turcii, că el ar putea da altfel Sul- 
tanului cucerirea dorită. EI intrâ în negocieri cu sprijinitorul 
Cazacilor din Azov, cu Țarul, şi, plătind şi acolo, izbuti. În 
Mart 1642, el scria la Poartă că a venit la dînsul un sol mus- 
călesc, ce n'ar fi altul decît guvernatorul cetății, gata s'o dea 
oștilor împărătești 2. În Iunie se ştia acum la Constantinopol, 
că mulțămită Domnului moldovean Țarul nu va ajuta pe Ca- 
zaci, ci-i va îndemna să plece 3. 

Matei, care avuse și în primăvară o ceartă la hotare cu 
vecinul săi, se temea și acum de vechia primejdie. Între 
cei 6.000 de Romini ce se găsesc luptind la Azov, era și 
oaste munteană, al cărui căpitan fu ucis în aceste lupte 3. Şi 
el dădu bani, celor ce-l sprijiniai la Poartă și Vistieriei. Dar 
toate acestea nu-l asiguraii pe tronul săi ameninţat. Precum 
se credea în primăvară că Lupu a și dobindit Domaia mun- 
teană și are la el 1ș.000 de Tatari ca s'o iea în primire &, 

1 Scrisoarea iui Koniecpolski din 13 Octombre 1641, în Documentele la 
Prefaţă. Pebtru veşnicele negocieri zădarnice ale lui Matei cu Imperialii, v. 
Sîrbu, p. rg1 şi urm. — La 9 August Koniecpolski scrie lui Răk6czy, din 
Mikuliniec, prin «secretarium Illustrissimi principis Valachiae». Codices authen- 
ticorum, În Codices mat e o scrisoare a lui Matei către principe, Tîrgovişte, 
26 August 1641, şi una a lui Sava Logofătul, dată «in oppido Zibeth», 20 

„ Mart. Socotelile Sighișoarei înseamnă în Septembre: <wallachische Legaten». 
? Cf. cu Hurmuzaki, 1V?, raportul olandes din 12 Mart 1642. 
3 Raport olandes din 21 Iunie 1642. 

Rapoarte următoare, 

3 Hurmuzaki, IVI, p. 665. 

6 Jbid, 

4 
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tot așa în toamnă se spune, de un preot catolic din Nicopol, 

care cunoştea ţara bine și din vechi timpuri, că Vasile a 

dobindit cuca pentru Muntenia și că alesul săi nu e altul 

decit fiul bailului venețian Grillo, pe care și l-a ales de gi- 

nsre L. Succesul de la Azov ar fi crescut și mai mult am- 

biția și puterea acestui om aprig?. 

Îndată se deschide o nouă eră pentru raporturile Domnilor 

noştri cu Ardealul. Pănă atunci, această ţară nu mai urmă- 

zise scopurile mari care crezuse că le poate atinge supt .cîr- 

muirea puternicului Bethlen. Răâkâczy încheie legăturile sale 

cu vecinii, le desface, schimbă prietenul cu dușmanul și se 

întoarce înnapoi la cel d'intăii, varsă bani în vistieriile îm- 

părătești, în lăzile Turcilor mari şi mică saii adună trupe, 

ridică steaguri și merge pănă la vărsarea de sînge, numai 

să poate răminea unde l-a pus dibăcia și averile sale și să 

poate preface într'o dinastie familia sa de magnați cu noroc. 

Nu e nici cu Matei, nici cu Vasile, în fundul sufletului săi, 

nici cu Împăratul creştin, nici cu Sultanul păgîn: e numai 

cu țara sa, cu neamul săii unguresc, și mai ales cu persoana 

sa. De la o bucată de vreme însă, după ce el se încredin- 

ţează că Turcii fug în cimp deschis înnaintea trabanților şi 

catanelor sale, după ce încearcă zadărnicia amenințărilor, lipsa 

de folos a pregătirilor împotriva lui, după ce se dovedește pe 

deplin ce fără de noroc sînt aceia ce-i rivnesc tronul în dosul 

unei granițe saii a celeilalte, el își simte ăripi şi prinde să 

asculte cele ce-i spun agenții politică ai protestanților, ai duș- 

manilor Casei de Austria, cari găsiră iute drumul către ca- 

pitala sa. Ani de zile, afacerea, hotăritoare pentru Soarta di- 

nastiei râkâczyene, se mărgeni la indemnuri, la șoapte, la 

1 Documente la Prefaţă: 3 Octombre 1642. 

2. Şi acum, cînd un Turc veni în principate, cu întărirea în. Domnie a ri-, 

valilor, se crezu că el are mai ales misiunea de a prinde pe Matei; Hurmu- 

zaki, 1V2, p. 523. Cf. Fragmente, Ul, p. 133. Din 1642 avem şi scrisoarea, 

dadată Podhoreze, 30 Maiii, a lui Koniecpolski către Râk6czy: e trimeasă 

prin «generosus Starzanski, aulae familiaris Illustrissimi principis Valachiae»>, 

care «per ditiones IIl. V. reait in Valachiam».
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răspunsuri îngăimate. Solii împărătești, cari erai niște spioni 
veniți ca să vadă dacă se mişcă Ardeleanul, fură bine pri- 
miţi, ospătaţi și putură să audă mărturisiri prețioase, să ză- 
rească perspective de împăcare, înțelegere şi alianță. În 1643 
însă, cele din urmă nehotăriri se risipiră, și principele arde- 
lean, care se visa acum Craii în Ungaria Împăratului, în- 
chei& în April un tratat pe care generalul suedes Torstenson 
îl întări în numele reginei sale peste trei luni, în Iulie 16432. 

Între articole, era unul care asigura lui Râkoczy și ajutor 
în potriva Domnilor vecini, cari sînt cuprinși, fără să fie nu- 
miţi, într'una din categoriile dușmanilor ce s'ar putea ridica 
asupra Ardealului pentru a-l clinti din credința față de prie- 
tenii cei noi2. În aceştia avea dreptate principele să nu se 
încreadă, acum cînd, mergind cu dinsul, ei s'ar fi jertfit în zădar 
pentru interese religioase şi politice care erai atît de străine 
de viața și deprinderile lor. Serios, nu se putea aştepta de 
la dinșii nici un alt sprijin de cît acel încuviinţat de Poartă. 
Dacă Râk6czy insuşi, mai puternic și mai bine apărat, nu lua 
îndatoriri decit supt reserva poruncilor turceşti, ce puteai 
face amindoi Voevozii, pîndiţi în fiece clipă de lăcomia stă- 
pinilor de toate treptele, urmăriți de poftele cui voiă săi în- 
locuiască și despărțiți între dinșii printr'o dușmănie de 
moarte ?. | 

Ca totdeauna, Matei fu corect, cinstit și acum. Omul care 
nu voise să jure nimic lui Vasile pentru că el nu călcase 
niciodată, de bună voia lui, cea d'intăiă înțelegere priete- 
nească, răspinse limpede propunerile de aventură ale Craiului. 
Mai mult decît atîta: ca unul ce de atitea ori făcuse asigu- 
rări de supunere Împăratului german, el crezu că se cuvine 
a-i da de știre, pe cînd tratativele se purtaii numai în taină, 
despre înțelegerea lui Râkâczy cu Torstenson și despre gîn- 
durile rele ce are principele vecin. Prin aceiași solie a lui 
Grigore Raț, care stătu la Curtea împărătească din August 
pănă în Octombre, Matei, temindu-se ca din aceste încurcă- 

1 Zinkeisen, IV, p. 544. 

? Hurmuzaki, Fragmente, IL. 
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tură să nu iasă și gonirea lui din Scaun, ceru, cu mai multă 

căldură şi precisie decit înnainte, un adăpost în Ungaria, prin 

părți unde să se găsească și vii — ca la dinsul în Tîrgovişte !. 

Altfel, și acum, se arată Lupu. El vorbise “Turcilor, 

lanuar, de un mare războiu cu Polonii şi cu Ardelenii, 

care el, care a slujit din vechi timpuri Împărăţia, ar călăuzi 

pe ostaşii Sultanului mai ales în Ardeal, unde o vorbă a lui 

ar face să se ridice, răzbunători, în arme iobagii romini, «cari 

fac mai mult de cît a treia parte» din locuitorii țerii 2. Dar 

aceasta nu-l împiedecâ să stea de vorbă cu emisarii lui Râ- 

k6czy, cari veniaii să-l îndemne la războaie primejdioase, pen- 

tru cinstea altuia. Mai ales Acațiu Barcsai făcu drumuri în 

Moldova pentru acest scop. La 5 Septembre el apucase a 

trece munţii prin părțile Bistriţei, și principele trimitea scri- 

sori după dinsul. El se dusese ca să vestească pentru 

întăia oară lui Vasile legătura cu Suedia, pe care venise 

s'0 încheie formal un ambasador din partea regelui, la ju- 

mătatea lui August. La 16 Septembre, trimisul ardelean 

era înnapoi în țara sa, aducind o scrisoare din 10 a lui Va- 

sile, care se minuna de «taina de necrezut» ce aflase ?. În 

același timp, ca o răsplată, «Craiul» negocia căsătoria Ma- 

riei, fata Lupului, cu principele litvan Radziwitt, pentru care 

Domnul căuta să capete încuviințarea, nu tocmai uşoară, a 

Porții €. 

Pe acest timp, Râkoczy stăruia la Turci ca să poată în- 

cepe războiul contra Casei de Austria și-și atingea, în sfirșit, 

n 
A 
1 

A 

in 

1 Hurmuzaki, IVI. 

2 fdid., p. 669. 
3 orga, Sfaudii și Documente, I-II, p. 43. 

4 Sîrbu, p. 207. 

5 Cf. Studii şi doc., d, €. Şi scrisoarea, inedită, în Codices aufhenticorun : 

«Arcanum sibi increditum». "Tacolo,! Domnul răspinge ca neîntemeiate pliuge- 

rile căpitanilor vecini împotriva lui şi propune o comisie mixtă, «Nec iudex»» 

arată el, «unius tantum partis quaerelas admittere debet, sed utrique benignas 

ad agnoscenda veritatis puncta aures praebere tenetur». 

6 V. Hurmuzaki, IV? şi Hurmuzaki- Bogâan, III, Și între actele inedite din 

Alba-lulia se află o ţidulă, din 12 August 1643, sin negotio matrimonii».
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in Decembre, scopul!. Ca și supt Bethlen, porunci se îndrep- 
tară către Domnii noștri ca să ajute cu trupele lor de călă- 
reți pe vecinul în luptă cu Nemţii. 

Matei trimisese în Ardeal o solie prin Decembre?. Cînd 
Sebessi veni la dînsul, în Ianuar 1044, din partea «patro- A nului» de odinioară, Domnul spuse din noi cît de neplăcut 
îi este războiul acesta cu creștinii, dar, potrivit cu ordinul 
împărătesc, își trimise ajutorul de oaste, supt o rudă, Con- 
stantin fiul lui Radu Șerban, din care, neputind avea pe 
Mihai Petrașcu, voiă să-și facă urmașul în Domnie. În curînd 
«tînărul Șerban Voevod» trecea pe la Bistriţa, către comi- 
tatele împărătești de la Miază-Noapte ?. 

La Vasile venise din noi Barcsai, cu speranțe mari, adu- 
cînd și un noi act de alianță. Dar Voevodul se codi, puse 
condiţii, arătă o nesiguranță foarte apropiată de reaua-voință 
și făcu să atîrne sprijinul său în războiă ca și la Poartă de 
o înțelegere dușmănească hotărită în potriva lui Matei, pe 
care Râkczy nu crezu că ar putea s'o deiet. El dădu mai 
puţini ostași decit se cuvenia, şi aceia fură judecați răi: de 
la o vreme, Voevodul şi-i chemă înnapoi și nu mai trimise 
alții în loc. Cinstea ce se făcu căpitanilor moldoveni de 
Barcsai, la trecerea lor, în Mart, trimiterea lui loan Boros, 
în Iulie și apoi în Novembre, nu folosi nimic5. Se întimplase 

  

1 Sîrbu, p. 213. 

2 În Socotelile Sighișoaret se află la această dată : «Liegaten auss Bleschland». 
3 Cf. Studii și documente, Î. c, şi Sîrbu, pp. 218-0. Din 1643, avem o 

scrisoare a lui «Pătrașco Cliu.> către Franco Italiano, «capitaneus buiakiensis», 
dată cin valle penes fluvium Syl>, la 20 Iunie. La 2 Februar, Matei asigură 
pe «Craiii>, din Tîrgovişte, că în două zile oastea-i va fi gata; inedit, în 
Codices authenticorum. La 1 Februar, tot din Tîrgovişte, altă scrisoare, pen- 
tra știri din Constantinopol ; did; Mihai Petrașcu căpătase, după cerere, 
de la Împărat, scrisori pentru a răscula pe Romiînii din Ardeal; Hur- 
muzaki, IVI, pp. 696-7. Cf. şi Hurmuzaki, Zragm., UI, p. 137: știri de 
la Matei despre Râkâczy ambasadorului imperial pe lingă Poartă. 

* Sirbu, pp. 215-6. În Codices auzhenticorum se află scrisoarea, inedită, a 
Ji Vasile către Barcsai; Iași, 18 lanuar 1644. Cf, şi acte inedite în Arch. 
Acad, Maghiare, cutiile XLIr-II. 

5 Studi? şi doc, î. c.ş Sîrbu, p. 216 și urm,.; Socotelile Brașovului, p. 91; 
Engel, Gesch. der Walachey, p. 292 n. g, 

64567. Vol. 1V. 
XIV  
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în acest an de prefacere împrejurări de acele care în- 

dreptară către alte prietenii pe schimbătorul Voevod al 

Moldovei !. 

Pe Râkczy n'avea de ce să-l îndatorească, ajutindui răz- 

boiaele nenorocite și nimicindu-i prin bani duşmanii de la 

Constantinopol, odată ce el se amesteca în lucruri foarte 

străine şi nu-l lăsa măcar slobod pe dînsul să-și caute de îin- 

terese și pofte. Pănă și mijlocirea principelui pentru căsătoria 

Mariei cu Radziwill î se păru nesinceră şi stîngace și, vorbind 

printr'un boier al săi și prin Petru Movilă, Vasile isprăvi mai 

răpede, așa încît nunta se putea serba .în Februar 1645 2. 

Această căsătorie stringea și mai mult relaţiile bune pe 

care le întreținea de o bucată de vreme Domnul cu vecinii 

săi de peste Nistru, în deosebi cu căpetenia graniții, Hat- 

manul Koniecpolski, şi Polonii erai dușmanii lui Râk6czy 

şi ar fi jucat bucuros, în noua luptă dintre Ardeleni și Aus- 

triaci, rolul pe care-l jucase, spre gloria lor, faţă de Bethlen 

venit asupra Vienei. Cînd un noi sol leşesc veni la Turci, 

în Mart, pentru a lămuri anume lucruri şi a se înțelege şi 

cu ambasadorul imperial din Constantinopol, îi se porunci 

ca, la trecerea prin Moldova, să îndemne stăruitor pe Lupu 

să dea la iveală gîndurile rele ale lui Râkâczy ?. În Iulie 

vedem pe Domn scriind în Polonia despre afacerile ardelene, 

fără să se poată bănui că el sar simți legat întru citva de 

dînsele +. Se credea chiar, în Maii, ca și la sfirşitul anului, după 

ce prietenia cu Imperialii de la Poartă era bine întemeiată 5, că 

Vasile, răzimat pe Koniecpolski, nu sar sfii să întindă o 

mînă cuceritoare sai cumpărătoare asupra Ardealului, al 

cărui stăpîn se războia aiurea. Doar apucase Vasile timpu- 

1 În 1644, Inlie, aflăm însă, în Socotelile Sighişoarei : «Moldner Legaten». 

2 Cf. Hurmuzaki, IV; Fragmente, INI, p. 139; Hurmuzaki-Bogâan, III; 

lorga, Acte și fragm. | PP: 196-8; Memoriile lui Kemeny, ed. Popea, pp 

33-4 şi notele; Socof. Braşovului, p. 156. 

3 Harmuzaki, Fragmente, LL, pp. 137-8. 

4 Hurmuzaki, IV!; 10 lulie 1644; inedite în Arch, Acad. Maghiare. 

3 Joid,, la data de 11 Novembre. 

$ Hurmuzaki, Fragmente, II, p. 141.
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rile lui Gratiani, cînd o coroană «crăiască» nu se socotia 
prea înnaltă pentru a putea fi ajunsă de aventurierul croat! 

Întro asemenea purtare îl întăria pe Vasile și stricarea 
situaţiei sale sigure față de Turci. Pe la uşile Turcilor şi 
Grecilor sati ambasadorilor cari ducea la dînșii începuseră 
iarăși a mișuna Voevozi fără Scaun, cu pungile în mînă și 
făgăduielile pe buze: Radu, cel învins de Matei în 1632, 
Neagoe, care se trezise într'o bună zi Basarab și el, un Bog- 
dani, toţi oameni cărora o ţară nu li spunea mai mult de 
cît cealaltă. Ei erai așa de îndrăzneți și primejdioși, încît 
odată, în mijlocul dușmăniei, cei doi Domni trebuise a se 
înțelege între dinșii pentru înlăturarea unuia, ca în casul lui 
Curt Celebi 2. În timpul verii se credea că Vasile ar putea fi 
scos din Domnie în felul cum voise el să scoată pe Matei, 
în anii de favoare. El fu, în adevăr, chemat la Poartă şi de- 
clară că e mai bucuros să piară luptîndu-se cu o oaste de 
50.000 de Turci, decit să-și plece capul supt securea calăului, 
În iarnă i se ceru un zălog din neamul săi: Doamna și fe- 
tele, dar el nici nu voi să audă de așa ceva, 

Așa că nu se mai putea gîndi el la înlăturarea unui vecin 
de care-l apropia părăsirea creștinilor. şi amenințările Turci- 
lor. Zădărnicia intrigilor atita vreme înnodate cu dibăcie 
aduse la căinţă, la păreri de răi și dorință de pace pe rîv- 
nitorul neobosit al stăpinirii aproapelui. Fireşte fără să în- 
trebe pe Râkâczy, care avu săninătatea de suflet să li ceară 
socoteală, cei doi Voevozi se înfrăţiră şi, ca să arăte trăinicia 
schimbării săvirșite în inima lor, ei înnălțară fiecare dintre 
dinșii o biserică de mulțămire către Dumnezeă pe pămîntul 
«fratelui» atîta timp dușman £. 

1 O scrisoare de la alo Bogdan Vayda» către Râk6czy, 4 Mart 1643, în 
Codices authenticorum. 

> Sîrbu, pp. 211-2, 

3 Cf. Sîrbu, pp. 222-3 cu Hurmuzaki, Fragm., Il, pp. 139, 142. 
+ Sîrbu, pp. 226-7. Cf. raportul lui Schmidt în Hurmuzaki, 1V!, p. 682 

şi urma. EL se aftă și în ms. 1096, fol, 160 și urm. din Bibl. Arch. din Viena, 
cu titlul <Relation an die Răm. Kay., auch zu Hungarn und B5haimb Konig. 
Maytt, Herrn Herrmn Ferdinando der dritte, meinem allergnădigsten Kayser        
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«Frăția» nouă a celor doi vechi duşmani aduce îndată ur- 

mări din cele mai interesante în politica lor față de vecinii 

creştini sau păgâni saii, mai degrabă, față de toţi aceștia ur- 

mează, lămurindu-se, ascuțindu-se din ce în ce, politica din 

care resultase împăcarea luptătorilor din 1637 și 1639. 

Râkoczy sfirşi nu se poate mai rău încercarea lui de a-şi 

croi o mare stăpinire ungurească pe socoteala Casei de Austria. 

De şi închei€ în primăvara anului 1645 un tratat de alianţă 

_cu Francesii, el fu silit în curind să se despartă de visurile 

sale cuceritoare. E] trebui să facă Imperialilor propuneri care 

fură primite cu plăcere și duseră, după ce oștile ardelene 

trecuse acum granița înnapoi, la o pace, care, iscălită încă 

din August, căpătă întărirea trebuitoare abia în luna urmă- 

toare !. 

Îl chemase în ţara sa, înnainte de toate, poruncile ame- 

nințătoare ale Turcilor. Aceștia nu voiaă să aibă de lucru în 

părțile de sus ale Împărăției lor, atunci cînd, tot în August, 

ei începeaii, printr'o biruință, un lung și grei războii pe mare 

cu Veneţia ?. 

Din partea lor, Domnii noștri făcură tot ce puteaii face 

pentru a zădărnici planurile periculoase ale crăiescului vecin 

şi a-l aduce la o realitate mai puțin strălucitoare. Matei, care 

făcuse în alte timpuri jertfe pentru acest sprijinitor totdea- 

una nesigur, ascultă bucuros cuvintele bune cei veniră în 

sfirșit de la Împăratul creștin, ce luase obiceiul a răspunde 

la asigurările lui numai prin. cuvinte goale. După sfatul Pa- 

latinului unguresc se încuviință din Viena o înțelegere cu 

Voevodul muntean prin trimiși veniți de la Cașovia î. Și, pe 

und Herrn, durch deren Rath und an der Ottomanischen Porten 15. Jahr lang 

gewesten Residenten Johann-Rudolph Schmidt, de anno 1638». Se cetește şi 

această parte, nereprodusă. în Hurmuzaki: «Es proffessirt der First Râk6cry 

grosse Freundschafit mit dem vallachischen Waywoda Matheo, auch mit dea 

moldauischen Lupolo, hat mit deren beyden Difterenz einmahl sich annehmen, 

sie vergleichen wollen, aber, wegen deren wider einander gar zu erbittertes 

Gemiith, nichts nit richten kânnen» ; fo]. 284 Vo. 

1 Zinkeisen, IV, pp. 5524. 

2 Jbia, 

3 Hurmuzaki, IVI, 
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cînd principele Ardealului vedea numai oarecare «receală> 
în purtarea aliatului săi 1, oamenii acestuia la Constantinopol 
vorbiai agenţilor germani de folosul ce ar ieși pentru multă 
lume din scoaterea, acestui Râk6czy, «cap neliniștit și rău 
vecin», a cărui moștenire peste munți n'o dorește, de alt- 
mintrelea, Voevodul, care-și aducea încă aminte de unele 
fapte mari petrecute în tinerețile sale și pănă la care totuși 
el nu credea că-și poate ridica giîndul?. Mai departe, nu mai 
ştim nimic despre asemenea uneltiri, dar ni lipsesc iarăşi şi 
dovezile de prietenie față de «patronul» la care nu mai ţinea, 

Tot Palatinul unguresc intrâ în vorbă cu Lupu, şi acesta, 
cu firea lui mai pornită, primi și cu mai multă căldură în- ţi 
demnul de a lucra la Poartă, şi, dacă sar înfățișa prilejul, 
şi aiurea, împotriva lui Râkoczy. E adevărat că, atunci cînd îi 
o mare solie ardeleană, de «o sută de călăreţi, toți îmbră- | 
caţi cu piei de lupi», sosi pentru a împodobi nunta Dom- i 
niții Maria cu lanus Radziwill, Vasile-Vodăii făcu toată cin- 
stea și răspunse la această dovadă de prietenie printr'o solie 
a lui în Ardeal, dar la plingerile lui Kemeny el nu ştiu să 
se dezvinovățească altfel decît prin poruncile turcești pe care 
trebuie să le asculte, mai mult sai mai puţin desăvirşit, chiar 
și în dauna unor făgăduieli făcute cu prea multă: ușurință 3. 

Ardelenii veniai numai cu dojana saii cu cererea de ajutor ua 
militar, alții făceaii să răsune la urechia Voevoduiui arii mai 
vesele. Ștefan Csâky, doritor să capete locul lui Rakâczy, 
făgăduia lui Vasile o sumă însemnată dacă ar duce lucrurile 
la capăt bun, prin mijloace de bani și de putere, după îm- 
prejurări. Palatinul credea că i s'ar cuveni, în cas de izbindă, 
înnapoiarea cheltuelilor şi o răsplată. Aşa încît Domnul dădu 
ordin la Constantinopol să se strecoare pirile, şi le ajută prin 
scrisorile lui chiar £. 

Lupu trebui să afle cu destulă neplăcere pacea încheiată 

1 Sîrbu, p. 231. 

* Hurmuzaki, Zragmente, IN, p. 142. 

3 Memoriile lui Kemeny. Cf. Sîrbu, p. 235 n. S şi, pentru alte solii între 
cele două țeri, Socotelile Bistriţei, în Szupi? și documente, L-Ul. 

* Hurmuzaki IV! și VIII; Fragmente, LU, pp. 144-5. 
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în timpul verii, şi încă în Novembre el asigura pe ambasa- 

dorul imperial pe lingă Poartă că Ardeleanul înșeală pe 

Turci cu ştiri falşe, «vinzînd fum și vint>, ca O «vulpe min- 

cinoasă» şi că mai este încă pănă să se poată simţi sigur 

în urma unui tratat). 

Dar Împăratul era mulțămit să nu-l tulbure nimeni din 

Ardeal, unde nu ţinea numai decit să facă o schimbare. Cînd 

i se mai vorbi de bunele disposiţii ale Moldoveanului, armele 

fusese acum părăsite de Râk6czy, și răspunsul împărătesc 

amină încheiarea ori-cărei îndatoriri în scris pănă în vremea 

cînd principele ardelean ar rupe din noi liniștea. Ideia unor 

asemenea îndatoriri față de niște stăpinitori cari nu stătea 

de sine jignise, de altfel, încă de la început, mîndria Cesa- 

rului, care se mai gîndia și la primejdia turcească ce sar 

putea zădări astfel şi la banii cari, odată ce erai să fie 

cheltuiţi pentru a cumpăra mazilia lui Răkâczy, puteai să 

cadă şi de-a dreptul în buzunarele Turcilor 2. Veșnica politică 

austriacă față de noi, împiedecată de o mie de socoteli mici 

şi de bănuieli nedrepte. 

Germanii nu puteai înlocui, ca apărători faţă de toanele 

crude sai lacome ale stăpinilor din Constantinopol, pe Voe- 

vozii dunăreni. Matei mîngiia poate sincer gîndul unei deştep- 

tări răzbunătoare a creştinilor din Împărăţie, deșteptare pentru 

care ar fi ridicat și el arma, dacă în jurul lui ar fi ridicat-o 

toată lumea, din care ori-cine arunca această grea sarcină 

asupra celuilalt. Vasile putea să aibă un sprijin mai apropiat 

în Poloni, pe cari de o bucată de vreme el începuse săi mă- 

gulească şi cărora li aduse de acum înnainte servicii, ce eraii 

binefaceri şi față de dînsul însuși. 

larăși se zvonise despre un război la Nistru, și nimeni nu 

putea să fie mai interesat în împiedecarea lui decît acela pe 

care oștile de o parte şi de alta l-ar fi ruinat. Şi data aceasta 

Vasile primi să împace dușmanii cari nici ei nu se prea gră- 

1 Scrisoare din Iași, $ Novembre 1645, în Hurmuzaki, IV!, 

2 Hurmuzaki, IV!; fără lună și 22 Octombre 1645.
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biai a se încăiera. Întrebuinţind făgăduieli pentru unii, min- 

ciuni şi bani pentru ceilalți, lucrînd prin prieteni, între cari 

şi istețul Mitropolit de Chiev, Petru Movilă, ce venise în 

Iaşi pentru nunta Mariei!, Vasile îndepărtă și acum primej- 

dia. Cazacii şi Tatarii fură ținuți în friă?, cel puţin pănă în 

toamnă, cînd, oprind la dînșii pe Moldovenii trimiși în solie 
de Domn, ei se răpeziră asupra Poloniei, al cărei rege se 
găsia, pentru nuntă, la Marea Baltică î. 

Întăii Vasile-Vodă crezuse că pregătirile Tatarilor se fac 
pentru ca Horda să cadă asupra ţerii lui, și el scrise atunci, 
la 24 Novembre st. v., o scrisoare de revoltă unui prieten 
din Constantinopol, scrisoare cu totul neprefăcută și în care 
se oglindește mai bine decit ori-unde firea violentă a «Gre- 
cului». Hanul a oprit două rînduri de soli moldoveni, și tot 
astfel pe ai «fratelui» Matei și pe ai Muscalilor. E vorba, 
deci, de o mare năvălire împotriva creștinilor din vecinătate, 
începîndu-se cu dînsul. «Și nouă ni e dragă viața: n'am 
crezut că trebuie să stăm ca vitele, ca să vie să ne lege de 
git și să ne taie». A trimis într'un adăpost sigur pe Doamnă 
şi femeile boierilor; «iar noi stăm în picioare, cu calul gata, 
aşteptind din ceas în ceas ce va să fie». Răspunderea miș- 
cării duşmane a Tatarilor cade asupra domnilor din Con- 
stantinopol ai Hanului, și Vasile înșiră cîte le făcuse pănă 
atunci pentru mulțămirea acestor răi stăpîni, carii voiati 
acuma, pe căi piezișe, viața: banii ce a vărsat în Vistierii 
fâră fund, războaiele amenințătoare pe care le-a împrăștiat, 
fiica pe care fusese silit s'o trimeată ca ostatec, atit de mi- 

nios pentru această despărţire, încît ni se spune că toate 

pedepsele pronunțate în Divan în acea zi de 12 Iulie 1645 

fură pedepse cu moarte. De mazilie nu-i pasă atita: sar 

1 Kemeny, î. c. Cf. Hurmuzaki, 1V?2; August, 
2 Cf. biografia Cancelariului Osolinski de Kubala, Lemberg, 1883, p. 342 

n. 27; corespondențe pentru aceasta, în Septembre. 

* Hurmuzaki, 1V2?; scrisorile lui Lupu către «cuscrul» săii 37 sze, dragomanul 
venețian Grillo, precum și către bailul însuși, Cf. și Hurmuzaki-Bogdan, III. 

1 V. raportul călugărului catolic, pe care-l reproducem în Documentele la 
Prefaţă; 14 Iulie 1645. 
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duce la Poartă, s'ar îndreptăți şi s'ar întoarce iarăși Domn; 

dar de ce, în locul ceaușului împărătesc, să vie calăul tatar? 

«Dar să şed așa: stăi că o să te ucid, aceasta iu 0 voit 

suferi, pentru că și noi sintem de strajă şi nu dormim... 

Viaţa e doar cel mai bun lucru de pe lume. Ăștia cred însă 

că vom sta pe loc ca să ne zugrume ca pe o pasăre.» În 

apărarea sa, legiuită, el se încrede în Dumnezei, carei știe 

cinima curată și fără vinovăţie». Dușmanul îi va pleca de 

înnainte. «Noi ştim bine ce sînt Tatarii. Pentru că ei se duc 

într'o țară să fure douăzeci sai treizeci de oameni și, dacă 

acei douăzeci saii treizeci stau pe loc, ei o ieai la fugă... 

Nu numai Tatarii, dar şi Împărăția însăși de ar veni, cum 

sînt locurile pe aici, n'ar putea face nimic» !. ” 

Tatarii trecură hotarul de spre Polonia în ziua de Bobo- 

tează 1646, în număr de 30.000, dar aici măsuri se luaseră 

pentru a-i primi după cuviință. Pe cînd în Moldova se credea 

că ori-ce motiv de temere a pierit, acum cînd se ştia sigur 

drumul pe care ai apucat ostașii jafului. Aceştia nu se pu- 

teai întoarce cu minile goale, ceia ce, cum judecai ei, ar 

fi fost o dovadă de mișelie. Apoi, într'un timp cînd se pre- 

gătia ieşirea corăbiilor Sultanului în Mare, era nevoie de 

vislaşi şi deci se dădea la Constantinopol preț bun pentru 

robi. Călăreţii Crimului şi ai Bugeacului se rătăciră astfel 

prin ţara lui Vasile- Vodă și ieșiră dintr'insa ducînd de funii 

nu mai puţin de 40.000 de oameni, toţi creștini și mulți 

dintre dinşii birnici. «Şi, ivindu-se un mare viscol în acele 

cîmpură pustii» — ce se întindeai dincolo de Nistru, în faţa 

Bugeacului —, «mulți dintre prinși ai murit acolo 2» 

Vasile mai ştia că împotriva tronului săi se fac uneltiri, 

că Grecul care luase în arendă venitul ocnelor împărătești 

se arătase gata a plăti pentru ca să capete Moldova; de 

repeţite ori el trebui să plătească sume mari, așa încit do- 

1 Hurmuzaki, 1V2. , 

2 Cf, scrisorile lui Vasile în Hurmuzaki, IV? și ce din 25 Mart 1646, pe 

care o dăm în Documentele la Prefaţă,
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rința de răzbunare ca și frica îl duseră pănă la pragul răs- 
coalei. În tot cursul primăverii, în lunie încă şi Iulie, el 
vestește cu o deosebită bucurie corespondenţilor săi de pre- 
tutiadeni ce urmări va avea pentru «neamul fără credință» 
al Turcilor isprava tătărească din iarnă. Polonii, scrie el, îşi 
cer robii înnapoi; Țarul, prădat în plină pace după ce se 
arătase odinioară atît de binevoitor pentru Turci, sa hotă- 
rit să-și pedepsească dușmanii, dar fără să întrebuințeze ace- 
leași mijloace, ci fățiș. El a chemat la pradă și leafă pe 
Cazaci, a pus să se taie mii de pinze, să se lucreze sute 
de șeici; un mare Trimis al săi, cu un neobişnuit alaiu, a 
fost la Craiul polon pentru a face propuneri de luptă îm- 
preună, care ai fost primite. Solul de îndreptăţire minci- 
noasă al Tatarilor a fost, dinpotrivă, gonit. Koniecpolski, 
Hatmanul cel bătrîn, care şștiuse să deie graniţii siguranţă 
fără vărsare de sînge, a murit, ca tînăr mire, «lăsînd mulți 
ani» cui i-a cunoscut destoinicia, iar regatului un războiu 
în pregătire, pe care nu mai era cine să-l înlăture. Papa a 
îndemnat pe toți creștinii să alerge în ajutorul Veneţienilor, 
dintre cari Vasile-și alesese un ginere, care nu era să se 
însoare totuși nici odată, Împăratul, Suedesii, Francesii, cite 
Puteri cunoștea Vodă prin împrejurările petrecute în preajma 
sa, își vor da mîna pentru a face această faptă creștinească. 
Sute de mii de oameni se vor aduna, cel mult în Septem- 
bre, Marea se va acoperi de pinze, vislele vor duce pe Ca- 
zaci pănă în ascunzătorile Turcilor, Azovul va cădea, Cri- 
mul va arde în flacări. Numai Dumnezeii să-şi ajute poporul, 
cel «ortodox și cel catolic», — se vor face «lucruri mari și 
grozave». 

În adevăr, odată cu vara, regele, în fruntea oștilor sale, se 
pregătia să se coboare către Camenița, spre marea bucurie a 
ambasadorului venețian pe lingă dînsul, Tiepolo, care credea 
că a sosit ceasul înfrățirii prin arme. Planul era gata făcut: 
Vasile cu 30.000 de oameni va merge la Nistru să găsească 

1 Rapoarte germane în Hurmuzaki, Zragpente, Il, și venețiene, în Docu- 
mente, IV2, 
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pe Cazaci, Matei va da şi el alţi 20.000 de călăreţi și, pe 

cînd cetăţile de la Dunărea de jos vor cădea, deschizînd 

calea către capitala împărătească a Constantinopolei, Râ- 

k6czy va tăia drumul Turcilor ce ar încerca să vie din păr- 

țile ungurești. Craiul, în mersul lui triumfal, de căpetenie a 

creştinătăţii luptătoare, se va opri pentru iarnă la laşi şi va 

fi ţinut de Domnii noștri, cari vor deschide acum pentru 

alții decit pentru păgini baierele pungilor ?. 

În vederea acestei desăvirşite prefaceri, în așteptarea mi- 

nunii ce ar fi pus un capăt stoarcerilor de bani, maziliilor 

şi umilinților, cei doi Voevozi se împăcase cu Râk6czy, care 

nu mai păstra acum duşmănie Împăratului creștin. Nu știm 

în ce împrejurări vechile legături cu Matei fură din noi în- 

tărite, cu toate că relaţiile prietenești se pot constata și în 

această parte. Cît despre Lupu, el făcu cel d'intăiii pas, tri- 

mițind în Ardeal pe cineva care era să capete de acolo o 

coroană, aceia pe care o purta încă Domnul moldovean. 

Gheorghe Ștefan, pe atunci numai Sluger, făcu un drum la 

Curtea Craiului prin Mart și se întoarse cu un om al lui 

Râkâczy, care cerea și ştiri despre Turci de la vecinul săi ?. 

Vasile puse îndată să se scrie, întrun ton foarte duşmănos 

Turcilor, știrile ce avea, și, după cîteva zile, la 4 April, adu- 

cătorul necunoscut al scrisorii încheia cu Râkâczy un trac- 

tat pentru pribegi şi făcători de rele. Sintem îndreptățiți a 

crede că nici data aceasia un asemenea act n'a fost singu- 

ratec, ci că în același timp sai peste puțin se reînnoiră și 

1 Niemcewicz, V, pp. 5-51 (eu data de «Octombre 1647»). V. şi Acre și 

fragmente, |, p. 199. 

2 V. scrisoarea lui Vasile-Vodă din 25 Mart 1646, în Documentele la Pre- 

faţă. — La 11 Februar 1638, Gheorghe Ștefan era acum căsătorit cu Safta 

Boui, fiica Boului Vistierul. În adevăr, «Ștefan Boul biv Clucear» împarte 

niște Ţigani «cu cumnaţii miei, cu dumnealui, cu Gheorghiţ[ă] Ștefan, şi cu 

Niculaiii Seachil, și cu Pătrașcu Postelnicul», — în lași; Bibl. Ac. Rom,, 

doc. 54]uXvI1. Cum vom vedea, mai era o soră, «Maria Stolniceasa». Întro 

scrisoare inedită a lui Vasile-Vodă — Arch. din Buda, 7. c.—se vorbește, la 

“ 2 Lunie 1645, de Armașul Ștefan, E adresată lui Nicolae Sebessi.



PREFAŢĂ : OCXIX 

vechile legături politice, pe care ar fi rămas să le jure pe 
urmă Domnul în capitala sal. 

Deci aplecare către războiu era, în multe părți, și mulți 

oameni cuminţi îndrăzniau să-și facă speranțe nebune. Totul 
atirna însă de la Poloni, la cari nu era de ajuns să voiască 
regele. Şi dieta care se adună în Iulie hotări să nu se înte- 

ţească în zădar un dușman așa de periculos cum erati Tur- 
cii, chiar supt o Domnie nătîngă şi într'o epocă de înflorire 
a poftelor. La 11 Iulie, Lupu asigura că se vor face în sfir- 
şit «lucrurile mari» pe care le doria?. Ginere-săă Radziwill, 
care era la dinsul, supt cuvînt că vine, cu nevasta, să-și 
vadă rudele, îl întăria în această credință. Turcii luai mă- 
surile lor de apărare și trimitea și Domnilor porunci care 
nu eraii să fie îndeplinitet. Vasile arăta că i se cere tri- 
but şi de Craii, așa că nu poate merge la «hotarele tătă- 
rești» și va fi silit poate a zâbovi și cu adunarea haraciului 5. 

Apoi, deodată, el scrie prietenilor din Constantinopol, la 30 

August st. v., că s'a hotărit în dietă ca Turcii să nu fie 
atacați şi că, prin urmare, totul s'a sfirşit”, 

În zădar cercă Matei să-i dea o încredere nouă în lupte 
de mîntuire, în zădar îi vorbi de lipsa de credință a Turci- 
lor, de venirea la hotare a lui Derviș-Mehmed-Pașa 7. Schim- 
bind trecătoarea politică nouă, de îndrăzneală, cu cea veche, 

de împăcare, de liniștire a conflictelor, el luă asupră-şi sar- 
cina de a mai împăca odată pe Poloni cu Turcii. Întăiă, el 
izbuti să aducă alegerea unui sol regal Ja Sultanul și, cînd 
acest sol se înfăţișă în Moldova, unde fu primit «a//a grande» 8, 

și se văzu că n'are cu el decit şese-șepte oameni şi nici un 

dar, el adause de la dinsul presenturile ce lipsiai. La 25 

V. actul, inedit, în Documentele la Prefaţă. 

? Kubala, o. c., II, p. 355 n. 21; Vasile către rege; Suceava, 11 Iulie 1646. 
3 V, corespondența venețiană şi Sîrbu, p. 241 n. 6. 

Raport olandes inedit din 1ş lulie 1646. 

5 Alt raport olandes, din 24 August, 
$ Hurmuzaki, IV2, p. 555. 

î did, 

% Raport olandes din 6 Februar 1647. 

4 

     



COXă - . PREFAŢĂ 

Octombre sosia în capitala turcească ambasadorul, căruia Po- 

lonii îi ziseră în batjocură <internunciul moldovenesc», și el 

împărţia la audiență patru cupe de argint şi mai multe blăni 

de samur, al căror preţ îl știa Vasile-Vodă mai bine decit 

ori-cine, pentru că el le plătise!. Cu Muscalii se făcu prin 

aceleași mijloace un început de negocieri. ȘI, în sfirșit, în 

Septembre tributul fu răspuns după obiceiii Capugi-Başei ve- 

nit anume pentru aceasta 2, și, mai adăugându-se daruri, <hai- 

nul», despre scoaterea apropiată a căruia, cu armele, fusese 

vorba atita timp, rămase încă atit de puternic, încît numia 

după placul! săi patriarchii 3. 

Pentru nouăle servicii se ținu samă lui Vasile tot atita cit 

şi pentru cele vechi, cu toate că și în 1647 îl vedem stă- 

ruind pentru împăcarea dintre Muscali și Turci. Polonii îl 

dojeniai că li-ar fi scăzut demnitatea prin darurile ce răs- 

pîndise în numele lor, iar Turcii nu părăsiră bănuiala, bine 

întemeiată în mintea lor, că Moldoveanul e «în strinsă le- 

gătură» cu vecinii săi creștini de peste Nistru. În Ianuar, 

bailul scrie: «Marele-Vizir a spus că, dacă ar putea să scoată 

pe Voevod de acolo, ar fi o cucerire care face cît patru 

Candii». Şi un corespondent din Moldova al Veneţienilor crede, 

ceva mai tărziii, că, «la un prilej de război între Turci şi 

Poloni, cel d'intăiă care o va păţi va fi Domnul nostru» £. 

Ca să se asigure pentru un atac, el înnoi în April legătu- 

turile cu «Craiul» ardelean, care înnoi, la rindul săi, tratatul 

ce avea cu Ţara-Romănească; putem crede că și «frăția» 

dintre cei doi Voevozi va fi fost jurată din noii. Negocieri 

se începuse încă de la sfirșitul anului precedent, pentru o 

căsătorie între Ruxanda lui Vasile-Vodă și Sigismund, fiul 

cel mai mic al bătrinului Râkâczy. Și căsătoria s'ar fi săvir- 

1 V. Hurmuzaki, IV? și raportul olandes citat. 

2 Raport olandes din 10 Septembre 1646. 

3 Pentru 30.000 de taleri, Partenie fu exilat în Cipru la 22 Lanuar 1646 

şi înlocuit cu Ioanichie din Heraclea; raportul olandes, citat, din 6 Februar 

1647. 

+ Hurmuzaki, 1V2, Cf. Hurmuzaki-Bogdan, III.
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șit chiar, dacă Turcii n'ar fi răspuns la cererea de a se da 
înnapoj scumpul ostatec prin pretenţia, cu greu de încuviin- 
at, ca Lupu să trimeată în loc pe singurul fiii ce-i rămăsese, 
Ștefan-Vodă, care, de și avea ca mamă pe o Cerchesă bote- 
zată, purta un nume care arăta speranţele dinastice ale tată. i 
lui său !. ii 

Cererile necontenite de bani ale Turcilor prinși întrun răz- i] 
boii, prigonirea capuchehaielelor, care n'aveaii cu ce să plă- a 
tească, întăriră și mai mult această ligă de apărare. Se ascultai 0 
bucuros, măcar la Curtea munteană, plingerile și îndemnările la 
luptă ale Bulgarilor și se spuneai cuvinte bune călugărilor 
catolici prin glasul cărora se făcea auzită creştinătatea stoarsă i 
de biruri din cealaltă parte a Dunării. Ba chiar, aprinzindu-se 
une ori de mînie și lăsînd numai inima-i vitează să vorbească, 
Matei pomenia Ardelenilor, obosiţi de plăţi şi de umilințe, de 
războiul mintuitor ce ar fi să fie și de partea pe care ar lua-o bu- 

„curos într'insul, făcînd să-i fluture în fruntea oștilor barba albă 2. i. 

Rare ori s'au întîmplat întrun singur an schimbări mai 
multe și mai însemnate la toate hotarele ţerilor noastre decit 
în 1648. În Maiii o receală la vînătoare pune capăt vieții regelui 
Vladislav; în August e gîtuit Sultanul Ibrahim, în Octombre 
închide ochii bătrînul Răkczy. Şi în toate părțile prind să | 
alerge, lacome de luptă și de pradă, cetele, fără stăpin de 
acuma, ale Cazacilor. 

Se auzi întăiu la Curțile Domnilor romini de mișcările Ca- i 
zacilor. De mult încă i-am văzut nemulțămiţi cu o cîrmuire 
polonă care li cerea două lucruri ce nu puteaii să deie: 
păstrarea liniştii, amorţirea în colibe, nevrednică de niște 
voinici, şi schimbarea de lege, trecerea de la pravoslavia mîn- 

  

1 Cf. corespondența venețiană pe April 1647, în Hurmuzaki, 1V2 şi rapor- 
tul olandes din 8 anuar al acestui an. Se spune în acesta că Ruxanda tre- 
bui să fie lăsată la Constantinopol în 1645 «over de suspitie die men op haer 
vader heeft van hem in Poolen te willen retireren». Pentru înnoirea tratatelor, 
Sirbu, p. 249. 

2 Pentru acestea, v. Sîrbu, pp. 249-50, 258-9; Hurmuzaki, 1V2 şi Hurmu- 
zaki-Bogdan, III.  
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tuitoare la spurcata papistăşie. Mai veniaii, pe lingă aceste 

porunci și îndemnuri, apăsările, insultele, despreţul, cu care 

erai darnici feudalii, stăpini pe nesfirșite latifundii, ai Polo- 

nici față de Cazacul sărac, grosolan, beţiv. Se mai pregătiai 

în regat lucruri tăinuite, pe care le știa numai regele, can- 

celariul Ossolinski și foarte puţini sfetnici de taină: o întă- 

fire a puterii regale prin mijloace primejdioase: dacă nu 

prin războiul cu Turci, atunci prin ispitirea Tatarilor la o 

pradă care putea fi de folos prefacerii, prin răscolirea focu- 

lui ce ardea înnăduşit în sufletele umile ale ostașilor norocu- 

lui. Era printre aceștia un anume Hmilniţchi, Bogdan fiul lui 

Hmil, care aduna în firea lui puternică şi aspră toate însuși: 

rile şi toate păcatele neamului neobișnuit de oameni ce se 

alcătuise aici în desișurile ostroavelor Niprului şi se răspîn- 

dise apoi pe malurile apei care ducea la prada păgină și la 

îndepărtate biruinți. Un magnat îi luase femeia și pămîntul; 

mai rămăsese sabia, cu care putea să le capete innapoi pe 

amiîndouă, și mai mult decit această bogăţie și podoabă a să- 

racului: buzduganul de Hatman, stăpînirea peste țeri întregi, 

unde se gîndiai la răzbunare, miînaţi de nedreptăți ca acestea, 

şi mai mari încă, săteni ce credeai în aceiași lege cu Ca- 

zacii, un fel de Crăie a groazei lîngă vechia Crăie polonă, 

care se găsi într'o clipă destul de tare ca s'o poate zgudui 

pe aceasta din temeliile-i nedrepte. 

<Hmil» se duse la Tatarii din Crîm, cu cari ai lui se mai 

înfrăţise şi altă dată pentru a cîştiga şi împărţi o pradă. Cind 

se află aceasta, tînărul Ștefan Potocki merse, cu o mică oaste, 

să sfarme răscoala, care începea să-și ciștige puterile de luptă. 

Avea și el Cazaci, şi aceştia recunoscură ca buni tovarăși pe cei 

ce se adunase în jurul «rebelului». Așa încit lupta fu pierdută, 

căpetenia Polonilor scăpă abia de robie. La rîndul lui, tatăl 

lui Ștefan, Hatmanul Nicolae Potocki, silit să-și cerce norocul, 

fu bătut, prins, împreună cu alți nobili, în lupta de la Cor- 

sun, în Mai !. Negocierile ce urmară, după moartea regelui, 

1.V. Engel, Geschichte der Ukraine und der Cosaken, p. 138 şi urm. Cf. 

Hurmuzaki, 1V2: știri din Moldova.
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nu duseră nici la un capăt, pentru că hotărîrea magnaţilor 

era să răzbune cît mai răpede o rușine ca aceasta. În fruntea 

celor ce aveaii în mînile lor pămîntul Ucrainei se găsia un 

Wisznowiecki, care purta numele de Ieremia, după bunicul 

său Ieremia Movilă, Domnul moldovenesc 1. 

În Iunie, Polonii se plingeai lui Vasile de prada culeasă 

de Tatari în ţara lor. Înţelegem cine-i îndemnase la această 

mișcare, care navea nimic a face cu gînduri războinice ale 

Turcilor. Aceștia se grăbiseră să arăte că de la dinșii nu 

pornise nici o poruncă, dar ei nu erai în măsură să pedep- 

sească. Tulburări se iviră în Constantinopol, provocate de 
ulemalele și soldații nemulţămiți cu un Sultan pe atit de 
crud, pe cît de nedestoinic. La 18 August Ibrahim, osîndit 

printr'o fetvă a Muftiului, muria de lațul calăului, șiun <Îm- | 

părat» de opt ani îi lua locul, lăsînd, fireşte, în alte mîni 

stăpînirea capricioasă a întinsei Împărăţii 2. Și noua stăpiînire 

din Constantinopol fu salutată de Tatari printr'o nouă nă- 
vălire în Polonia ?. 

Urmașul lui Vladislav al IV-lea, loan Casimir, nu fu ales 
decît în Novembre, și pănă atunci ambițiile unora și ale al- 
tora urziră fel de fel de planuri. Acela care privia mai mult 
pe Domnii noștri e ultimul vis de stăpînire peste hotare al 
lui Râk6czy, 

De mult încă, din 1643, evangelicii din Polonia îi propu- 
seseră Coroana regatului, și sentimentele de atunci ale par- 
tidei lui Radziwilt nu dispăruseră. Acum, cînd tronul era 
vacant, propuneri nouă se fâcură principelui ardelean, pentru 
dînsul însuși sai pentru unul din cei doi fii, Gheorghe și 
Sigismund. Dar, pe lingă acești negociator, se întrebuinţă 
unul, în care se putea pune mai multă încredere, și acesta 
nu era altul decit însuși Vasile-Vodă. 

El trimise pentru acest scop la amîndoi vecinii, cu cari 
în ultimele timpuri vechia prietenie slăbise, fiind înlocuită 

1 Engel, î. c. 

2 V. scrisoarea lui Vasile-Vodă, din 23 August 1648, în Iorga, Acte şi 
Fragmente, | pp. 199-200. 

3 Ji.     
ş i i i 
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cu bănuieli, —pe Gheorghe Ștefan Stolnicul, un boier deprins 

cu asemenea misiuni, şi care fusese pentru o afacere de sol- 

daţi și în anul trecut la Curtea ardeleană!. Viitorul Domn 

moldovean, prin voința acelor la cari venia acum în numele 

stăpînului săi Vasile-Vodă, se duse dintru întăiii la Matei. 

Pe urmă el trecu munții și îndeplini a doua parte a misiunii 

sale. Pănă atunci se pare că el nu spusese nimic din gîn- 

durile tăinuite ale lui Vasile, mulțămindu-se cu asigurări de 

prietenie. Dar, cînd plecă de la Curtea Craiului, el primi pe 

drum o scrisoare domnească în care se arăta dorinţa ca 

Râkâczy să trimeată și el în Moldova un om de încredere, 

«mai bucuros dumnealui Chimin lanăş», pentru a i se spune 

prin acesta unele «cuvinte spre binele» principelui și Casei 

lui. Cererea se transmise «Craiului» la 9/19 Septembre ?. 

Râk6czy apucase la această dată a se destăinui lui Matei, 

prin Sebessi, plecat încă de la 2 ale lunii, despre ofertele 

ce i se făcea din Polonia de doritorii unui rege necatolic 

și de Cazacii răsculați. El se învoi, mai ales după ce Lupu 

dădu o carte de trecere sigură, la trimiterea negociatorului 

dorit. Acesta avu în Moldova o primire strălucită și, cînd 

ajunse la cetatea de Scaun a Voevodului, în lași, acesta-l 

luă la o parte și, fără tălmaciă, vorbind unul romăneasca lui 

grecească şi cellalt romăneasca lui ungurească, îi încredință 

1 Şincai, III, pp. 72-3.— La 20 Maiii din acest an 1648, vedem pe Gheorghe 

Ștefan Spătar și pe soţia lui Safta, «fata lui Boul biv Vel Vistiar», dînd ju- 

mătate din satul lor Bozienii în Neamţ unei casnice al lor, Podoscăi, ecăndu 

o am căsătorit după Stamatie Stolnicul, pentru căt ne-ai slujit cu dreptate 

în cas, din prunciia ei». Moșia fusese eîmpresurată după perirea Boului 

Vistearnicului și aii fost cădzuti pre măna Vornicului Hăbășăscului ; apoi, în 

zilele Măriei Sale, lui Vasilie Vodi, ne-am părăt la Divan cu dumneaei, cu 

Vornitasa Hăbășasca, și ati socotit Măriia Sa, cu tot Svatul Măriei Sale», a 

se face restituția. Bozienii vin «în partea dumisale Agahiia, giupăneasei Bou- 

lui Vistearnicului», dar Gheorghe Ştefan dă «o cocie cu doi telegari» pentru 

20 de galbeni «şi un cal bun». Ca marturi se găsesc Ștefan Boul Clucer, 

«fratele nostru», sora: Maria Stolniceasa, Seachil Stolnicul și soția Paraschiva, 

Pătraşco Vornicul [Ciogolea] şi soţia «Anniţa». Bibl, Ac. Rom., doc. 107/XLIII. 

2 Cf, Sîrbu, p. 261 şi urm., Memoriile lui Kemâny și această carte, pp. 

25-6, n0 Xxxv.
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o taină pe care Râkâczy văzurăm că o știa mai de mult pe 
alte căi și o spusese și el prietenului săi muntean: marele 
plan polon. Și, Kemeny avînd depline puteri de a hotări cu 
privire la lucrul necunoscut ce lar spune Voevodul, un tra- 
tat fu pus în scris, prin care se asigura «Craiului», dacă ar 
fi să-i iasă bine peţirea după Coroană, trecerea oștilor prin 
Moldova, înmulţirea lor aici prin lefegii de bună voie, un 
împrumut de 10.000 de galbeni, păzirea prieteniei cu ori-ce 
preţ, chiar şi împotriva poruncilor împărăteşti, și sprijinirea 
la Poartă a causeij, Căsătoria, de care se vorbia de mult, a 
tînărului principe Sigismund, cam «beţiv și îngust la minte», 
cu Domnița Ruxanda, încă în ghiarele Turcilor, ar fi întărit 
legătura politică printr'o legătură de familie, așa încît Lupu 
ar fi fost socrul sai cumnatul unui rege al Poloniei, așezat 
și de dinsul, sigur pentru toată viaţa, lui de spre ori ce pri- 
mejdie!. 

E foarte îndoielnic dacă acestea erai speranțe ce se pu- 
teai îndeplini. Dar, pe cînd cuvintele de asigurare se schim- 
bai la Iași, la Curtea lui Râkâczy un mort se dădea pă- 
mîntului, și acest mort nu era altul decit Craiul însuși, Lupu 
nu află decît mai tirziii vestea, pe care Kemeny, ce o pri- 
mise la Tirgu-Frumos, cînd se întorcea acum, voiă să i-o 
ascundă pănă ce între dinsul şi «aliatul» principelui săi va 
fi la mijloc granița. Abia la 21 el îşi arăta față de solul ar- 
delean, acum în siguranță, durerea pentru neașteptata pierdere 

„a prietenului, Cit despre cele ce se vorbise cu cîteva zile 
înnainte, el se ruga ca ele să fie uitate și «să dispară îm- 
preună cu acela carea fost îndemnător la asemenea lucru» 2. 

După o săptămînă, înștiințat de noul stăpinitor al țerii 
vecine, Matei mărturisia, la rîndul săi, o părere de răi cu 
mult mai adevărată și, pe lingă scrisoarea lui de mîngiiere, 
sosia la Curtea de peste munți o alta de la Doamna Elena 3, 
care în timpurile de luptă și de nesiguranță, cu cincisprezece 

1. Memoriile lui Kemeny. Cf. Zi. 7ăr, 1887, pp. 432-3 și Szilăgyi, Bellum boreo-orientale, 1, pp. 8-9. 
* Zărăt-Mag. Allam-Otm., UI, p. q1i. 
2 Szilâgyi, 7 e, p. 53; Sîrbu, pp. 266-7. 

64567. Vol. 1Y, 
XV    
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ani în urmă, seria prietenului ardelean, sprijinitorului în că- 

pătarea pentru Matei-Vodă a Domniei, ca unui «părinte!». 

Iarăşi se încheia o lungă și însemnată epocă în desfășu- 

rarea legăturilor noastre cu Ardealul. Cea nouă care se des- 

chidea cu suirea pe tron a lui Gheorghe al ŢI-lea Râkâczy, 

era să fie mai puţin fericită. Bătrinul, cu toată necumpătata 

lui sete de glorie pe cimpuri de luptă străine, pentru cause 

care-l priviaii numai de foarte departe, cu toată nestatornicia 

lui în prietenie şi uşurinţa cu care părăsia pe cine nu se 

gîndise să-l părăsească pe dinsul, ni fusese de folos fără în- 

doială. Nu era nici 'destul de tare ca să ne stăpinească de 

1 Iată scrisorile, reproduse după ediția lor dată de d. Hasdeii, în Co/umna 

lui Traian, 1874 pp. 170-L: 

«Prea-luminate craii, doamne, doamne noue pururea milostiv, după închi- 

năciunea, plecatei slujbei noastre pohtim Mării Tale de la milostivul Dumne- 

zei tot binele. 

Milostive craiii, dăm știre Mării Tale, că, întămplindu-se omuli Mării Sale 

Paşii, carele ne easte noue ca un părinte, cum și Măria Ta, a veni la Măria Ta 

cu treabe după porunca Mării Tale, tâmplatu-i-se-aii venirea pre aicea, aducăndu 

cinstită cartea Mării Sale Pașii la noi să trimitem Mării Tale doi ogari buni. 

Lăngă care pohtă, și mai mari lucrure am trimite Mării Tale, necum acesta, ci, 

verce va hi pohta Mării Tale la noi, neapărat va hi în voia Mării Tale de 

toate ; că, fiindu-ne Măria Ta părintele nostru ca şi acest cinstit Pașă carele ne-aii 

arătat noue atita bine înpreună cu Măria Ta, ce ați pobti dela noi, să nu fa- 

cem pre voia Mării Tale? Căt bine am văzut noi astăzi, carele în tot ceasul 

Măria Sa Pașa nevoeaște cu domnul meii cu Mateiii Voevod, și despre cinstita 

Poartă și den toate părțile, ca și cănd ne-arii hi un părinte al nostru! Deci în- 

tmacela chip, cinstite şi milostive craiă, ne rugim și Mării Tale, lăngă osteneala 

și nevoința Mării Sale Paşii, și Măria Ta nevoeaște, cum ai nevoit Măria Ta și 

mai întăiii, aşa ș'acum; că cu nevoința Mării Tale și a cinstitului Pașă cunoaș- 

tem astăzi tot binele de în toate laturile. Și mă rog Mării Tale, cinstite craiii, 

pururea să ajungi Măria Ta la cinstitul Pașă, căte cu o carte scriind, că, lăngă 

nevoinţa Mării Sale Pașii, și Măria Ta mat vărtos nevoeaște dentr' acolo, ca 

să se poată bucura și Măria Sa Pașa de nevoința Mării Tale; că noi într'altă 

parte navem nici o nădeajde, ce după milostivul Dumnezeii întru tot avem 

nădeajde și razim la Măria Sa Pașa și la Măria Ta; că în locul domnului meit 

Măria Voastră ați rămas ca nește părinţi și socotitori și învățitori de toate lu- 

crurile noastre. Şi mă rog Mării Tale neîncetat să fie învățitura Mării Tale la 

noi, să putem mulțimi Mării Tale în tot ceasul. Alta, daii ştire Mării Tale că, ce 

ai pohtit Măria Ta dela noi, 2 ogari, trimis-am pre omul Mării Sale Pașii; şi 

să figîduești Măria Ta. Şi așa ne-ati scris Măria Sa Pașa la noi, căndu veri scrie
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fapt, nici așa de slab, încit Domnii noștri, în neînțelegerile 

lor cu nesățioasa lăcomie de bani a Turcilor, să nu se 

poate uita la dinsul cu încredere. Mai bine decit ori ce arfi 

fost pentru Romini o stăpînire împărătească, de archiduce 

saă general, la hotarele lor de dincolo de culmi. Neputind 

fi însă decit un cirmuitor ungur în acele părți, acesta era 
mai bun decit mulţi alții, 

De sigur însă decit fiul. Nu că i-ar fi lipsit acestuia vitejia, 

bunătatea chiar, care-l făcea popular și care grămădi în jurul 

lui, în zile de restriște, mulți și devotați luptători romiîni, 

dintre ţeranii robiţi, ai Ardealului. Dar, în aviutul războinic 

Măria Ta la Măria Sa, să nu mai scri! ungurește, că n'are acolo cine citi căr- 

ile ungurești, ce să scrii Măria Ta saii turceaște saii rumăneaşte, să poată înţe- 

leage Măria Sa de toate. Și mai mă rog Mării Tale, lingă carte care veri tri- 

mite Măria Ta la Măria Sa la Pașa, să nu fim uitaţi nici noi de cătră Măria 

Ta, ce de pururea să ne poți ajunge Măria Ta cu cinstită scrisoarea Mării Tale, 

să putem ști de bună sănătatea Mării Tale și de toate veștile dentr'acolo, să 

mulțimima Mării Tale ca unui părinte. Și, ce va hi pohta Mării Tale aicea la 

noi, cu dragoste vom sluji Mării Tale ca unui părinte. De aceasta rog și poh- 

tescu pre Măria Ta. 1 gospodi bog da umnojit dni i lieti gospodstvati o gos- 

podi amin [ași Dumnezeii să înmulțească zilele și anii Măriei Tale întru Dum- 

nezeii; amin.) Buc[ureșt[i], Ghen. 3 dne, vliet 7141 [cîn București, anuar 

3 zile, anul 1633»). 

Ca o fată a Mării Tale: Doamna Elina. 

[ve] 
Prea-luminatului craiii, domnu, domnu Racoți Ghiurghi, cu mila lui Dumne- 

zeii începător (3) Ardealului și părţilor Ţărei-Ungurești domnu, Săcuilor şpani 

iproci; domnului, domnului noue de pururea milostiv, v'segda o Gospoă, 

davatise («pururea în Dumnezeii să se dea»), amin.» 
Și: 

«Prea-luminate craiii, doamne, doamne, none pururea milostiv, după închi- 

năciunea plecatei slujbei noastre pohtim Mării Tale de la milostivul Dumnezeii 

tot binele, 

Milostive craiii, să veri vrea a întreba Măria Ta de sănătatea domnu-mieii, 

cu mila lu Dumnezeii și cu norocul cinstitului Împărat, easte dumnialui sănă- 

tos și veasel, și ne-aii venit veşti bune cum aii dat Damnezeii de easte pre 

voia dumisale de toate, De care vești şi lucrure veţi înțeleage Măria Ta și mai 

bine den cinstite cărţile chihaialelor Mării Tale, care le-aii trimis la Măria Ta, 

şi den omul Mării Tale. Prentru care dăm laudă milostivului Dumnezeă, căci 

se-ati milostivit Sfinţia Sa și cinstitul Împărat de caste pre voia dumisale și 

a noastră. De alta, dăm știre Mării Tale, cinstite crai, pentru omul Mării 
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al tinereţii sale, el se uita prea sus și se hotăria prea răpede 

a trece pe firul de păr întins de-asupra primejdiei. Aduseast- 

fel peirea lui și, cu dinsa, întru citva peirea noastră. 

VI. 

Principatele romine pe timpul lui Gheorghe al il lea Râk6czy (1648—1658). 

În aceiași lună cînd moartea bătrinului Râk6czy rupea ne- 

gociațiile pentru câştigarea Coronei polone în folosul lui, Ca- 

zacii, cari împrăștiase pe nobilii poloni îngroziți, se revăr- 

saii asupra părţilor rutene din regatul vecin. Ei ajunseră pănă 

la bogatul oraș al Lembergului, ce trebui să se răscumpere 

de pradă, și se întoarseră înnapoi triumfători, împrăștiind 

dușmanii ce îndrăznise a li se ivi în cale. Cu dinșii mergeaii 

Tatarii şi, trecînd în preajma Moldovei, ei nu se putură 

răbda să nu vie pe la Vasile-Vodă, căruia-i luară citeva mii 

Tale, giupănul Mihai diiac, că l-ai fost trimis Măria Ta aicea la noi pentru 

lucrul Mării. Tale, pentru bani, ca să-i trimitem: derep aceaia, milostive craiă, 

noi, deaca am văzut cinstită cartea Mării Tale, numai de căt am trimis la 

domnu-mieii ca să ne dea domnia lui răspunsu, de acolo, şi am oprit aicea 

pre omul Mării Tale pănă ne va [da] un răspuns. Deci, păn'acum să știi 

Măria “Ta că răspunsul lucrului Mării Tale de la domnu-mieii n'aii mai venit: 

deci, tămplănduse zăbavă omului Mării Tale aicea, n'aii mai putut fi îngăduitor, 

ce aii pohtit ca să vie la Măria Ta după porunca ce aii avut dela Măria 'ia. 

Derep aceia, milostive și luminate crai, ne rugămu Mării “Tale ca unui cinstit 

şi mai mare părinte al nostru carele ne ești Măria Ta, să nu fil Măria fa 

scrăbit pre noi, că să știi Măria Ta că în ceas[tă] vreame de acum nu pu- 

tem alla nicăirea bani, că, ce aii fostu a se stringe den ţară, puţin lucru, care 

mai nu se-ati ales nemic, —aicea ne staii oamenii Pașii tot în spinare în toată 

vreamea, şi nu-i putem umplea voia ; și un ban ce vine de undeva, ei iati, cum 

va spun€ Mării Tale şi omul Mării Tale jupinul Mihai diiac. Ce ne rugăm 

Mării Tale ca părintelui nostru, să ne poţi hi Măria Ta îngăduitor şi să ne 

crezi Măria “Ta păn va dărui milostivul Dumnezeii de va veni și domnu-mieii 

den ceastă cale şi den slujba cinstitului împărat: deaciia foarte cu cinste mare 

se va plăti de câtră Măria Ia, ca la un părinte; cum știi Măria Ta și făgă- 

duința dumisale. Că noue ne easte toată nădejdea după milostivul Dumnezeii 

pre Măria “La. Ce ne rugăm Mării Tale să nu hii scrăbit ceva, că veri vedea, 

Măria 'Ta nevoința noastră, nu numai cu aceaia, ce cu toate ce va hi pohta Mării 

“Tale aicea la noi. De aceasta rugăm pre Măria Ta; și să dăruească milostivul 
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de supuși, lăsindu-l să se mîngiie cu blestemuri și cu oare-care 
pedeapsă dată, la Brătuleni, celor ce rămaseră în urmă. Apoi, 
despărțindu-se de acești strașnici tovarăşi, Hmilniţchi se așeză 
pentru iarnă în Chiev, care era al lui acuma, ca și toate 
părțile vecine, de unde zburătăcise pe magnați, şi el așteptă 
aici hotăririle noului rege, Ioan Casimir, pentru a ști încotro 
să se răpeadă, cînd primăvara va deschide drumurile pentru 
voinicii săi !. Și în sfaturile Polonilor, cari nu-l puteau ierta, 
se vorbia de planurile mari pe care le formase barbarul, despre 
propunerile ce făcuse Turcilor, dacă i s'ar da cele două prin- 
cipate, unde trăiai tot drept-credincioși de-ai lui 2, 

Anul cel noi văzu iarăși rea-voință din partea magnaților 
şi nepricepere în organisarea unei răzbunări dorite cu patimă. 
Cazacii traseră folos din una, ca și din cealaltă: în harţele ce 
ținură pănă în vară, ei fură biruitori și, la urmă, încunjurind 
tabăra dușmanilor, ei smulseră un tratat foarte favorabil, care 
li asigura drepturile vechi de grăniceri, neatîrnarea, în săla- 
şele lor, de nobili ca și de Evreii lor, lupta supt conducerea 
Hatmanului pe care şi-l alesese și care era acum întărit pe 
viață, iertarea trecutului, respectarea legii lor pravoslavnice 
și vecini buni în ţinuturile Coroanei de care erai încuajurați. 
Pacea din Zborov, încheiată la 19 August 1649, rămase mult 
timp actul pe temeiul căruia negociă învingătorul Hmilniţchi %. 

Dumnezeii să lungească zilele şi anii Mării Tale cu bucurie pănă la adîncile 
bătrineațe; o Hristie amin. Izdatsia sia list u grod naș Bucureşti, Ghen. 23 
due, vi. 7141 [eîn Hristos amin, Și s'a dat această scrisoare în orașul nostru 
Bucureşti, la 23 anuar, anul 16332 

Mai mică şi plecată fata Mârii Tale: gospojda Elena. 

(Vo) 
Prea-luminatului craiă, dormanu domnu Gbhiurghi Racoți, cu mila lu Dumnezeii 

începătoriă (3) Ardealului și părţilor țări Ungurești domnu și Săcuilor șpan i proci, 
domnului, domnului noue pururea milostiv, da se v'ruczaet siia list czestno [esă 
i se dea în mina această scrisoare cu cinste»].> 

1 Cf. Engel și scrisoarea din 15 Septembre 1643:a Voevodului Vasile ; în 
Hurmuzaki, IV?, V. şi Călătoriile lui Macarie, traq. Cioran, p, 76 și Miron 
Costin; şi raportul din 20 lanuar 1649, în Hurmuzaki, 1V2, 

? Hurmuzaki-Bogdan, IL; 18 Februar 1649. 
3 Engel, /, c.   
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În aceste împrejurări de războiă, cei trei principi pe cari-i 

apropia acuma potrivirea intereselor avură o politică de aștep- 

tare şi pregătire. Râkoczy, cel mai puternic dintre dinșii, 

nu-şi părăsi după alegerea lui Ioan Casimir speranţele de sta- 

pînire polonă, care-l pierdură la urmă. încă în cursul anului 

1648, îndată după urmarea lui în Domnie, el primi cu plă- 

cere un trimis al Polonilor nemulțămiţi și pe loan Wychow- 

ski, cel mai cărturar și mai priceput la sfat dintre Cazaci !. 

În Maii al anului următor, trecu pe la laşi un emisarii ar- 

delean, care se credea că aducea cu sine un tratat încheiat 

cu Hmilniţchi 2. În Iunie, la Pressburg se vorbia despre nego- 

cierile dintre principele ardelean, cei doi Domni ce atirnati 

oare-cum de dinsul, şi Cazaci: la o masă a lui Vasile, din 

acele mese stropite cu mult vin vechii, în care se luai ho- 

tărtrile necugetate, s'ar fi băut chiar, spunea un însemnat per- 

sonagiu politic german, în sănătatea lui Râkâczy, ca îndoit 

Craiă în Polonia și în Ungaria ?. | 

În vederea unei asemenea întreprinderi, trimise Matei în 

Ardeal pe cumnatul săi Udriște Năsturel, cu cereri de a se înnoi 

legătura ce fusese cu «Craiul» mort, dar în condiții mult mai 

priincioase bătrinului Voevod, între altele desființarea peș- 

cheşurilor şi scutirea de vamă a postavurilor brașovene pentru 

«Slujitori» sai ostaşi *. Ce se va fi vorbit din noii cu Vasile, 

nu ştim, dar acesta, prea dibaciii pentru a se da pe faţă, 

urmă să deie ştiri în Polonia şi să facă făgăduieli atit de 

mari, încît partisanii regelui credeai că el ca și Matei s'ar fi 

unit împotriva Cazacilor cu suveranul, dacă acesta ar fi venit 

la timp în Cameniţa?. 

1 Memoriile lui Kemeny. 

2 Grabowski, Ojcayste zospominti, LI, p. 19; scrisoarea din Camenița a unui 

Polon: 5 Maiii 1649. 

3 Hurmuzaki, VIII; 4 Iunie 1649. 

4 Sîrbu, pp. 267-8, Socotelile Sighişoarei înseamnă în 1649: «dem kotssa- 

kischen Commis., eine Ehrung». 

3 Scrisoare din lagărul Litvanilor, 10 Julie 1649; în Grabowski, Ojcawste 

zuspominki, |, p. 50. Negocia între Lupu şi Poloni «domnul Costin, care prin 

destoinicia sa a contribuit la biruința asupra lui Abaza-Pașa și are un fii în
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Se putu crede un moment că toate aceste combinaţii di- 

bace se vor spulbera printr'o mazilie, care nu era să atingă 

numai pe Vasile, ci şi pe acel bătrin Domn muntean, cu care, 

iarăşi, pe acest timp nu mai era o prietenie sigură. Anume 

pofte ale cutărui puternic de Seraiii dădură speranțe preten- 
denților, între cari un Ilie, un Alexandru-Vadă, care odinioară, 

ca «un necunoscut și sărac», ceruse sprijinul Francesilor 

acasă la dinșii și se lăuda cu planuri căzăcești contra Casei 

de Austria !, şi, în sfirşit, Grecul Pavlachi, un a! doilea Curc 

Celebi, care avea legături și cu Patriarchia și fusese cuprins, 

ca un om bogat și cu trecere ceera, de o dorință nepotolită 

să ajungă și el Voevod întruna din ţerile romănești 2. 

Atit Matei cit şi Vasile fură, prin urmare, chemaţi la 

Poartă, și se ştia bine ce înseamnă o asemenea poftă. Domnul 

muntean răspunse limpede, acum ca și în toate întimplările 

de acest fel, că nu va merge, cu atit mai mult, cu cit nue 

sigur dacă e vorba de alt-ceva decit de amestecăturile la- 

come ale unui vecin pe care-l cunoștea în destul. Şi, pentru 

a nu fi singur în vre-o clipă primejdioasă, el lăsă la o parte 

ori-ce pretenții de a se statornici condiţii nouă de alianţă 

între el şi tînărul Râkâczy și, trimiţind în grabă o solie în 

Ardeal, cu Vornicul-cel-Mare, Dragomir, în frunte, întări și 

făcu să se întărească pănă la dietă vechia legătură, în Bra- 

şov, la 18 Februar 16501. 

Cu Vasile, Râkâczy stătea bine pe acest timp, și Boros 

Jânos „veni în Moldova, în iarnă, ca să cumpere cai pentru 

stăpinul săă 5. Planul de căsătorie cu Ruxanda, care, după 

Camera Voevodului» [ultima amintire a tatălui lui Miron Costin). Pentru alte 

relații ale lui Vasile cu Polonii, v. îdid., IL, pp. 17-83; Niemczewicz, VI, p. 

107. 

1 Cf. Sîrbu; Hurmuzaki, Sag. L!, pp. 23S-o şi IV?, Fevruar 1650. 

2 Hurmuzaki, Zragmente, LII, pp. 150-3 şi raportul general inedit al lui 

Schmidt, în Documentele la Preiaţă. 

3 Hurmuzaki, fragmente, LII, pp. 153-4. 

1 Monumenta Îlungariae Ilistorica, Diplomataria, XXIII, pp. 27-8; don. 

comit. Transylo., XI, pp. 68-9; mai jos, pp. 28-9, no XXXVIII. 

> Szilâgyi, Bellu boreo-orientale, |, pp. 9o-r. 
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uciderea de Turci, a lui Grillo tatăl, se întorsese în Moldova 

prin August 1649!, nu fusese părăsit. Cu dinsul nu știm 

însă să se fi încheiat un tratat noii, așa încît el rămase să 

se descurce singur, asigurînd, zice-se, pe Turcii cari-l doriai 

așa de mult că țara nu-i dă voie să plece, neîndurindu-se 

de dinsul?, 

După obicei, afacerea se mîntui prin plată de bani, şi, 

în Mart, la început chiar, ambasadorul olandes vorbește de 

cei 40.000 de taleri veniţi din Moldova ca și din Țara-Ro- 

mănească pentru a scoate din mintea Turcilor gîndurile rele 3. 

Simțindu-se mai sigur, Matei-Vodă trimise în April oameni 

cari făcură lui Răkdczy tot propunerile din 1649, de prietenie 

bună fără plată sai peșcheș. Râkoczy oferi prin, solul săi 

Pavay o alianță împotriva oricui, dar cu darea de bani 

anuală din partea Muntenilor. Voevodul nu stătu pe gînduri 

să refuse iscălitura sa, vorbind de oastea lui numeroasă, mai 

mare decît a lui Mihai Viteazul, de ispitele împotriva Ardea- 

lului, cei vin de peste Milcov și de la pretendențţii din Con- 

stantinopol£. 

Deci, Ardelenii, cărora li se părea că bătrinul dă dovezi, 

prin cererile sale, de o minte slăbită, rămaseră la alianța din 

Februar. Luarea lor aminte nu se opria, de altfel, asupra 

noastră, ci se îndrepta către Cazacii, cu cari, printr'un Trimis 

anume, Francisc Sebessi, negocierile urmati pentru sprijinul 

unei candidaturi regale cu sabia în mină. Aceste negocieri 

izbutiră în cuprinsul anului: în alianța primită, Hmilniţehi 

se îndatoria a lăsa în pace și pe amindoi Domnii romînj, 
atîta, timp cît ei vor fi prietenii lui Răkâczy 3. 

O făgăduială care nu se ținu. Polonii, veșnic la pîndă îm- 

potriva «rebelului» ce nu putea fi iertat, făcură un lagăr la 

Camenița, supt Hatmanul Potocki, abia scăpat dintro robie 

1 Hurmuzaki, 1V2, 

2 Tlurmuzaki, 1V2; Mart 16ş0. | 

3 Raport olandes inedit din 8 Mart 1650. 

4 Cf. Zărtinelmi Tăr, 1839, pp. 343-4 şi Sirbu, pp. 252-3. 
5 Hurmuzaki, VL ”
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tătărească cu greu de uitati, Turcii aveati nevoie de vislași pentru corăbiile lor contra Veneţiei. Tatarii doriai să li iasă un folos din legătura cu Hmilniţchi, și, fiind opriți de stă. pîinii lor de a prăda la Muscali, căutau aiurea un cimp de activitate 2. Iar Hmilniţchi, îmbătat de marile și neașteptatele lui biruinţe, se lăuda că e în stare să dea Turcilor Roma, vitejilor săi prada din Varşovia și Danzig 3, şi nu putea să stea locului. 
În August se spunea la Varșovia că Hatmanul căzăcesc, care a intrat în vorbă cu Turcii pentru a li se supune și a și primit la el un Ceauș al Sultanului, pune o singură con- diție pentru închinarea, din care, nu e vorbă, aștepta el fo- loase: gonirea Domnului Moldovei, care-i prinde, pentru Po- loni, corespondența cu Poarta chiar, cu Râkâczy şi alți vecini. Îndată după aceasta, Calga, cu o mulțime de Sul- tani și mîrzaci, pleca pe neașteptate spre Nistru. Aici își împărți în două călăreții: o parte apucă spre Soroca, de unde se deschidea drumul Sucevei, iar cealaltă își alese păr- țile vecine cu Iașii pănă jos în valea Prutului, Nici-odată nu se luase de Tatari măsuri mai temeinice și mai întinse pentru a ne prăda pănă la cea din urmă lețcaie: cele două capitale erau să fie lovite, și pe urmă Tatarii aveaii de gînd să se așeze în țară pănă la munţi, Pocuția și Dunăre, stor- cind-o cu cea mai mare îngrijire. Cazacii eraă înțeleși să vie pe urmă ca să culeagă ce mai putea să rămiie. Şi, pe- depsindu-se astfel un dușman ascuns, strîngindu-se hrană pentru iarnă și bani pentru petreceri, se mai atingea un scop: cu Tatarii și Cazacii în Moldova, lagărul de la Came- nița era zădarnic și Polonii nu aveai nici putinţa de a face să se audă plingeri prea - mari. În sfirșit, Râkâczy era un 

' Engel, 7. c., pp. 168-9. 
* Hurmuraki, Fragmente, UL, pp. 156-7. 
* Michatowski, 7, î PP. 292-3; corespondență din Cehrin, 26 Novembre 1650 (Hurmuzaki, VIII, PP. 538-9) și Hurmuzaki-Bogdan, 11 : Septembre 1650. 4 Grabowski, o. e, LI, pp. 107-8; scrisoare către secretariul regal, 5 Ambasadorul imperial din Constantinopol găsește o explicație în prinde- ea aceasta de scrisori ; Hurmuzaki, Fragmente, UL, p. 157. 
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aliat şi soli de-ai lui merseră și la sfîrşitul anului la Hatman 

pe la Munteni! şi, Matei, aproape certat cu Domnul Moldovei, 

era bucuros că păgînii nu pătrund pănă la dinsul: vechia 

lui politică de a se amesteca pe cît cu putință mai puțin 

în afacerile altuia. 

Doamna fugi la Neamţ; cu o oaste de citeva mii de oa- 

meni, darabanţi nesiguri și Nemţi cu credință, Vasile-Vodă-și 

adăposti în păduri persoana, Curtea şi bogăţiile. Suceava se 

răscumpără, Iașii fură prădaţi şi arşi. "Țara fu străbătută în 

toate direcţiile de Nogaii Bugeacului şi de Tatarii hănești 

ai Crimului, Vistieria ţerii dădu 130.000 de taleri pentru 

plecarea lăcustelor; şi, veniți cu pradă, năvălitorii nu se în- 

toarseră altfel decît culegind oamenii din sate cu arcanul. 

Hmilniţchi veni apoi, și el era la Prut în ziua de 16 Sep- 

tembre încă?. Şi el primi cîteva mii de taleri, şi mai ales 

făgăduiala că Ruxanda, menită pentru fiul și fratele de Craii, 

va. fi soţia lui Timuș, fiul Hatmanului barbar, care Timuș 

sămăna cu cel d'intăii logodnic numai în ceia ce priveşte 

beţia de care erai stăpiniți amindoi, de și în feluri deosebite €. 

Lupu stătuse ani întregi pe ginduri dacă poate să dea 

pe fiica lui ca soţie Veneţianului Grillo, care era nuinai fiul 

unui dragoman, dar l-ar fi pus în multe legături tăinuite cu 

diplomaţia «frîncă> din Constantinopol, — și nu i-o dăduse. 

Visase s'o mărite cu vre-un magnat polon, ca pe sora ei 

Maria: cu un Zamoyski, cu un Wisznowiecki. Io ceruseră 

cu stăruință din Ardeal, unde mai ales bătrina principesă, 

Susana Lorântifty, doria această bogată alianţă. Și acum 

trebuise să se coboare pănă la acest Timuș, un urit Cazac 

beţiv, cu faţa stricată de vărsat, cu obiceiurile de Tatar ne- 

cioplit, pănă la acest fiu de rob leșesc, norocos în revolta 

1 Hurmuzaki, VIII, pp. 538-9. 

2 Monumenta comit. Truns. i SETisoare a lui către Râksczy. 

3 Cf. Hurmuzaki, Zrag., IML; Documente, VIII; Hurmuzaki-Bogdan. UL; 

Iorga, Acte și fragm 1; Naima, îdid., p. 62; Maioline Bisaccioni, Cuer7? . 

civili, p. 341. Raportul olandes din 30 Decembre 1650 spune că răspunsul 

lat Matei la cererile Cazacilor ar fi sunat ast-fel: «en sondeu aen den Tater 

voor antwoort, hem verwachtende waeren».
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lui. Împotrivirea lui firească fu crescută încă de sfaturile gi- 
nerelui din Litvania, care era privit ca unul din apărătorii 
regatului împotriva răsculaților. 

Ni se spune că unii boieri ar fi fost bucuroşi de această 
înrudire cu un puternic care ar fi putut apăra Moldova de 
ori-și-cine!. Pănă la apărat, era însă putinţa unui noă atac, 
și Moldoveanul trebui să se plece adînc înnaintea Cazacului. 
O solie se înfăţișă la Cehrin, «capitala» lui Hmilniţchi, şi ea 
fu primită cu amenințări de pradă nouă. Apoi Mitropolitul 
Varlaam veni însuşi în acest colț de pustietate pentru a în- 
treba cînd binevoiește Hatmanul să facă sărbătoarea nunții 2, 
Se pare chiar că Vasile, căruia i se fixă sorocul de Crăciun 
sati Bobotează, trimise ca ostatec la puţin iubitul cuscru 
viitor pe unul din strălucitorii săi nepoți, ce-și trăiau în pe- 
treceri viaţa 3. 

E o parte din acțiunea lui Vasile-Vodă în aceste timpuri 
pe care n'o putem urmări: stăruinţile în taină la rege și la 
puternicii din Polonia, de-a-dreptul sai prin ginerele săi 
Radziwill pentru a scăpa de nenorocirea de a avea ca al 
doilea ginere pe Timuș Cazacul. EL va fi contribuit astfel 
la marea expediţie pe care o începură nobili în 1651, cu 
alesul lor în frunte, pentru a dezrădăcina aspra și îndărăt- 
nica buruiană ce era puterea lui Hmilniţchi. 

Hatmanul se aștepta încă din iarnă la o nouă încercare a 
puterilor odată cu deschiderea drumurilor. Nunta fiului său 
fusese fixată pentru cea din urmă zi a lui lanuart, dar ca 
fu zăbovită printr'o scrisoare a lui Hmilaiţehi, care se plingea 
de partea ce o iea Radziwilt la aprinderea din noi a răz- 
boiului şi arăta că, purtindu-i-se duşmanii astfel, gindul nu-i 
mai poate fi la nuntă pănă ce nu «va rupe gitul la cițiva» 
cari-i stau în cale 5, 

! Hurmuzaki, VIIL, Pp. 33S$-9. 

* Mihalowski, pp. 592-3. 

* Hurmuzaki, VIII, pp. 538-9; Miron Costin, p. 310. 
4 Scrisoare din 16 Ianuar 1651 a lui Râkâczy; în Hurmuzalki, VL, 
> Iorga, Acte și Pragm , L. pp. 204-5.
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Ni putem închipui cu ce îndreptăţiri zădarnice răspunse 

Vasile, peste măsură bucuros de această zăbavă, pe care ar 

fi voit o veșnică. De la Poartă, unde se ajunsese aproape la 

o înțelegere, prin solii de o parte şi de alta, cu Cazacii, ve- 

nia porunca, la lași ca și la Tirgoviște, ca vechii tributari 

să ajute pe acela ce doria să stea împreună cu dînșii supt 

umbra aripilor Împăratului; dar, cît despre aceasta, Vasile 

scria întruna Polonilor făcîndu-li rugăminți și propuneri. El 

ceru și dobindi indigenatul polon, dădu provisii oștirii re- 

gale, făgăduind chiar un ajutor de 20.000 de oameni! În 

lagărul polon, care se puse în mişcare încă din April şi ajunse 

la Berestecico în Iunie, se aflai cîteva mii de Romini, cari 

nu pot să fie veniți de aiurea decit din Moldova?. Cazacii 

știa aceste lucruri, şi necontenit întimpinăm plingeri de-ale 

lor la 'Turci împotriva Domnului, 

Hmilniţehi îşi strinsese și el, în număr foarte mare, luptă- 

torii, şi căpătase în ajutorul săi Tătărimea întreagă, cu Ha- 

nul în frunte. Dar, cînd se găsi înnaintea vrăjmașilor, siguri 

acum de peirea lui, cu nesfirșita călărime ce se adunase în 

jurul Craiului, el își pierdu capul şi aşeză greșit puterile în- 

semnate ce-i stăteaii la îndămină, Tatarii eraii de-o parte, 

așa încît să poată fi risipiţi, iar Cazacii stăteau de alta, în 

mijlocul carelor, așa încît să nu-și poată ajuta la nevoie to- 

varăşii. Ceva bani din Vistieria regală dădură spor fugii Ta- 

- tarilor, din cari rămaseră lingă Hatman numai citeva mii. 

Cazacii singuri nu putură face alta decit să-și deschidă prin 

vitejia lor o cale, ceia ce se tălmăci de către Poloni ca 

o fugă. La 11 lulie era un singur lagăr, al biruitorilor cu 

puţină cheltuială, și, dezmințind știrile lăudăroase de la Ca- 

zaci3, Vasile avea nespusa bucurie de a vesti la Poartă că 

s'a mîntuit cu oastea Cazacilor, că Hmilniţchi e fugar, Ha- 

1 Cf. Hurmuzaki, IX! Fragmente, LL, Sîrbu, Z. c. şi lorga, Ace și frag- 

mente, |. 

2 lorga, Acte și fragm., L, p. 206. 

3 Hurmuzaki, 1X!; lunie 1631.
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nul încunjurat de Poloni şi că, umiliţi, învinşii cer pacea. 
Ea se încheie însă abia în Septembre, la Biaiociereva 2, 

În scrisorile sale către Marele-Vizir, Lupu făcu loc și pi- 
rilor împotriva lui Răkoczy, ce ar fi stat în legături cu Ca- 
zacii, trimițind la ei şi un sol pe care-l uciseră ostașii poloni 3. 
Aceste piri nu eraă lipsite de adevăr, și o ştiau și Turcii, 
cari credeai numai că afacerea nu trebuie grăbită. În adevăr, 
«Craiul» de peste munți nu-și părăsise gindurile, Și se găsesc şi aiurea ştiri despre înțelegerea lui cu Cazacii, pe cari s'ar fi arătat chiar gata săi ajute cu armele în aceste zile de 
restriște ale lor. În vederea unui asemenea amestec în Polo- 
nia, mai ales dacă aliații săi Cazacii ar fi învins, primi el 
cu bucurie ofertele nouă ale lui Matei-Vodă, făcute în April, 
tot prin Udriște Năsturel. Legătura între Ardeal și Ţara- 
Romănească încheiată în această lună April de solul muntean 
şi întărită la 10 Maiui următor de Voevod, cuprinde toate 
îndatoririle cunoscute, dar se deosebește de formele anterioare prin aceia că, nu numai că nu se lasă la o parte Turcii din numă- 
rul dușmanilor pe cari i-ar putea scoate înnainte vremea, dar 
se arată anume că prietenii își datoresc ajutor în cas cînd ar 
veni de la Poartă cereri nepotrivite cu obiceiul sai s'ar în- 
cerca a se lua în stăpinire păgînă țara *. În legătură cu ace- 
leași speranțe trebuie pusă și marea solie munteană de peste o sută de persoane, ce veni la Curtea lui Râkâezy, în Sep- 
embre 5. În tot cursul verii, atit Râkczy cît și Matei stati ata pentru ori-ce întîmplare, pănă ce încheiarea păcii între 

1 Pentru pace şi întimplările de războiă d'innaintea ei, v. Engel, Gescă. er Ukraine u. der Cosahen, p. 172 şi urm, 
> ddd 

3 Hurmuzaki, Fragmente, UI, pp. 165-6. 
* «Sive ex Turcis qui, ab eorum insatiabili rapacitate compulsi, aliquando entarent pacta quae ipse princeps et regnum ipsius cum Porta Otthomanica iabent, conculcare et perfringere et regni locum occupare> ; Îfoa. comit. Pransyle., XI, p. 134; cf, don. Hung. Iist., Dipiomataria, XXUL, pp. 61-2; Belle boreo-orientale, 1, pp. 178-9. Cf. Sîrbu, pp. zoo-r. 
3 CE. Strbu, p. 304 cu lorga, Soc. Sitiiuluz, p. 8: solia lingă Sibiii la în- eputul lunii, 
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Poloni şi Cazaci amină pe altă dată îndeplinirea unor pla- 

nuri nebune!. 

După înfrîngerea Cazacilor, Lupu socoti cîtva timp că sa 

mintuit cu amenințările de năvălire și cu cererile de umili- 

toare înrudire. Cînd se răspîndi zvonul că de sigur Tatarii, 

cu Sultanul Nuredin, îi vor intra în țară ?, în Septembre, Po- 

lonii erai gata să-i iea apărarea. Din lagărul de la Biatopole, 

la 4 ale lunii, Hatmanul Nicolae Potocki scrie regelui în 

aceste cuvinte: «Dacă Tatarii vreaii să năvălească în Moldova, 

nu e nimic mai cuviincios decit să mîntuim pe acest vecin 

şi credincioasă slugă al Măriei Tale, pe care l-am primit și 

în mijlocul nostru» și arată că sa şi înțeles cu dînsul în 

această privință. Și un alt Potocki, Andrei, staroste de Ha- 

licz, socoate şi el, scriind din aceiaşi tabără de supraveghere, 

că nu e cu putință a se părăsi un om a cărui singură vino- 

văţie e că a rămas unicul prieten al Coroanei în aceste tim- 

puri 5. 

Tatarii nu veniră, dar speranța că se vor astimpăra Ca- 

zacii bătuţi se arătă zădarnică. Încă din iarnă, întețiți și de 

Turci, ei începură să se agite î. De la Hmilniţchi sosi o scri: 

soare către Vasile, în care i se cerea, cu toată asprimea: bar- 

barului, să-şi aducă aminte de o făgăduială smulsă cu sila și 

să dea cit mai iute fata lui Timuș. Altfel, îl va preface în 

pulbere și o va risipi în vînt 5, 

Fireşte că nenorocitul Domn, care nu era în stare nici 

acum să se apere singur de nişte pețitori ca aceștia, se în- 

dreptă spre Poloni, cu cele. mai călduroase rugăminți să nu-l 

1 Pentru înarmările celor doi principi, v. Hurmuzaki, Prag. IU, p. 165; 

Documente, TX!; Octombre 1651. în KWoSfo Rodzimie, revistă din Lemberg. 

1860, p. 577, s'a tipărit o scrisoare a lui Hmilniţchi către cei trei principi 

și Han despre isprăvile lui contra Poloniei. 

2 Cf. Grabowski, Ojeayste, II, p. 109, zvonarile de mazilie a lui Vasile în 

Hurmuzaki, IX, și scrisoarea din Ciceii a lui Ştefan Petki, după știri din Ciu- 

bărcii, în Mon. comit, Zransylo., XI, pp. 134-5: 

3 Michalowski, o. c., pp: 644-5 647-8. 

4 V. Hurmuzaki, IXI; Mart 1652. 

3 Costomarov, Bogdan IImilniţehi, III, p. 18; tradus de W, Schmidt,
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lase a-și pierde în sălbătăcia Ucrainei «fata lui, singura mîn- 
gîiere a bătrineţelor», din care Timuș. se lăuda că va face 
«prada» sa de tînăr viteaz stricat de vărsat. Să-şi amintească, 
scrie el, de credința ce a dovedit, de demnitătea lui de 
Domn, de făgăduielile ce a făcut Craiului, de cît a suferit 
regatul pe urma lui Hmilniţchi. Se nu lase deci pe strașnicul 
Hatman și pe aliaţii lui, Tatarii, a-l nimici pe dinsul pentru 
a se răpezi apoi asupra țerilor Craiului, ci să-i iea înnainte, 
dind porunci de intervenţie lui Kalinowski, Hatmanul. 

Purtarea Polonilor fu pe deplin cinstită. Strîngînd ce putea 
să găsească, Hatmanul ieși în calea lui Timuș, care venia în 
pețit cu voinicii săi creștini și păgini, hotărit să omoare şi 
pe părinte, dacă nu poate căpăta altfel fata. Lagărul micii 
oştiri — mai puțin de 10.000 de oameni — se așeză la Batov, 
Şi aici veni scrisoarea lui Hmilnițchi, care se plingea de o mă- 
sură ca aceasta, oprirea unor nuntași ce nu fac răi nimărui 
și de cari nimeni n'are dreptul să se lege?. Ceia ce nu cliati 
de ioc pe Kalinowski, hotărît să pedepsească pe acești tul- 
burători de pace, în felul cum fusese pedepsiţi cu cîteva luni 
în urmă. 

Dar norocul din 1651 nu mai era și acuma. Tatarii se 
purtară bine, și Timuș făcu o mișcare care prinse pe Poloni 
între două focuri. Abia scăpară cîțiva; ceilalți rămaseră pe 
pajiște sai în pădurea vecină, ori căzură în robie. Începînd 
astfel sărbătoarea nunţii sale, Timuș răscumpără pe prinşi 
pentru ca ei să fie uciși aproape pănă la unul, într'un măcel 
sălbatec care ţinu trei zile în şir. Iar, după aceasta, el scrise 
lui Vasile-Vodă, cerindu-și mireasa și ostateci, cari să-i asi- 
gure un drum liniștit şi o petrecere veselă 3, 

Lupta se dădu în Maiii, dar drumul nuntaşilor nu fu urmat 
spre Moldova, ci, pe cînd o dietă polonă hotăria alte zădar- 
nice negociații, Tatarii se risipiră în toate părțile după pradă, 
încunjurind şi Camenița. Vasile-Vodă, care continuă să prindă 

1 Zid, În ce. pe 19. 

? Costomarov, 7. c., p. 21; Engel, 7, e, p. 184. 
3 Engel, î, şi izvoarele documentare obișnuite, 
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scrisorile lui Hmilniţchi către Turci, prin care-și umfla pănă. 

la ridicul biruinţa, trebui să se răscumpere cu vre-o sută de 

mii de taleri î. Se mai adause zăbava ostatecilor, nepotul 

Domnului trebuind să facă drumul lung pănă la Cehrin, în- 

nainte de noua pornire a lui Timuș?. Așa încit abia la 26 

August se înfățișa la lampol, lingă graniță tinărul Cazac, cu 

alaiul lui de ostași prădalnici, de Curteni beţivă şi de femei 

deprinse cu petreceri țerănești în stepă, în jurul păharelcr 

şi în fumul Julelelor. Aceștia eraii oaspeţii la nunta fetei bo- 

gatului și strălucitorului Voevod al Moldovei, a cărui Curte 

umplea de uimire pe vecinii din ţeri luminate ce eraii aduși 

s'o vadă. 

Timuș mormăi monosilabe rusești de nemulţămire saii 

de încuviințare, fumâ și-și tăie unghiile cu o deosebită în- 

grijire înnaintea boierimii și poporului adunat. Ostașii lui 

încărcară sare furată pe căruțele lor și începură să vineze 

Evrei pe stradele Iașilor. Rudeniile lui feminine se îmbătară, 

spuseră necuviinţi și trebuiră să fie duse pe braţe în caretele 

ce le așteptaă, atît de mult li plăcuse vinul nunţii. Domnița 

Ruxanda îngenunchie pe covorul mirilor lingă biruitorul ei 

buștean. Și, în Vinerea următoare după această Duminecă 

de comedie tragică, la 6 Septembre, părechia atît de puţin 

potrivită pleca spre splendorile Cehrinului, unde Hatmanul își 

petrecea zilele bind şi vărsind singe, iar soacra Hătmăneasa 

umplea pipele și îngrijia păharele, purtind pe veșmintele ei 

pietrele scumpe ale pradei. 

Dar nu rușinea acestor purtări, nici suferințile Dom- 

niții înstrăinate erai pentru Vasile urmările cele mai rele 

ale înfringerii lui Kalinowski și înrudirii ce trebuise să pri- 

mească. Odată cu săvîrşirea acestei nunţi, atîta timp ză- 

bovite, Vasile-și pierdu toate prieteniile, văzu toate legăturile 

lui rupte. Polonii voise încă în August să-l întrebuinţeze ca 

1 Cf. Hurmuzaki-Bogdan, 11; Hurmuzaki, Fragmente, II, pp. 160, 172-3; 

lorga, Acte şi fragmente, |. 

? lorga, Acte și fragmente, |, p. 209. 

3 Descrierea nunţii, în Jorga, Acte și fragmente, |, și Hurmuzaki-Bogdan, Il.



mijlocitor !, și el vorbi, atunci în Septembre, lui Timuș de o 
împăcare, pe care acesta o răspinse cu despreț, prin cîteva 
cuvinte de ură. Vasile se mai sfătui cu «notariul» Hatma- 
nului, acel Wychowski care fusese mai de mult și în Ardeal 
și prin care era deprins să vorbească Timuş, şi aflâ de la | 
dînsul dorinți, ce nu se puteai primi: părăsirea de teritorii Ne Îi | 
întinse, între Nipru și Nistru, şi întărirea vechii păci de la | i 
Zborov. El împărtăși Polonilor aceste pretenții, spuind şi din ij 
parte-i că gîndul păcii nu stăpinește într' adevăr pe Cazaci ” 
și că, prin urmare, trebuie pază față de dinșii. Dar nimeni 
nu mai credea cu totul cuvintelor lui, de şi-l îndemnat toți 
să mai stăruie. Era bănuit că începe să aibă iubire pentru 
acest ginere, tragere de inimă pentru soarta neamului căză- 
cesc, și se spunea că el ar voi chiar să facă din Timuș un 
Domn în Tirgovişte ?, 

| 
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Nunta lui Timuș aduse şi îndepărtarea lui Râkczy de 
Cazaci, cari nu-i mai păreati că-l pot ajuta cu credință, acum 
cînd sfatul lui Lupu înseamnă ceva la dinșii. În Iunie 1652, 
îndată ce află despre peirea lui Kalinowski și înţelese şi ur- 
mările ce va avea, el trimise la Matej-Vodă, care fusese bol- 
nav în iarnă și simţise poate că tot este cineva carei pîn- 
dește sfirşitul, pe Pavay ca săi spuie că acum ar fi prilejul 
să fie scos Domnul moldovenesc, pe care-l dușmănesc Tatarii 
şi n'are încă cine să-l apere?. În Iulie se mai spunea încă 
despre aplecarea principelui ardelean de a întra cu ajutorul 
Tatarilor în Polonia £, dar în August el răspingea ideia că el 
ar mai fi unit cu Hanul și Hmilniţchiă, şi ştim că mai de d 
mult încă se luaseră în adevăr măsuri în Ardeal pentru apă. îi 
rarea față de Lupu și Cazaci 5. Cînd Timuș era acum pe cale, E 

  

1 Hurmuzaki-Bogdan, III. II 
? În 1649, dușmanul săi Miaskowski susținea că Vasile ar voi să lase Ca- îi 

zacilor Moldova, iar lui să i se dea Rusia polonă! Michalowski, 7, e. 
2 Sîrbu, pp. 310-1. 

* Hurmuzaki, IX; Iulie 1652, 

5 Zbid, 

* Sîrbu, p. 317. 

64567. Vol. [V. SVI  
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Râkâczy prindea scrisorile lui Vasile-Vodă și-l piria Turcilor 

că are pofte regale și vrea toate trei principatele supt cîr- 

muirea lui!. Pirile urmaii în Novembre, și lupta capuchehaie- 

lelor începea în iarnă, ca în vechile timpuri de ură: Matei 

săpînd pe Vasile, pentru că Vasile săpa pe Matei ?. Era şi 

firesc, de altmintrelea: învingător asupra Polonilor, rudă a lui 

Vasile-Vodă, cumnat fără voie al lui Radziwili, avînd la dis- 

posiție bogățiile Moldovei, Hmilniţehi nu mai putea să fie 

mîna prin care s'ar fi luat Coroana polonă pentru Ardelean, 

ci se înfățișa acum ca un principe sigur pe situaţia sa, în 

stare se aibă şi să exprime visuri mari de întindere pentru 

dinsul şi pentru ai săi. El trebuia sfărimat, împreună cu din- 

şii; tocmai pentru acea ambiţie regală, pe care al doilea 

Râk6czy n'o parăsi nici-odată și pentru care se pierdu. 

Se cunosc bine lucruri mărunte din această vreme bogată 

din izvoare, pentru că nimeni na avut interes să ascundă 

acele lucruri. În privința lungului război din 1653, care 

schimbă multe legături în aceste părți, care spulberă Domnia 

lui Vasile-Vodă și grăbi prin rana de la Finta sfirşitul lui 

Matei Basarab, o informaţie foarte îmbielşugată se înfățișează 

pentru timpurile de lupte, dar negocierile, şi mai ales cele 

de la început, care pregătiră ciocnirile oștilor, acelea nu se 

desfac bine din întunerecul în care ai fost cu intenție cu- 

fundate. 

Începătura tulburărilor nu trebuie căutată în ambiția lui 

Lupu, care în ultimele timpuri se mai potolise. Trufașul stă- 

pînitor de odinioară era acum în adevăr un «miserabilis Vai- 

voda», un «biet Voevod» cum îl numește Răkâczy într'o scri 

soare din 1651. Legat de un neam de prădători, silit sa-și 

părăsească pentru aceasta vechile prietenii, el îşi dădea toate si- 

linţile pentru a izbuti să aducă singura situație ce l-ar fi 

lăsat să-şi caute de Domnie: o împăcare între Cazaci și Po- 

1 Hurmuzaki, Fragmente, UL, pp. 173-4. 

2 Sîrbu, pp. 319-20; Hurmuzaki, Fragmente, III, pp. 175-6; Documente, INI 

3 Hurmuzaki, VI, p. 4. 
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loni. Cu acest scop petrecu, fără a isprăvi ceva, cîteva zile 
în Ianuar, la Hotin!, În April încă, el făcea o ultimă încer- 
care, trimițind în Polonia pe scriitorul săi Kutnarski, un om 
dibaciă şi șiret 2. Răspunsul ce se căpătă în lanuar va fi fost 
și acesta de acum: pacea de la Zborov şi stăpînirea Ucrainei ; 
lucruri ce nu se puteau primi. 

Râkâczy vorbise altă dată de gonirea lui Lupu, şi pe aces- 
tal privia ca pe un dușman. Matei, întărîtat de luptele pe 
lingă Turci, din noi începute, era bucuros să scape de «fra- 
tele» întors la întăia lui fire de vrăjmaș. Dar acela care făcu 
să se hotărească și să se înțeleagă toate aceste nemulţămiri, 
acela care aţițâ ura boierilor de țară contra «Grecilor» păr- 
teniţi de Domn și vorbi pretutindeni în potriva birurilor 
domneşti, fu un mare dregător moldovean, în care Voevodul își 
pusese, ca într'o veche «Slugă», toată încrederea, Gheorghe 
Ștefan. În 1651 încă el făcuse să se audă plingeri şi oarecare 
îndemnuri, indirect, lă Curtea principelui ardelean, şi de aici 
îi va fi venit acestuia gindul de a se ataca Moldova 3. Gă- 
Sindu-şi un tovarăș într'un boier obscur, Ștefan Serdarul, 
care putea fi folositor în unele lucruri, el întrebuință anu. 
mite solii de încredere pentru a pregăti răsturnarea stăpînului 
său, a cărui Domnie o voiă pentru dinsul. Avem hirtia, fără 
dată, prin care cei doi conspiratori făgăduiesc lui Râkoczy, 
cu strașnic jurămint, a lucra împotriva lui Vasile-Vodă la 
Curte şi în oaste, a plăti toată cheltuiala și a da «Craiului» 
toată averea Lupului, dacă «Măria Sa», avind milă de ţară, 
ar porni oștile lui și «ar lua depre asupra noastră pre Vodă 
care este acum»î. Actul trebue să fie de la începutul anului, 
cind vedem pe Matei stăruind în tot chipul pentru războiii 
şi arătind aliatului său principele ce foloase mari ar ieși din- 
tr'o cucerire a Moldoveif, 

1 Hurmuzaki, VI, IX!; Macarie, ed, cil, p. 9. 
* Hurmuzaki-Bogdan, IEI. Cf. relația lui Bandini, în A. Ac. Rom, XVI, pp. 182-3. 
3 CE, Sîrbu, p. 308 și mat sus, p. CCXUI. 
+ În acest volum, pp. 29-30, no xaxIx, 
* Strbu, pp. 322-3.
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Ştefan Logofătul și Ștefan Serdarul se ţinură de cuvint. 

Pe cînd Râkâczy, ca să adoarmă pe Lupu, îi trimitea, prin 

Boros, vinuri ungurești, iar Doamnei, prin jupăneasa lui 

Gheorghiţă, flori, Serdarul se făcea a merge asupra Tatarilor 

ce sar fi ivit la Nistru, şi-şi pierdu urma în aceste părți, 

luînd cu dinsul oastea. Boros şi Gheorghe Ștefan, care era 

atunci Marele-Logofăt al lui Vasile, zăboviră pe Domn în 

lași, pănă ce se iviră la Milcov Muntenii lui Matei, cu 

Spătarul Diicul, nepot de soră al Domnului, iar la munţi 

Kemeny, un foarte bun cunoscător al Moidovei, venit cu trupe 

despre care nu se vorbise în nici-o dietă. Atunci Boros își 

luă rămas bun şi plecă, iar îndată după aceia Logofătul afla 

că î s'a îmbolnăvit nevasta, şi pornia către munte unde ştia 

toată lumea că-i sînt moşiile !. 

“Taina era cunoscută însă și de cineva care ştia mai puțin 

s'o ascundă. Pătrașco Ciogolea era cumnatul lui Gheorghe 

Ștefan ?, şi el știa ce înseamnă această călătorie. Mustrindu-l 

cugetul şi temindu și pielea, el făcu o piră neiscălită pe care 

o trimise la Domn printr'un câlugăr legat prin îndatorirea 

lui de duhovnic să nu spuie numele celui ce scrisese. Din 

acest răvaș ieși prinderea lui. Ciogolea și a unuia din frații 

săi, probabil Costin, chemarea la Curte a lui Ștefan Ser- 

darul, care avu curajul să vie, şi a lui Gheorghe Ştefan, 

pe care nu-l putea scoate nimeni dintre slujitori din tabăra 

sprijinitorilor săi Ungurii. Trădătorii îşi pierdură capetele, 

fără altă judecată, iar Domnul care-i osîndise, trebui să-şi caute 

mintuirea în fugă. Străbătu răpede țara care-i era dușmană, fugind 

alăturea cu drumul, între putini ostași călări și cu tunuri, ȘI 

merse în adăpostul Hotinului, care mai primise în zidurile 

sale măriri căzute și Voevozi goniţi în urmă de țară şi de 

străinii chemaţi de dinsa. Odată ce se văzu în siguranţă, el 

trimise la Polonii pe carii îndatorise, la Cazaci pentru cari-și 

pierduse Scaunul și la Vizir, căruia-i plăcea totdeauna bă- 

noasele lui plingeri. Dar, pănă să sosească răspuns din vre-o 

1 Povestirea, aproape cu desăvârșire concordantă , din Miron Costin și Kraus, 

2 V. mai șus, p. COXXIV, nota Î|.
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parte, Ungurii lui KemEny se apropiară de cetate, și fugarul 
domnesc trecu Nistrul la Cameniţă, ducînd cu dinsul cîţiva 
credincioși şi, mai ales, «averea» pe care i-o adusese unul 
din nepoții săi de la Cetatea Neamţului !, 

În acest timp Gheorghe Ștefan schimba Logofeţia lui cu 
Domnia altuia şi era uns de Vlădica de Huşi, în lipsa Mi- 
tropolitului Varlaam, «<eşit la munte» odată cu răscoala. În- 
dată, doisprezece boieri plecaii la Poartă ca să pirească pe 
Vasile? și scrisori se trimiteau la Poloni ca să nu se îngăduie 
acestuia să treacă la ruda sa cea temută, din Ucraina?. Si- 
tuația noului Domn părea așa de sigură, încît, după asigu- 
rarea dată de Râkoczy Palatinului unguresc, oștile străine, 
primindu-şi plata, plecai 4, 

Dar îi era scris lui Ştefan să nu stea mai mult în lași 
decit timpul serbătorilor: un Domn de Paşti, Sosise îndată 
după Florii și trebui să plece puţin după Dumineca Tomei. 

Miron Costin laudă prietenia sigură a Polonilor civilisaţi, 
care lăsă pe Vasile-Vodă să iasă din Camenița liber, precum 
liber venise acolo. Dar mai bună era, de sigur, prietenia Ca. 
zacilor barbari, cari nu stătură la îndoială o singură clipă, 
cu tot războiul ce începuse acum împotriva lor, să răpeadă o 
însemnată oştire, supt comanda personală a lui Timuș, pentru 
a pune pe același Vasile în Scaunul din care fusese gonit. 
Iubirea pentru băutură și desprețul pentru buna-cuviinţă n'aă 
nimic a face în asemenea mișcări ale inimii. 

Ni se spune că unul din emisarii lui Vasile-Vodă la Ca- 
zaci se rătăci pe drum. Altfel sosirea Cazacilor sar fi în- 
tîmplat și mai răpede. Chiar şi aşa, la 18 April încă, Huiil- 

nițehi scria cuscrului săi că vin ajutoare și Timuș se și por- 

! Miron Costin, Macarie și Kraus. Pentru un complot menit a ucide pe Domn 
în ziua de Florii, complot ce nu se prea poate admite, v. Macarie, p. 40 şi 
Hurmuzaki, fragmente, Ul, p. 182 și urm, V. și Sîrbu, p. 335, nota 1. 

? Hurmuzaki, fragmente, 1. c, 

4 Scrisoarea lui Kemâny, în Ace şi Fragmente, 1, pp. 217-8, 23 April. 

Altă copie întrun manuscript din Arch. Oraşului Crâcovia. 

4 Scrisoarea din 28 April 1653, în Hurmuzaki, Vi. Cf. articolul mieii din 
Convorbiri literare, XXXIV, pp. 926-8. 
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nise. lar în cea din urmă zi a lui April, după calendarul 

noi, fiul Hatmanului, care venise fără odihnă, negăsind măcar 

vreme să aștepte sosirea lui Vasile în tabăra sa de călăreți la- 

comi de luptă, se găsia, trecînd Prutul la Cornul lui Sas, în păr- 

țile Iașilor, unde lumea era cuprinsă de groaza apropierii sale !. 

Gheorghe Ștefan nu era un războinic, și în lupte-i plăcea 

să stea la o parte, gata pentru triumf ca și pentru fugă: 

fostul Logofăt nu ştia să orînduiască și să îndemne pe os- 

taşi. Kemeny rămăsese numai cu cițiva călări, pe cind cei 

mai mulți dintre Ardeleni, cu celelalte căpetenii, se strecurai 

cu grei, luptindu-se împotriva țeranilor nevăzuți, pe la Oituz. 

Munteni eraii iarăși puţini, și oastea de strînsură a Moldo- 

venilor, la cari tradiţia militară se uitase, nu era bună de 

nimic. La Popricani, pe Jijie, apărătorii Domniei nouă nu fură 

în stare să apere vadul înnaintea inimoșilor Cazaci ai lui 

Timuș. În harțele celelalte, ei se purtară «<jidovește», _risi- 

pindu-se. Kemâny găsi abia drumul care ducea la Breţc, 

Ștefan nemeri fugind la Milcov, iar Timuș se așeză cu tabăra 

în Curtea din lași, chemînd pe socrul săi, care-și lua iarăși 

în stăpînirea Scaunul la 28 April st. v.2. 

Plecind din Cameniţă, Vasile jurase Polonilor că-și va în- 

trebuința toată trecerea ce putea să aibă pe lingă Cazaci 

pentru a-i împăca cu Polonii și a-i rupe de Tatari. FE] știa 

că expediţia regală s'a și început şi că lagărul a înnaintat 

pănă la Gliniany. Ajutorul cerut de dinsul la Camenița şi 

aiurea i se refusase. Hanul pe care-l cumpărase ca să nu se 

amestece nu era un tovarăș sigur pentru nime 3. Cazacii aveaii 

și libertatea lor de apărat. Încolo erai dușmani în toate păr- 

țile, iar, în lăuntru, o ţară doritoare de Domn noii. 

1 V, articolul citat din Convorbiri. 

2 Cf. amănunţita povestire din Miron Costin, aceia din Kraus, destul de 

bună, Paul de Aleppo; scrisoarea lui Potocki din Cameniţă, în Acte și frag., 

IL, pp. 732-4; a lui Vasile, ibid, p. 220; Hurmuzaki, VI, p. 17, unde se dă 

vina pe eabiecti animi» ale Moldovenilor. 

3 Cf, Sîrbu, p. 336. 

4 Cf. cu scrisoarea citată a lui Potocki cea, din 2 Maiă, tipărită în 4cfe 

si fragmente, IL, pp. 218-9.
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Dacă Vasile ar fi făcut ceia ce stătea în nevoia timpului, 
dacă, mulțămit cu înlăturarea aceluia care-i furase tronul, ar 
fi urmat vechia lui politică dibace de negocieri în toate păr- 
țile, el putea să rămiie, domnind, ca vecinul săi Matei, pănă la 
adinci bătrînețe și pănă la sfirșitul zilelor sale. Dușmanii lui 
făcuse mai mult o încercare, ce se poate asămăna cu încer- 
carea pe care şi Vasile o făcuse împotriva lui Matei în 1637. 
Ei nu erai siguri de Poloni, la carii vedem trimițind soli 
cu piri și stăruințe în Mai şi căpătînd în schimb cuvinte 
fără însemnătate!. lar la Turci Vizirul era socotit că ține la 
vechiul săii client Lupu, și atît Râkoczy, cît și Matei credeai 
că trebuie să dea lămuriri mincinoase la Poartă pentru ca 
să nu cadă asupra lor răspunderea aducerii noului Voevod ?, 

Dar toate acestea le putea ţinea în samă numai o minte 
mai cumpănită decit a violentului Arnăut. Nu se poate spune 
că de la Timuș, care ucisese şi prădase și în Moldova, 
veni îndemnul către o năvălire în Țara-Romănească, față de 
stăpinitorul, mai slab, al căreia era mai mare ura lui Vasile. 
Încă. de la pornirea lui din Cameniţă, acesta se lăudase față de 
Potocki cu gîndul ce are de a cuceri principatul de dincolo 
de Milcov şi Crăia de peste munți pentru a le supune, îm- 
preună cu Moldova sa, Republicii polone. El va fi fost, deci, 
acela care hotărî noul război, la care Timuş nu merse cu 
plăcere, văzind cu ochi răi şi lucrarea împreună cu ostașii 
moldoveni, pe cari-i desprețuia. 

Gheorghe Ștefan, Domnul fugar, și Diicul Spătarul mun- 
tean căpătase sarcina de a apăra graniţa. Vasile și Timuş 
sosiră aici, gonind înnainte străji învinse, către sfîrşitul lunii 
Mai. Oastea dușmanilor era alcătuită din călări moldoveni, 
pribegi, din slujitorii judeţelor de Răsărit ale Țerii-Romă- 
nești și din ceva lefegii; ea n'avea tunuri. «Nemţii» Lupului 
hotăriră lupta, cîștigind vadul 4. 

! Hurmuzaki, IX1; Maiii, Altă solie, a lui Matei singur, în lunie ; 4/7, p. 22. 
? Sîrbu, pp. 177-9. | 
3 V. Miron Costin și izvoarele documentare despre uciderea la beţie a lui 

Kutnarski, 

1 Miron Costin şi Cronica munteană. 
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Ca şi în 1637 şi în 1639, Matei făcu o a doua graniţă 

din riturile de munte ce se varsă în Ialomiţa și grămădi în 

dosul lor temeiul puterii sale: oaste de țară, Roșii scutiți de 

bir, lefegii străini, Seimeni de peste Dunăre, — Sîrbi fugari pe 

cari el îi organisase — și cîți Unguri, foarte puţini, apucaseră 

a veni la dînsul din tabăra lui Răk6czy, care, după exem- 

plul tatălui săi, stătea la hotar, în Țara Birsei, aşteptind 

înnainte ca Voevodul însuși să ajungă în tabără cu boieri- 

mea, şi acum gata să se lupte la cuvintul lui, o nouă cioc- 

nire se întîmplă, la Șoplea, şi iarăși Cazacii și Moldovenii 

învinseră, însemnînd astfel a patra din aceste ușoare biruinți 

ale harţei cu străjile. Apoi, fâră să-și piardă nădejdea pen- 

tru aceste trecătoare toane ale norocului, bătrinul Matei în- 

călecă la rindul lui pe calu-i de războiii și, stringind la sine 

pe vechii boieri și pe «coconii»> și «slugile» acestora, el se 

opri numai, după un mers de două zile aproape, în faţa 

dușmanului, la Finta, pe apa Ialomiţii!. 

Altă dată, Matei fusese acela care, trecînd riul, începuse 

încăierarea hotăritoare. Dar atunci straja lui se dovedise 

mai fericită, pe cînd acum Lupu, mîndru de izbînde cu care 

nu era obișnuit, ajuns. pănă aproape de Scaunul de munte 

al Domniei, ardea de nerăbdare să răstoarne printr'o ultimă 

lovitură puterea dușmanului. El trecu Ialomița și găsi din- 

colo, tăindui calea ce ducea spre Tîrgovişte, pe Munteni 

înşiruiți pentru luptă. Și în acest rînd Matei era aproape 

singur, cît putea să fie singur fără străini un bun părinte 

între fiii şi nepoţii săi de fii. Diicul stătea la o aripă, Ghe- 

orghe Ștefan la alta, în mijloc tunuri, pedestrime de Seimeni, 

şi Vodă: un smerit bătrîn cu ochii de foc. 

Aici nu erai neînţelegeri: ele ar fi fost risipite, la ivirea 

lor, de «cuvintele dulci și bune» ale viteazului patriarch. 

Dincolo, Vasile voiă cinstea biruinții pentru dinsul şi Timuș 

1 Cf. Cronica munteană, cu date amănunțite și bune elemente de tradiţie, 

Miron Costin și povestirea, cu totul concordantă, a residentului german Rei- 

niger, în Hurmuzaki, /ragmente, INI, În Kraus, 7. c., se afă o povestire a 

luptei acesteia d'intăiii, după spuse ale Ungurilor ce luară parte la dînsa, dar 

cu multă confusie în desfășurarea lucrurilor.
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nu încăpea de semeția lăudăroasă a Moldovenilor, Eraii, se 
pare, așa de învrăjbiţi pentru faimă, încît, înnainte de a în- 
cerca, fiecare dintre dinșii era gata să se mingiie cu o în- 
fringere pe care ar fi aruncat-o în sarcina celuilalt. Domnul 
trecu întăiă, şi se răpezi, cu un avînt furios de ură, asupia 
taberei muntene, împrăștiind în luncă pe Curteni. Îndată 
Matei drese paguba, aruncînd înnapoi cu tunurile pe năvă- 
litori. Atuaci veni rîndul Cazacilor, viteji şireți, cu mișcări 
de șarpe, tirindu-se prin tufișurile spinoase, mai jos de dru. 
mul ghiulelelor. Şi ei găsiră înnaintea lor pe Voevod, în 
care se deșteptase iubirea pentru războaie a tinereţelor lui 
îndepărtate, cînd Mihai-Vodă făcea minuni pe acest pămînt 
romînesc, Puternica, numeroasa boierime munteană, îl încun- 
jura din toate părțile; călăreţii poloni, cu cari Radu Șerban 
cîştigase marea sa biruință din 1611, mergeai cu dinsul, în 
frunte, supt platoșe scînteietoare. Cu glontele prins în în- 
cheietura genunchiului, el își stăpînia durerea lui, pentru a 
se gîndi numai la mîntuirea tuturora. 

Cazacii se împotriviră îndărătnic ceasuri întregi. Dar toa'e 
păreau că sînt împotriva lor pe acest cîmp de bătaie străin, 
O furtună se adună sus, pe cînd armele se mai încrucişaii 
încă de braţele obosite şi se descărcai sinețele ; și vîntul 
izbia în față pe dușmanii lui Matei, orbindu-i, udindu-li pra- 

"ful, speriindu-li caii. Prin ploaia grea de primăvară Moldo- 
venii întăiii, apoi ostașii lui Timuș se dădură înnapoi fugind, 
aceștialalți legindu-și tabăra de apărare, prin care scăpai 
în timpurile grele !. A doua zi, la 28 Maii, Matei se în- 
torcea în Tirgovişte, Domn precum plecase ?. 

După obiceiul lui, el dădu samă la Poartă despre cele în- 
timplate, și el potrivise așa încât spusele lui puteaii să fie 
întărite de ceaușul trimis pentru cercetare, care văzuse lupta. 
A bătut, scria el, și pentru a treia oară pe nesăţiosul vecin, 
şi credea că i se cuvin mulțămiri pentru aceasta. 

Ele i se și fâcură, precum tot astfel i sar fi făcut lui 

! Izvoarele citate. 

2 Cronica ţerii,
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Lupu, dacă el ar fi avut noroc, Dar Turcii însemnaii foarte 

puţin atunci pentru Domnii noștri, cari-i știaă prinși întrun 

greii războiui. Pe cînd alți dregători plecaă din Constantino- 

pol, pentru a face o nouă cercetare zădarnică, Matei, fără să 

întrebe pe nimeni, lua măsuri pentru ca Vasile să nu se mai 

ridice din nenorocirea lui). | 

Gheorghe Ştefan luă ceva ajutor de la Munteni și se aşeză 

în Ţara de Jos, chemindu-și prietenii dintre boieri și smo- 

mind cu lefi pe țerani. Întăiu, el își veni la moşia din Putna, 

la Răcăciuni, așteptind Ungurii, prin sprijinul cărora mai ales 

se putea el ridica iarăși la înnălțimea Domniei. Din ceata lui 

făcîndu-se peste puţin o mică oştire, ea avu la 3 Iulie, în 

Valea-Sacă, o ciocnire cu oamenii domnești ai rivalului, în 

fruntea cărora stătea un nepot al lui Vasile. Dar Gheorghe 

însuși stătu la Bacăă, pănă ce veni aici Boros, cu darul de 

ostași al Craiului. Unguri și Moldoveni, împreună, porniră 

atunci către lași, trecind Siretul pe la Roman, după cit se 

vede 2. 
Cu ce putea să răspingă Vasile pe aceşti dușmani? Oaste 

de ţară se afla lîngă dinsul, dar ştim că ea se luptă fără 

tragere de inimă pentru «Grec», «evreieşte». Boierii —, cei 

mai mulţi dintre dinșii, îndepărtați de Curte, nu-l iubiaii. Ti- 

muş, amărit de o înfrîngere pentru care nu se credea vinovat, 

plecase răpede înnapoi. Cazacii lăsați pe lingă socrul săii nu 

erai mulţi. În sfirșit, steagurile lui nu se dovedise fericite. 

Făcu și el ceia ce făcuse Gheorghe Ștefan în Maiui, numai 

cit el apăra drumul ce venia de la Siret, nu acela ce pornia 

din marginea Prutului. Ai fost numai, între cele două mici 

oştiri, un şir de harţe, între Tirgul-Frumos și Iaşi, pe malul 

Bahluiului, în zilele de 15 și 16 Iulie. Laurmă, după ce fra- 

tele lui mai mare, Gheorghe Hatmanul, căzu în robie, Vasile 

fugi peste Prut, mergind să pindească la Rașcov desfășurarea 

marelui războiii dintre Cazaci și Poloni, de hotărirea căruia 

1 Cf. Hurmuzaki, Zragm., EU, p. 188 şi urm. şi vol, V? și LX! din Deo- 

cu mente. 

2 Miron Costina şi Paul de Alep.
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atirna și soarta lui!. La 25 Iunie, regele Poloniei plecase la 
oaste, şi se aştepta o ciocnire între dînsul și Hmilniţchi, ocu- 
pat înnainte de toate cu această primejdie 2. Încă de la 12 
lunie îl găsim pe acesta la Bar, unde stătu pănă în luna ur- 
mătoare, avind lingă dinsul și Tatari 3. 

Puterea împrejurărilor aduse atunci încheiarea unei alianţe 
între Ioan-Casimir şi acela care voise, și voi din noă, pe 
urmă, să-l înlocuiască. Râkâczy avea interes ca Moldova să 
fie a lui Gheorghe Ștefan, înlăturîndu-se Vasile, rudenia Ca- 
zacilor, și regele se pregătise pentru a sfirși odată cu aceștia. 
Deci un trimis regal, Iaskolski, veni în Ardeal pentru a cere 
ca învinsul de la Finta și Tirgu-Frumos să nu fie iertat, ci, 
întărindu-se tronul lui Gheorghe Ştefan, oastea ungurească 
şi moldovenească de supt steagurile acestuia să vie la Ca- 
menița şi Mohilăi pentru a zdrobi, împreună cu Polonii, pe 
Hmilniţchi. Răspunsul care i se dădu fu, neapărat, acela pe 
care-l doria regele +, şi negocierile urmară ?. 

Două lucruri aminai însă dezlegarea greutăților. Cu toate 
Stăruinţile Hatmanului, care oferia şi haracii, numai să i se 
încuviinţeze, între altele, întărirea cuscrului în Moldova, pîrile 
lui Matei și Râkâczy, cari făcea din Vasile un al doilea 
Mihai, unit în potriva. Turcilor cu Împăratul creștin, învin- 
seră, și un mare Trimis de la Poartă aduse lui Gheorghe 
Ștefan caftanul, cu care Turcii erai darnici față de cine știa 
să învingă, adăugind, pentru a mai scoate bani, cererea for- 
mală de a se înfățișa la Poartă, ca odinioară fericitul Matei 
sai nenorocitul Barnovschi $.: Dar o parte din averile Lupului 
se găsia, împreuna cu Doamna lui, la Suceava, şi se găsise 

1 Aceleași izvoare, Cf. Hurmuzaki, VI; scrisoarea, din 19 Iulie 1653, a 
lui Râk6czy ; și Bisaccioni, pp. 417-8; scrisorile din Map. Hung. Fist, Di- 
Plomataria, XXIV, întrebuințate în Sîrbu, pp. 342-3. 

"2 Hurmuzaki, IX, p. 27. 

3 Iorga, Acte și fragm., |, pp. 221-2. 
4 Jdid,, p. 223 și urm, 

3 V. Szilâgyi, Bel/um Boreo-orientaie, I, p. 6 și urm, Dizlomararia, XXUI, 
p 675 şi urm. 

* Hurmuzaki, IX; Fragmente, WU; Iorga, Acte și fragm,, LV. şi raportul 
olapdes din 18 Iulie 1653, inedit.
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cine să apere cetatea. Domnul cel noi o încunjurase, dar, 

în lipsa lui, la începutul lui August, sosise în vecinătatea Su- 

cevei Timuş, adus înnapoi de cererile desnădăjduite ale so- 

crului săi şi hotărît măcar să scape comoara. Domnul cel noii 

primise un însemnat ajutor de la Râk6czy, supt Ștefan Petki, 

și, după porunca regelui, un ofiţer din Camenița, Konracki, 

venise cu cîteva mii de călări și dragoni să ajute la răspin- 

gerea lui Timuș. Acesta fu atacat însă fără unire între ostașii 

de neam străin, adunaţi la un loc, și, izbutind a face şanţ, 

el se adăposti în dosul lui, și apoi în Suceava chiar. Cu toate 

că, după Petki, Râk6czy trimise pe însuși Kemeny și la Polonii 

lui Konracki se adauseră Nemţii în serviciul polon ai lui 

Dăhnhof, pricepuți la încunjurarea cetăților, asediul nu se 

mîntui, mulțămită vitejiei îndărătnice și devotamentului Ca- 

zacilor, înnainte de începutul lui Octombre L, 

De acest motiv de zăbavă se leagă al doilea. Războiul cel 

mare de la Nistru se coborise pe planul al doilea față de 

acest mic război de la Suceava. Hmilniţchi ar fi alergat bu- 

curos în Moldova să-și scape fiul de înfrîngere, robie sai 

moarte, dar la mijloc era .regele și oastea. Regele sar fi 

aruncat asupra Cazacilor slăbiți, dar, pentru mai multă sigu- 

ranță, el aștepta să-i vie ajutor noilor lui aliați pe cari-i ținea 

în loc încunjurarea. Hanul era ispitit, de o parte și de alta, 

cu prada din Suceava, dar el credea mai bine s'o iea din 

mină sigure. De aceia nimeni nu se hotăria la o luptă, mul- 

ţămindu-se să se apropie pe încetul. Abia pe la 20 Septem- 

bre Polonii se aflaii la Cameniţa?. Iar, cînd Hatmanul putu 

să desfacă ceva oaste și să cîştige și Tatari pentru Vasile, 

care veni astfel, cu armele, la Soroca, soarta Sucevei se ho- 

tărise &. 

Cită vreme fusese Timuș ca să ducă la luptă, să înspăi- 

minte şi să îmbărbăteze, cîtă vreme se găsia între Cazaci 

acest scump ostatec al căpeteniei lor temute și iubite, atita 

1 Pe lîngă izvoarele citate, y. și multele scrisori polone din Michatowski, 

d. ce. p. 671 și urm, 

? Torga, Acte și fragm. Î, pp. 2345. 

3 Cf. Miron Costin şi Cronica munteană. N
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timp ei răbdase toate: oboseala harțelor nesfirșite, căldurile 

verii între ziduri, foamea şi setea, Boierii și Doamua trebuise 

să îndure jafurile și batjocurile, de la acest om cu sabia ne- 

răbdătoare, mai ales în ceasurile-i de beţie, cînd, după vin, 

îi era sete de sînge. Într'o zi însă din Septembre, un fugar 

arătă în tabăra dușmanului unde stă cortul verde al lui Timuş, 

o ghiulea de tun bine îndreptată îi sfârma piciorul și, după 

trei zile, la 15, el muria, înlăturindu-se marea piedecă pentru 

supunerea cetăţii. După ce-l îngropă, Doamna primi pe un 

negociator polon, venit anume de la rege, și, înţelegîndu-se 

și cu noul șef al Cazacilor, Nicolae Fedorovici, ea făcea să 

se deschidă, la 9 Octombre, porţile. 

Va răzbuna sai nu Hmilniţchi moartea fiului pe care-l tri- 

misese la biruință? Vor găsi răsunet la Tatari cuvintele lui 

de îndemn către răzbunare? Aceste întrebări mai rămîneati să-și 

găsească o dezlegare. Pănă atunci Râkoczy urmă înnainte cu 

soliile la rege, regele se ţinu gata în tabără, unde sosiră în 

curînd provisii și trupe pornite de la Suceava, iar Gheorghe 

Ștefan se dădu după apa ocrotitoare a Siretului, la Roman, 

cu ochii la Nistru, unde puteai să se înfățișeze, cu Hmil- 
nițchi, sai măcar cu Vasile în frunte, Tatarii 1. 

În Octombre Tatarii veniră, şi în Novembre unii credeati 

că ei ar fi în stare să aducă în mare primejdie pe rege. Fi 

nu cunoşteaii bine firea tătărească. În adevăr, ameninţări 

pornise de la diînşii şi în alte părți: în Ardeal și la amîndoi 

Domnii, cari se mai temeau şi de mișcările Paşei din Silistra. 

Dar Hanul va fi avut poruncă de la Turci să nu se prea 

amestece, și bani i se oferiai din toate părțile. El primi, și 

se duse, — prădind, pe cind Hmilniţchi își înnăbuşia durerea 

şi intra iarăși în negociaţii cu dușmanii săi?. 

1 La 18 Octombre el scrie Hatmanului polon ew oboszie, nad Moldawa»,; 

ms. citat din Cracovia. Cf. scrisoarea, cu aceiași dată, din Varşovia, îu Hurmu- 

zaki, IX, p. 42. 

2 La 1-iă Februar 1654, Râkâczy dădea instrucţii lui Grigore Gillâny, trimis. 

în Polonia și pentru a vedea ce e cu pacea dintre rege și Han, în care nu 

s'a cuprins și cele trei principate; ms. citat. Tipărită în Szilâgyi, Bellu 

boreo-orientale, IL, pp. 297; Cf. ibid, 300-1 şi Diplomataria, XXII, pp. 693-4-
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Negociaţii ca. totdeauna înșelătoare. Cu Polonii, aşa cum 

ajunsese lucrurile, nu se mai puteai drege relaţiile. Turcii 

aveaii alte trebi, și de un tribut ca al Cazacilor, bogaţi numai 

din prada altora, nu se arătau lacomi. Erai însă alţii cari 

prețuiau pe Cazaci, fiind-că aveai nevoie de dinșii. Împăratul 

creştin nu vedea cu ochi buni pe Râkâczy, cu neastimpărul 

lui, și Gheorghe Ștefan dădea de știre, în Februar 1654, 

lui Kemeny, că soli nemți sar găsi la Hatman pentru a în- 

demna pe Cazaci şi Tatari împotriva Poloniei și, dacă liga 

din 1653 se va dovedi prin fapte, și împotriva Ardealului. 

Mihai Petrașcu, ales odată ca moștenitor muntean — pe cînd 

eraii acuma alți doi, cumnatul săii Istrati Vistierul, unul din 

cei doi gineri ai fetei lui Radu-Vodă Șerban !, și Diicul —, ar 

fi trecut, cu voia Curţii din Viena, la Cazaci, pentru a căuta 

acolo Domnia Moldovei 2. Ştiri care fură dezminţite, dar într'o 

formă ce arată că ele nu erai luate din vint?. 

În iarnă încă se ţinu sfat în Ucraina dacă n'ar fi bine să 

se schimbe supunerea față de Craiul duşman și de altă lege 

cu aceia față de “Ţarul drept-credincios de la Răsărit. Pro- 

punerea fu primită cu bucurie, și Muscalii nu se arătară mai 

puţin bucuroși de aceasta. Cel mai priincios din tratatele ce 

se puteai gîndi fu încheiat la 3 Mart și, după o solie de 

provocare la Poloni, Alexie Mihailovici, noul ocrotitor al 

voinicilor Niprului, începu lupta pentru pravoslavie*. 

Pentru întăia oară, pe cînd Nicolae Bieganowski pleca la 

Poartă din partea regelui loan Casimir 5, emisari ruși veniră, îm- 

preună cu oameni dela Hmilniţchi, la Voevozii noștri, pentru 

a li vorbi despre puternicul stăpinitor, frate întru Hristos cu 

dinșii, care ar putea să-i libereze pentru usagiul săi propriii. 

“Totul se făcu în mare taină, și nu ştim numele agenților Țarului. 

1 V., pentru el, Ilie Nicolescu, Diz genealogia familiei Golescu, în Woua 

Revista Romină pe 1 Nov. 1901 și Kraus, p. 211. 

2 V, Documente la Prefață şi Conv. literare, I. c, 

 Hurmuzaki, V!; 2 April 1654. Cf. IX1, p. ş2. 

+ Engel, 4. c. 

3 Hurmuzaki, LX!, p. gr.
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Gheorghe Ștefan era un om care avea înnainte de toate 
nevoie să-şi întemeieze Domnia. Poloni, Ruși, Cazaci, Arde- 
leni chiar, nu-i erau nimic în fundul inimii lui. El stia însă 
că Vasile-Vodă se află încă la Tatari 1, și se credea mai 
tărziu că Hmilniţehi tot mai speră să-l poată aduce în Scaun 2. 
Trimisul Țarului aducea apoi propuneri din cale afară de 
ispititoare: primirea țerii numai în credinţă, fără vre un tri- 
but, întoarcerea înnapoi, după cucerirea lor, a cetăților din 
Bugeac cu ţinutul lor, apărarea față de ori-cine, și de mazilia 
Turcilor, şi voia de negoţ în Statele întinse ale Țarului. EI 
numi deci soli, la rîndul săă, şi Alexie, alt Împărat creștin, 
li făcu jurămînt asupra legăturii la Ivan Velichi din Moscova 3, 

Pentru a-și face însă şi datoria faţă de Râkczy, Gheorghe 
Ștefan crezu că trebuie să-i spuie de solie, adăugind că el 
n'a vrut să audă nimic și că a trimis chiar scrisorile 'Ţa- 
rului la Poartăt. Aceleași asigurări fură date şi regelui 
Poloniei 5. Cum se vede, noul Domn ştia să-și facă intere- 
sele cu toată lumea. 

Era însă cineva care nu învățase în lunga lui viață acest 
meșteșug. -Cînd, bucuroși de isprava din Moldova, Muscalii 
veniră şi la Tîrgovişte, ei găsiră pe Matei, bolnav, chinuit 
de rana de la Finta și de o altă rană, mai adincă, aceia pe 
care i-o făcuse, în inima lui de bătrîn bun, purtarea ostașilor 
din zilele de biruință. Nemulțămiţi cu leafa, doritori să ca: 
pete un alt fel de Domn decit acela pe care-l judecai bun 
numai pentru călugărie, ei nu se ruşinaseră a-și face auzite 
amenințările în Curtea domnească și a le îndeplini, ucigindu-i 
supt ochi Vistierul, Armașul şi un boier de taină, cu multă 
trecere, din vechi timpuri, Clucerul Socol. Obosit și dez- 

1 Cf. Hurmuzaki, LXL, p. 49; fragmente, UL, pp. 2009-11. 
2 lorga, Acte și fragm., |, p. 243. 
3 Hurmuzaki, IX1, pp. 217-8: mărturisire, din 24 Decembre 1664, a 

Domnului, 

+ Cf. Hurmuzaki, Fragmente, LII, pp. 211-2; lorga, Acte și fragm,, |, 
Pp. 240-2, 242-3, i 

> Jia. 

& Cronica ţerii. Kraus pune aceste împrejurări în mijlocul luptelur din 1653. 
Cf. Magazinul istorie, |.
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gustat, el nu voi să vadă măcar pe solii politicii nouă. Peste 

puțin, la 19 April, el se stingea, întro zi de la începutul 

primăverii, senină poate ca şi cugetul lui, supt o rază mîn- 

giietoare a soarelui. Muri, spune un cronicar de atuncea, 

estînd în jilțul săi domnesc, la locul ce-i plăcea de obiceii, 

supt cerul deschis». 

Din călătoria lui Paul de Alepo? se poate vedea cu ce 

strălucire s'a făcut îngroparea lui Matei, alegerea, sfințirea 

şi punerea în Scaun a tînărului săi urmaș. Acest urmaș nu 

fu Spătarul Diicul, care-și pierduse toată trecerea pe lingă 

o boierime războinică, prin felul cum înţelesese să se lupte 

în 1653. De altmintrelea, el nici nu era la Tirgoviște, cînd 

se închiseră obosiţii ochi ai bătrinului Voevod Matei, ci căuta 

să mîngiie cele din urmă zile ale unui copil al săi bolnav 

de moarte. Cu atit mai uşor fu ridicat la Domnie viteazul 

Constantin Serdarul din Dobreni, care avea de mamă o preu- 

teasă cu bărbat, dar al cărui tată era un biruitor care se 

dusese în strălucirea celei din urmă din biruinţile sale: Radu 

Şerban, care moștenise sabia lui Mihai Viteazul. Domnia 

nouă începea supt cele mai bune prevestiri: Râkoczy era 

pentru un ostaș, care luptase în rîndurile sale, pentru un 

principe cu cerbicea mlădioasă şi cu firea pe atit de slabă, 

pe cît părea de puternic brațul săi de luptător; Moldova nu 

mai avea ființă deosebită, Ștefan-Vodă fiind numai o unealtă 

a «Craiului» vecin; Turcii rămăsese aproape fără domnișori 

la îndămînă 3 şi pentru a înlătura pe ori-și cine era, pe lingă 

nădejdea în Marele-Vizir +, averea lăsată de stringătorul Vodă 

Matei, prin care se putea răscumpăra la Turci ori-și-ce *; 

' «In aula, sulito loco, sub diu, in sedili sedens.» CAroz. Puchsio-Lupino- 

Oitardinum, Il, p. 53: 

2 În Colecţia d-lui G. Gr. Cantacuzino se păstrează un act de judecată al 

lui Macarie de Antiochia, cu data de 15 Novembre 1657. 

3 Totuşi capuchehaiaua lui Râk6czy pomenește în lulie un fii de Voevod, 

care nu e decît viitorul Mihnea al Iil-lea. D:piomataria, XXIII, pp. 147, 149. 

4 Stoica Ludescu, p. 335. 

5 Diplomataria, XXUI, p. 142.
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la Cazaci era Mihai, nepotul de fiii al cuceritorului, dar el 
nu se arăta că vrea Domnia, cel puţin nu în acest timp, și 
moartea-l înlătură, de altmintrelea, îndată, dintre primejdiile 
cu putinţă 1, 

Deci, solia de «boiari şi roșii și popi» care duse la Poartă, 
după obiceiurile din vremea lui Matei, ştirea hotăririi luate 
de «ţară», fu bine primită, și un Agă de la Împărăţie porni 
cu steagul pentru Constantin-Vodă. Acesta se cobori în- 
naintea omului împărătesc pănă la cîmpul de luptă din 
1632 al Plumbuitei, și el întră în Bucureşti, avind lîngă 
dinsul pe aducătorul întăririi turcești, la 11 Iunie. Atunci 
numai plecă haraciul și, cei 400.000 de taleri, cît crezuse 
că trebuie să prețuiască noul Domn moștenirea prede- 
cesorului săi 2, 

La 11 Iulie st. v.3, adecă peste zece zile, o corabie tătă- 
rească, străbătînd Marea Neagră, aducea la Constantinopol, 
împreună cu daruri din partea Hanului, care pregătise lucru. 
rile și printr'o altă solie, — pe Vasile-Vodă. Îndată el mergea 
la Vizir, prietenul săi ca și al Domnului muntean, şi era 
primit «foarte cu bine». A doua zi, Sultanul îi îngădui a se 
înfățișa înnainte-i şi, luînd cea mai măreață înfăţişare care o 
poate avea cineva la vrista de doisprezece ani și cinci luni, 
îi arătă, «aspru», că pentru cine ridicase arma în țara îm- 
părătească — fie și ca să se apere — nu e altă gazdă în 
Constantinopol decit cele Șepte Turnuri. Dar Lupu merse 
aici ca la o ospătărie între prieteni, și se ştie că în această 
închisoare de Stat cu faima strașnică eraii «multe lăcașuri». 
El primi pe cine voi să-l vadă, scrise scrisori îndrăzneţe 
pentru a ruga pe Râkâczy să-i libereze fratele și să facă bine 
Și el a se împăca, potrivi lucrurile cu sprijinitorii. Peste opt 
zile, el scrie acelui frate întemnițat şi el, într'o închisoare 

1 fâid,, p. 142. | 
2 Cf. cele două cronici ale ţerii, pentru acest timp cu oare-care deosebiri, 

şi, pentru suma lăsată de Matei, Hurmuzaki, V?, rapoartele din 29 Iulie și 
6 Septembre, În această lună sosiră numai aceşti din urmă bani. 

3 În rapoartele venețiene, se dă o dată falși: 5 Iunie, 

64567. Vol. IV. XVU
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creştină, de unde nu era să mai iasă: «Cu mila lui Dum- 

neadzăi de la toţ priiatenii avem socoti[n]ță» |. 

Pe cine se răzima Lupu în planurile sale de a-și dobîndi 

iarăși Moldova? Întăii pe Vizir, «omul mare» din corespon- 

denţa. agenţilor lui Râkczy, pe Derviş Mohammed, care gu- 

1 Cf. scrisoarea lui citată, mat jos, pp. 30-1, no AL, și ştirile din rapoarte 

de ambasadă germană, în Hurmuzaki, fragm., IE, p. 212. — Cu privire la 

Gheorghe Hatmanul și la familia lui Vasile- Vodă se păstrează un document 

de o însemnătate deosebită în Bibl, Ac. Rom. (27/Lv1). În acest act, din 12 

Mast 1662, semnează Mitropolitul Sava, Racoviţă Cehan Mare-Log., Toma 

a Catacozăino» V, Vor., Ilie Șeptelici celalt V. Vor., Nicolae Racoviţă Hat- 

man, Alexandru Costin V. Post., Iorgachie V. Spăt., Gligorie V. Ceașnic, So- 

lomon V, Vist., Miron Bucioc V. Stul., Andronic biv V. Post., Andronachie 

biv V. Post., Gligorașco Hăbășescul biv V. Ceașnic, 'Loderașco V. Com., lo- 

nașco Tălmacii. biv V. Com,, Neculaii Buhuș, V. Med., Toderașco Prăjăscul 

V. Cluc,, Hrisoscul V. Jitnicer, Statie V. Sluger, Bejan, Gheuca V. Pitar, Io- 

nașco V. «Orujnic», Ionașcu Țira V, Şătrar, Andronachie V. « Vratnic>, Posto- 

lachie Aga, Contăş vt. log,, Alexe vt. post., Postolachie vt. spăt., Duca vt. vist., 

Pătraşco 3 log., Constantin vt. stol., Bogdan vt. com, Dumitrașco vt. jitnicer, 

Andoca biv Pitar, Ratundul vt. cluc., Constantin 3 pitar, Lambrino 3 post., 

Ghinea 3 vist., Constantin Buhușel 3 jitnicer, Dumitrașco, Rugină, Veatreș, 

Dumitrașco Coroșca, Ursul, vornici de gloată, — adecă boierii ţerii de toate 

treptele, În document se spune că Radu biv Vel Stolnic, Abaza Slugerul «și 

fraţii săi, feciorii lui Gavril Hatman, nepoţii lui Vasilie-Vodă şi a lui Gheorghie 

Hetraan», nu-şi pot plăti datoriile. Între creditori se află și «Ursachie Va- 

meșul, ginerele lui Gheorghie Hatman, și cu giupăneasa lui, ilinca, şi giupăneasa 

Măricuţa, featele lui Gheorghe Hetman». Aceste rude ieaă cît li se vine, pri- 

mind sate din ale lui Gavril. Celelalte proprietăţi ese Ja Zizare, «Domnu 

nostru, Io Evstratie Dabij(a] Voevod, Domnu ţ[ă)răi Moldovei», cumpără satul 

Bălănești și altele. Satul fusese luat de Gavril de la mănăstirea Rîșca drept 

un zid de cincizeci și cinci de stînjăni, valoriud «850 lei, bani de argintu», 

şi drept «dzeace iape bune». Alt sat îl luase Gavril de la «Vasilie Rusul gi- 

nerile ii Silionnease>, Domnul face cumpărătura, <înpreună cu Doamna Măriei 

Sale, Ecaterina», și dă banii «înnaintia a noastri tuturor, în mijlocul Divanului». 

Ei se încredințează ala ruda lor, Doamna Rocsanda, fata iui Vasilie-Vodi, 

pentru datorie ce aii avut ia la feciorii lui Gavril Hetman..., întru mănule 

oamenilor Doamnei Roxandrei, c-ai trimis ia aicea, pentru datoriia lor». Se 

scoate «țincușea» Bălăneștilor dintr'un «uric matcă», în care se aflaii și alte 

moșii, «lar alte urice şi dreas[e], așea aii dat sama rudeniia lui Gavril Hatman 

Caii. perit căndu ai perit și fetori lui Gavril Hetman, iar acest uric aii fost 

dat mai de mult la un călugăr, de l-ai amistuit>: Cf. vol. III din această 

culegere, pp. 31-3 şi p. 33, nota 1.
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„Vernă pănă în Octombre numai !. Pe Hanul apoi, care nu 
cruțase nici un mijloc pentru a-i câștiga pe Turci: Islam 
Ghirai muri în lulie?. Pe Cazaci, cari vorbiră pentru dînsul, 
cu toate că, într'un timp cînd șeicile lor prădaă pe Mare și 
solii li se opriaii la Constantinopol, cînd legăturile lor cu 
Tatarii erati ajunse aproape la dușmănie fățișă, cuvîntul pus 
de dinșii nu era de loc menit să înduplece 3. Dar mai era 
cineva, cu care se schimbau făgăduieli și asigurări. Oamenii 
lui Râkâczy la Poartă dau de veste acasă, în acele zile de 
primejdie din Iulie, că, la moartea lui Matei, Constantin ar fi 
asigurat pe Lupu, încă la Tatari, despre bunăvoința lui £. 
Pe atunci stăpînitorul ardelean se plînse Turcilor că vecinul 
din Țara-Romănească ar fi mai mult cu Cazacii decit cu 
diînsul, că ar face daruri lui Mihai pribeagul, care voiă să 
capete, luind pe Ruxanda, văduva lui Timuş, o zestre în 
stare să-i sprijine înnaltele gînduri și-și pusese în minte să 
se folosească de numele și de neamul lui iubit pentru a ri- 
dica, pentru Împărat şi pentru dînsul însuși, pe iobagii ro- 
mini din Ardealul îngenunchiat Ungurimii?. Constantin fu- 
sese în ultimele timpuri ale Domniei lui Matei lăsat de o 
parte, trăind la țară, în nemulțămire, pentru o ceartă de 
întăietate cu Diicul 6, Într'un act din 1655, pentru Vistierul - 
Bunea, el nu se sfiește a vorbi de un cas cînd Matei a să- 
virșit o nedreptate, o încălcare: «răposatul Matei-Vodă că- 
zutu-le-aii în spinare făr de dreptate >?. În sfirşit, în scrisoarea 
pomenită a lui Vasile către fratele săi Hatmanul nu se spune 
nimic despre vre-o schimbare însemnată în sentimentele lui 
Raâkâczy, dar se afirmă că, scăpînd din temniţă, acest frate 

1 Tablele Jui Hammer şi Dizlomataria, XXUUI, î. c. 
* V. și Hurmuzaki, IX!, August, 
3 Cf. Diplomataria, XXUL, p. 142; Hurmuzaki, IX!, Iulie. 
* Diplomataria, XXUI, p. 148. 

9 Hurmuzaki, Fragmente, II, p. 25. 
€ Paul de Alep, p. 110. 
1 Colecţia d-lui G. Gr. Cantacuzino. E vorba şi de Mihu Spătarul și de 

jupâneasa, Grăjdana.
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ar putea să vie în siguranță la Constantin-Vodă, «că dum- 

nelui ne iaste ca un fiii». | 

După moartea Hanului starea Lupului se facu n mai rea, dar 

nu într'atita, încît să-și piardă speranța. Vizirul era încă în 

slujbă, și el s'ar fi gindit întrun rind să trimeată pe fos- 

tul Domn moldovean ca sol la Ţarul, cu care stătuse altă 

dată în legături, pentru a-l împăca, smulgindu-l de la răz- 

boiul ce din toate părțile se ridica împotriva Poloniei îm- 

bătrinite şi neavînd acum cine să o călăuzească 1, Dar ma- 

zilirea Vizirului distruse aproape aceste așteptări şi asigură 

oare-cum pe Gheorghe Ștefan în Domnia sa miluită din 

Ardeal 2. În anul următor, 1655, îl vedem pe. Vasile ospă- 

tînd tovarășii de prinsoare venețieni ? și păstrindu-și situa- 

tia de pindă, cu toate sumele mari ce se oferiaii pentru 

moartea lui 4. Cazacii, biruitori pe atunci în Polonia nu-l 

uitaă, și în Maiii un sol al Hatmanului venia să-l vadă în 

prinsoare 5. Cu puţin timp înnainte, norocul părea că-i zim- 

beşte, aducînd în dregătoria de Mare-Vizir pe un prieten, 

Ipsir-Pașa, odinioară la Silistra, dușman al Polonilor, cum 

fusese şi el odată; dar Viziratul acestuia fu scurt, şi n'avu 

pentru mazil urmările ce dorise acesta 6, 

Acest an 1655 văzu împrejurări de cea mai mare însem. 

nătate pentru noi. Pentru planurile lui mari în Polonia, pen- 

tru prefacerea în realitate a visurilor sale regale, Râkoczy 

avea nevoie de ajutorul Domnilor noștri. De al lui Gheorghe 

1 Hurmuzaki, V2; 25 Septembre 1654. 

2 Szilăgyi, Bellum boreo-orientale, |, pp. 355-6. 

3 Hurmuzaki, V2; la data de 3 lunie 1655. 

4 Jbid.; Novembre. Cf. V?, la data de 17 Decembre. 

5 Hurmuzaki, Fragmente, IL, pp. 229-30. , 

s Cf. Hurmuzaki, Fragmente, LII, p. 218 și tablete la Hammer. 

Din 1654 avem o scrisoare inedită a lui Constantin-Vodă către Râkoczy: 

«datum in civitate nostra Bukurest, die 4 Septembris 1654» şi alta a lui 

Gheorghe Ştefan (pentru Dessi Jânos şi un cal): sin ass, die 11 Octobris 

anno 1654»; ambele în ungurește, Bibl. Battbyânyi din Alba-lulia, „Cogices 

authenticorum. — 0 scrisoare din București, 12 Iulie, a lui Constantin, în pa-. 

chetul «Gyf. L. V, 23» al Archivelor din Buda.
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Ștefan era sigur, pentru că în toate, acesta, încurcat în da- 
torii, silit să ceară necontenit iertare pentru zăbăvile plăţilor 
față de Craii şi să-și «dea dracului» aducătorii de venituri 
ce nu mai sosiaii !, nu putea face nimic fără voia Ardealului. 
Constantin-Vodă, un ales al ţerii, căpetenia unei numeroase și 
viteze oștiri de mercenari deprinşi să învingă, Voevodul unei 
boierimi pline de semeţie și de neastimpăr, acesta era mai 
puțin sigur. Oamenii lui Râkczy primise de la început ofer- 
tele unui tînăr, cam ușor la minte, chinuit de patima mări- 
rilor, care, de și Grec pentru cine-l cunoștea și podoabă de 
Seraiii în casa unui puternic, se dădea drept fiul lui Radu- 
Vodă Mihnea și umbla pe la ușile ambasadorilor din Cons: 
tantinopol, măgulind slăbiciunile și interesele fiecărei persoane 
și fiecărei Puteri 2. În Ardeal ca şi în Moldova, se bănuiau 
gindurile iui Constantin, cum am văzut, atribuindu-i-se cine 
ştie ce înțelegeri stricătoare cu Cazacii. Se pare că Râkâezy 
simția mai multă tragere de inimăpentru concurentul învins al lui 
Constantin, Spătarul Diicul, căruia-i mai rămăsese un fii și pe 
care Domnul cel noi îlscosese din dregătoria lui, tăinduii și nasul, 
iar, împreună cu dinsul, drumul către Scaunul domnesc 5, 

Dar deocamdată se începu, ca pe vremea lui Matei, 
printr'o legătură», care ni s'a păstrat într'o formă nedatată. 
Încheiată de Bunea Vistierul, Udrişte Năsturel şi Sava Lo- 
gofătul și întărită apoi în ţară de un solal principeiui, ea nu 
se deosebia de ultimele învoieli cu Matei, cuprinzînd şi făgăduiala 
de ajutor împotriva Turcilor și Tatarilor £. În Ianuar 1655, 
Constantin Cantacuzino, Postelnicul din toată Domnia lui 
Matei-Vodă, face la București un jurămînt de credinţă lui 
Râkâczy, în mîna solilor acestuia, de bună samă, și el po- 
menește cu acest prilej faptul, ce l-a îndemnat și pe dinsul, 
că Voevodul «iaste cu jurământ întărit spre vecinătățasca prie- 
tenie cătră Măria Sa Craiii»?. Și, cu citeva luni în urmă, încă 

! Diplomataria, Î. cu pe 173. 

V. mai sus și Hurmuzaki, V2, pp. 22-3, 

Paul de Alep, p. 122. 

Tărtinelmi Târ pe 1889, pp. 663-4. 
Mai departe, pp. 32-3, n” ALI. Acelaşi Cantacuzino scrie principelui din 

a 
m
e
 
N



CCLXAII | PREFAŢĂ 

- de la 4 Septembre ale anului trecut, Constantin se arăta 

recunoscător lui Râk6czy pentru că sa poruncit agentului 

ardelean pe lingă Poartă să caute și de interesele lui !. 

Asigurat din partea Ardealului, ştiind bine că moliul 

Gheorghe Ștefan nu e zurbagiul Vasile Lupu și e prea mul- 

țămit cu sarcina de vechil în Moldova al lui Râk6czy, prie- 

ten cu Pașa din Silistra și fără concurent serios la Poartă, 

nefiind în hotar cu Tatarii, cari n'aveaii nimic cu diînsul, și 

cu Cazacii, ce aveai de ce să ţie la el, primind în sfir- 

şit învățătură de la o pățanie a vecinului din Moldova, care 

avuse de lucru cu o răscoală a seimenilor săi?, Constantin 

se hotărî să ușureze sarcinile Vistieriei, dind drumul Seime- 

nilor. Dorobanţii de ţară, ai căror «căpitani, iuzbași şi ceauși, 

vătași și cetași» fură chemaţi la sfat, primiră bucuros, firește, 

să li se dea lefile acestor tovarăși de arme și acestor rude. 

Dar, cînd toate se credeai încheiate, ele începeaii abia. Se 

găsi, dintre boieri, cine să aţițe lucrurile, și astfel, în ziua 

de 27 Februar? 1655, ostașii romini şi străini, fără deose- 

bire, se adunaii, și, venind la. Curte, jertfiai pe Ban, Ghiorma, 

pe Vistier, un Grec, pe Drăghici Greceanu, pe Papa Brîn- 

coveanu, fiul unui bătrîn boier respectat, pe cițiva boieri 

mai mici şi pe patru căpitanit. După care ispravă, se începu 

un strașnic jaf, care nu se opri nici la ușile bisericilor. 

București iarăși, la 13 Iulie 1654: «gratias refert principi», spune resumatul, 

(Kemâny, Wotitia Hist. dipl. archivii capituli albensis; 1836, p. 357), «quod 

se suosque favore complectatur et porro quoque se commendat>. 

1 Kemâny, Î. c, p. 358. 

2 Miron Costin; Kraus, pp. 223-4- 

3 Dată cuprinsă în Cronica lui Ludescu — în a lui Constantin Căpitanul 

nu este nici una — e: 17 Februar, Sîmbătă; ceia ce, ca zi de săptămină, se 

potriveşte. Kraus, foarte bine informat, izvor de căpetenie pentru acest timp, 

are însă — p. 232 — 12 Mart, zi a Sf. Grigore [Papa]. Cea d'intăiă dată trebuie pri- 

mită, pentru că şi în altă cronică, a unui Brașovean de pe acel timp, D. 

Nekesch-Schuller (Qzellez der Stadt Kronstadt, IV, p. 240), cetim: «27 Fe- 

bruar erhebet in Bleschland von den einheimischen Kriegsvâlkeren, welche 

man Szymener nennet, ein grosser Tumult und Aufruhr wider die Bujăren, 

und morden in dieselbige heftig». Potrivirea e, deci, desăvirșită. Se poate ca 

data de 12 Mart să fie pentru al doilea măcel, 

4 Cronica ţerii.
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Boierii se risipiră în toate părțile, peste toate graniţile 
Dunărea, Milcovul, munții, şi zidurile Orşovei. Ciţi stătură 
pe gînduri, avură să sufere nouă prigoniri, care-i înduple- 
cară să-şi părăsească dregătoria şi avutul pentru a-și scăpa 
viaţa 1. 

Și Domnul? Cine să-l ajute, nu se găsi. Turcii luptai peste 
mare și Pașa din Silistra era numai un păzitor al liniștii; Ca- 
zacii se băteaui cu Polonii, ca învingători; Moldova avea dure- 
rile ei; Râkczy se zice că ar fi fost jignit și de unele amenințări 
ale lui Vodă, că, de nu i se daii înnapoi niște bani împru- 
mutaţi, va face în Ardeal ceia ce făcuse tatăl săii Radu Şerban2. 
Fiind ce era, bietul Voevod trebui să se prefacă împăcat cu 
aceia cari-l stropise de sîngele atitor sfetnici iubiți, şi al ne- 
potului său chiar î. EI se arătă față de strașnicii săi stăpini 

! V. actul din 20 Maiii 1655 al boierilor, cu Mitropolitul în frunte, în 
documentele romănești din Culegerea noastră. 

? Hurmuzaki, Fragmente, ÎL, p. 220 și urm, 
3 Cronica ardeleană a lui Kraus dă unele nume ce nu se pot înţelege, 

altele care corespund cu ale letopiseţelui muntean, și, în sfîrşit, pe «Nepotul 
Wode»; p. 232. — La neorînduiala adusă în țară de ridicarea Seimenilor se 
referă şi ordinul luă Constantin, pe care-l reproducem aici în cea mai mare 
parte: 

« Voao, satul Dobriceanii şi voao, satul Bărbăteștii, ot sud Vălcii, care aţi 
fostu rumăni sflijntei mănăstiri Arnăutei, unde iaste hram S[fe]ti Arhanghiel 
Mihail. Cătră aceasta vă fac știre Domniia Mea, pentru că aicea, naintea Dom- 
nii Meale, jăluit-aăi egumenul Theofil, împreun[ă] cu alalți călugări, zicăndu cum, 
dup[ă] ce v'aţi judecit de cătră Domniia Mea, vaţi luat toate cărțile voastre 
de la mănfă]stire, iar apoi voi ați mai cerut de la egumenul o carte dom- 
nească și un zapis, care s'aii fostu cu dinsele ; și acea carte, și acel zapis, ali 
fost la Preda Vornicul, şi ai perit acum, căndu ceastă răzvală, cu toate cărțile” 
lui, iar dup” aceaia voi în pizmă aţi mersu la măn[ălstire de aţi umblat să 
Drindeți egumenul și pre alalți călugări, să-i ucideți, şi aţi jăfuit metofurile 
sfli)ntei măn(ăjstiri, de aţi luat tot ce ați găsit; dar nește hoţi ca voi, cu 
a cui învățătur[ă] şi cu ce semeţie umblați voi să ucideţi călugării, și jăfuiţi 
voi bucatelțe] măn(ălstirii? Deci, iată că v[ă] porăncescu Domniia Mea, în 
vreame ce veți vedea aciastă carte a Domnii Meale, iar voi toți foarte bun[ă) 
paci să daţi egumenului și tut[ujror călugărilor, şi să daţi toate bucatele și 
banii, ughi 7, ce ați jăfuit, ale sfintei mănțăjstiri ; că foarte să bine ştiţi, de voiii 
înțeleage Domniia Mea al doilea răndu că n'aţi dat tot ce aţi luat de la me- 
tofurile sfli]ntei măn(ă)stiri, voi să trimeţi Doraniia, Mea neșt[e) armaș să v[ă]
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ca un dușman neimpăcat al boierilor și făcu pretutindeni cu- 

noscut în țară că de acum înnainte nu se va mai atinge 

nimeni de «dreptăţile» cîștigate în trecut !. Şi, în același timp, 

el își pregătia răzbunarea, cercînd cu bani la Silistra, întrun 

timp cînd Constantinopolul, sfâşiat de lupte interne, nu mai 

însemna nimic, şi amintind lui Râkdezy de «legătura» ce 

există între cele două țeri, asigurindu-li liniștea amîndurora. 

Pașa nu se mișcă, nemai fiind acuma timpurile cînd Turcii 

mărginași erai în stare să lămurească singuri lucrurile. Se 

zice că el ar fi cerut sfatul principelui ardelean. Acesta se 

interesa înca din Mart de mersul lucrurilor peste munți, şi-și 

ținea oamenii gata?. El convocă, la 4 April, o dietă la Alba- 

Iulia, pe ziua de 28 ale lunii3. Statele se arătară nehotărite 

față de ceia ce trebuie să se facă, oferte viind, probabil, din 

amindouă părțile, “Turcii de la Poartă putind să ceară cîndva 

samă cui se amestecase în afaceri împărătești ce nu-l priviaii 

pe dinsul și, în sfirșit, Constantin-Vodă nerepresintind pentru 

Ardeal ceia ce represințase Matei odinioară. Spre a explica 

pe deplin zăbava, puţina tragere de inimă pentru ajutorarea 

bietului Voevod ce se chinuia în umilință, trebuie să se ţie 

samă şi de aceia că Râkâczy îşi păstra pentru alte scopuri, 

mai răsplătitoare, Nemţii mercenari și celelalte trupe adunate, 

cu multă greutate și cheltuială, în jurul săi. În Mart tocmai, 

îl vedem ispitind pe regele Suediei, care se arăta aplecat a 

dezlega prin arme lunga sa neînțelegere cu acea rudă duş- 

mană a lui care avea Polonia și nu-și uitase drepturile asu- 

pra ţerii de origine £. 

Un sol merse anume la Poartă pentru a întreba ce e de 

făcut, şi acest sol, Sava Mihâly, ajunse la Constantinopol în 

înțape, pre toţi, naintea ușilor voștri, — să te învăţ a mai fi voi jăfitori. Aciasta 

vam scris Domniia Mea ; într'altu chip să nu faceţi» (April S$, 1655). Arch. 

Statului, Arnora, pachet «netrebnice», doc. 115 vechiii. — Comunicat de d. Iuliu 
Tuducescu. 

1 Cf. Ludescu, Constantin Căpitanul şi Kraus. 

2 Mon. Com. Trans, XL, pp. 223-4. 

3 Jbid, p. 224. 

4 Afon. Com. Trans., Î. c.ș Diplomataria ÎXIIL, pp. 162-3.
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mijlocul bucuriei sălbatece pentru măcelul Marelui-Vizir Ipsir, 
și nevristnicul Sultan sai noul Vizir, care era să ţie numai 
citeva luni pecetea Împărăției, nu puteai decit să dea răspun- 
sul că Râkoczy să facă ce socoate el mai bine. 

Nu i-ar fi fost grei principelui ardelean să intre cu oastea 
pe care o avea de mult adunată și, puind în mișcare și pe 
ascultătorul Gheorghe Ștefan !, să lămurească lucrurile prin- 
tr'o luptă. Întărziarea avea motive care sînt astăzi acoperite 
de întunerec. Din niște știri germane trimise de la Constan- 
tinopol şi dintr'o scrisoare a lui Râkâczy, cu data de 22 
Mart, aflăm că un fii al lui Diicul, căsătorit cu fata unui 
Szalânczy, trecu granița la începutul primăverii, citeva săp- 
tămini după măcelul boerilor, şi-și căută un adăpost la Sibiiu, 
în ținutul căruia se găsia Diicul însuși în Septembre?. Pe 
acest fii al concurentului din 1654 al lui Constantin ar fi 
avut de gind întăiii Răkoczy să-l facă Domn, dacă Seimenii 
n'ar putea fi aduși la pocăință prin sfătuiri şi amenințări, mai 
departe decit care mijloace el nu se hotări decit cu greu 
să meargă. 

Dar Constantin se arătă gata să facă ori-ce jertfe pentru 
ca să-și capete Domnia de fapt din mînile biruitoare ale Cra- 
iului de care pănă atunci nu prea voise să ţie seamă. Prin- 
tr'o scrisoare goală de cuprins, lăsată anume fără un înțeles 
limpede, Voevodul arată vecinului săi, la 7 Mai, că-i trimite, 
pentru a-i cerceta sănătatea, pe Mitropolit, atunci Ignatie, pe 
Marele-Logofăt Preda Brîncoveanu, pe Danciul Piriianul, Mare- 
Postelnic şi pe Ivașco Cepariul, Mare-Armaș. Acești boieri, cu 
0 suită destul de mare de boierinași, merseră la Raâkâczy, în cas- 
telul Ernut, pe Mureș, într'o regiune romănească a Ardealului, 
și găsiră aici, sai luară cu sine în cale, și alți pribegi, între cari 
găsim pe un Stroe Logofătul, pe un Constantin fost Vistier, 
pe un Moise Mihălcescul, și chiar pe «Diicul biv Spătar», care 
n'avea prin urmare nici o parte în planurile domnești ce 

1 V. scrisoarea lui umilă din lași, 15 April, în Diplomatavia, XXII, p. 173. 
2 Cf, Hurmuzaki, Fragm., LU, p. 222; Szilâgyi, Bel/um doreo-orientale, |, p. 3584 ; Socotelile Sibiului, p. 9. | 
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se pun pe sama fiului săii, ori căuta să le ascundă încă; 

La 20 ale lunii, după stilul noii, întrebuințat de hatirul 

«Craiului», aceşti boieri îşi îndeplinesc misiunea, asigurîn- 

du-l în scris că, dacă el își «va tinde ajutorul și putearea 

Mării Sale, ca să scoatem ţara den măna acestor streini 

hoți, ca să fie țara iarășe supusă și plecată prea-luminatu- 

lui Împărat, și să dăm haraciul Împăratului», ei îl apără 

pentru totdeauna de ori-ce răspundere, pe el sai urmașii 

lui, față de Turci: «pentru acest lucru», sfirșesc ei zapisul 

de asigurare, «să avem noi a mearge cu capetele noastre să 

dăm samă la Împărăţie, iar Măriia Sa nici-o samă să n'aibă 

a da» i. Dar nici un tratat nu s'a încheiat, cum sa crezut, 

în numele Voevodului?. 

Năvălirea Ardelenilor era pregătită. Pașa Siavuș din Si- 

listra era gata să treacă Dunărea, și-l vedem grăbind pe Ră- 

kâczy să vie de ceastă parte a munților 5. Se credea că vor 

veni şi Tatarii 4, cari, în acel moment, n'aveaă de lucru în 

Polonia şi cari stăteaii în cele mai bune relaţii cu princi- 

pele ardelean, căruia-i trimiseră și un sol în dieta din April, 

ca răspuns la solia ce se dusese în Mart la Hanul. 

Mai trecură însă vre-o trei săptămîni, pănă ce Râkoczy 

veni să se puie în fruntea unei frumoase oștiri menite să 

zdrobească pe aceia cari îl împiedicau de a stăpîni la miazăzi 

de munţii hotarului tot așa de deplin cum era stăpin la ră- 

săritul lor. Ce s'a petrecut în acest răstimp la Munteni, nu 

putem ști bine. Se pare însă că Voevodul izbuti să închidă 

cu totul ochii Seimenilor ce-l păziaă în Scaun, făcînduii să 

creadă înnainte că el e al lor cu desăvirșire, bucuros de toate 

isprăvile săvârșite și hotărit să lupte în rîndurile lor împotriva 

1 Scrisoarea de acreditare, în Szilâgyi, Bellum boreo-orient., |, pp. 394-5- 

Zapisul boierilor, în acest volum, pp. 33-6, n0 XUII. 

? Cel din Zărt, Zâr., 1889, p. 664 şi urm,, e pus la data conjecturală de 

Mai în Be//azz. 

3 Scrisoare, din 21 Maiii, a lui Râkâczy, în Szilâgyi, Bellu boreo-orient.y 

I, p. 395. 
1 V. mai departe, p. 36, no XIII. 

3 don. comit. Trans, XI, p. 205 și trm.
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«Craiului», care venia asupra țerii cu pribegii. «Constantin- 
Vodă», scrie, după o tradiție nu tocmai veche, Constantin 
Căpitanul, «se făcea că nu-i este în ştire de venirea oștilor, 
ci ai chemat căpitanii, iuzbașii și alți slujitori, de le spunea, 
zicând: că ficlenii boiari iar nu S'aii lăsat de răotate, ci aii 
fugit în alte ţări, și acum aduc oști asupră-ne; ce ziceţi să 
facem? Ei ziseră: să ne sculăm, Doamne, cu toții, să le eșăm 
înnainte, şi nădăjduim că vom birui, Și începură den toată 
fara a se strănge slujitorii, şi plecă Costandin-Vodă cu dănșăi 
spre Gherghiţă» 1. 

La 12 Iunie, principele ardelean se afla în Țara Birsei, pe 
cînd, după învoiala ce făcuse, Domnul Moldovei își părăsise 
capitala, unde n'avea decit grija lui Lupu din Constantinopol 
și a datoriei față de Ardeal, pe care nu era în stare s'o plă- 
tească, și se îndrepta spre graniţa Milcovului, ajungînd pănă 
la 13 ale lunii la Bacăii, iar în ziua următoare la Răcăciuni 2. 
Fără o nouă zăbavă, el veni să lămurească încurcătura desă- 
virşită în care se găsiai afacerile muntene, între sălbătăcia 
Seimenilor ce nu voiaii să știe de nimeni, și între nedestoinicia 
Domnului, așa de puţin potrivit pentru asemenea timpuri. 

Avem mai multe știri pentru aceste lupte din Iunie și Iulie 
1655 decit pentru atîtea altele, mai însemnate: scrisori dela 
Gheorghe Ștefan, dela Ungurii ce se aflau pe lîngă dinsul, 
rapoarte din Constantinopol... Sînt ştiri dese, dar foarte puţin 
precise. Atita se poate înțelege bine că Voevodul n'avea cu 
dînsul, în momentul cînd viclenia lui cuceritoare trebuia să 
deie toată ostea răsculată în miînile Craiului, decît pe o parte 
din Seimeni şi călărași. Cind Diicul fusese însemnat la nas, 
ca pretendent, și plecase fără să-şi ceară voie, Constantin 
numise în loc pe un nepot de fiică al lui Hrizea Banul, pur- 
tind şi el același nume, dar căruia îi se zicea, pentru a-l 
deosebi de bătrin: Hrizica 3, Apoi, neînţelegîndu-se nici cu 

1 Constantin Căpitanul, p. ro. 
? Cf. Kraus, Cron. lui D. Nekesch -Schuller, 7. e, şi Szilâgyi, Be//um boreo- orient, Î, p. 401 şi urm. 
5 V. Literatură pi a71ă romînă, IV, p. 401 şi urm.
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această căpetenie a oștilor nesupuse, el lăsă locul vacant, 

apoi îl încredință unui anume Pană, care-l ocupa la data 

trecerii Ungurilor în “Ţară. Pe aceiași vreme, Mare-Păharnic 

fusese numit, scoțindu-se pe Hrizea şi din această dregă- 

torie, unde-l trecuse întăi, un fecior de popă care era 

fratele după mamă al Domnului 2. De unde ieși nemulțămirea 

tinărului boier, foarte iubit de ostașii cari-l voiai de căpe- 

tenie şi sfărimarea oștirii muntene, pe care Domnul și-o 

privea ca dușmană, în mai multe părți. Unii credeau că se 

pot încrede în Constantin, alții se uitai la Hrizea ca la Voe- 

vodul biruinţii viitoare ; erai, în sfîrşit, şi de aceia cari cre- 

deaii că pot înnălța în Scaunul lui Matei pe Vornicul Preda, 

căruia-i perise fiul în măcelul din Februar: Preda era, în 

adevăr, rudă cu Matei-Vodă, şi se putea lăuda şi el cu singe 

băsărăbesc 3. Fără a mai vorbi despre Mihnea, care stăruia 

din răsputeri la Constantinopol, unde aţița, el, și alţii cu ace- 

leași planuri, nemulțămirea Turcilor faţă de un Domn, care 

nu ştiuse să împiedece o răscoală şi nu se grăbise ao 

face cunoscută stăpînilor pănă în aceste clipe de ultimă pri- 

mejdie +. 

De Moldoveni maveati mare frică biruitorii de la Finta, 

dar autoritatea «Craiului», frica de Turci, groaza de prădă- 

ciunile Tatarilor slăbiră, dacă nu vitejia Seimenilor, măcar în- 

crederea în putinţa unei izbinde din partea boierilor cari se 

1! La 5 Maiii, după un document din Arch. Statului, Radu- Vodă, V, n” 6, pe 

care mi-l comunică d. Tuducescu, Divanul era alcătuit din Chirca Vel Ban, 

Gherghe Vel Vornic, Preda Vel Logofăt, Pirvul Vel Vistier, Pană Vel Spă- 

tar, Barbul Vel Clucer, Danciul Vel Postelnic, Vasilie saii Vasilachi Vel Stol- 

nic, Badea Vel Comis, Hriza Vel Păharnic, Măinea Vel Sulger, Colțea Vel 

Pitar. Deosebirea între acest Divan şi acel din Ii April — Arch. Statului, 

Brincoveni și Mamu, XIV, n 9; comunicat de același —e că la această din 

urmă dată nu era încă Ban, că lipsia Spătarul, că Danciul era numai Comis, 

că Badea era Serdar, Hrizea — fost Clucer — Pitar numai. 

2 Cf. Diplomataria, XXUL, p. 186 și articolul mieii: Mama ui Constantin 

Basarad, în Convorbirile literare pe 1901. 

3 Naraţie germană, reprodusă mai departe pp. 126-7. Cf. Genealogia Cantacu- 

zinilor, ed. lorga; p. 77. 

+ Diplomataria, XXIII, pp. 190, 104 $. a.
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alipiseră la răsculați și dăduseră Domnului lor dovezi de duş- 
mănie. Se spune că o solie de împăciuire ar fi venit dincolo 
de munţi, în lagărul ardelean, fără să isprăvească nimic. 
În același timp, un Dumitrașco din Jilești și cițiva-va călărași 
se înfăţișai la Dabija, boierul moldovean ce păzia graniţa, 
aducind scrisori de la <«Hrizica» și de la alți dregători mun- 
teni, ce aşteptau la Focșani să se înceapă vorbele de pace. 
Trimisul fostului Spătar arăta chiar că unii boieri ar fi gata 
să-l lase pe acesta și să caute un adăpost dincolo de Milcov 2. 

Trecerea munților nu se făcu fără greutate, şi străjile Sei- 
menilor la pasul Buzăului dobîndiră ceva pradă din carele 
ce însoţiau pe năvălitori?, În cea mai bună rînduială — căci 
« Craiul», aducindu-și aminte de isprăvile înfricoșate ale Hai- 
ducilor lui Gabriel Bâthory, luase măsuri aspre împotriva 
acelor ce s'ar înfrupta la jaf —4, oastea ungurească se co- 
borî către ţinutul ce văzuse şi alte ciocniri în această vreme. 
La 26, fără să se fi prevăzut aceasta, înnaintaşii cari căutată 
hrană zăriră peste Teleajin, în părțile Șoplei, unde se mai 
Vvărsase sînge 'în luptă, la 1653, «steaguri neobișnuite, care 
aveai sus, în virf, cruci». Kemeny, un cunoscător al ţerii, 
era în fruntea Ungurilor: el strînse răpede pe acei ce se gă- 
siaă în apropiere, și se găti de luptă. 

Seimenii n'aveaii cu dînşii pe Domnul cel vechii, cu 
care «se împăcase». De la Gherghița încă, el fugise, după 
înțelegere, luînd drumul Silistrei. Răsculații ar fi chemat la 
Domnie pe Preda, dar acesta nu li-ar fi părut sigur, pentru 
legăturile ce avea cu Ardealul. Cînd ei strigară însă numele 
lui Hrizea, acesta primi cu bucurie, și prin vorbe mari, prin 
amenințări față de Ardeleni și Moldoveni, prin împărţirea 
îmbielșugată de vinuri, el își îmbărbătă sprijinitorii, cari cre- 

Naraţia germană de mai jos, p. 126. 
Scrisoarea lui Dabija, de Vineri, 11 Iunie; mai jos, pp. 36-7, n XIII, 

De ea se vorbește într'o scrisoare din Bacăi, falș lași, a lui Gheorghe 
Ștefan, Dizlomataria, XXIII, p. 195, şi în alta a lui Mikes Kelemen, în Szi- 
lăgyi, Bellum Boreo-orient., |, p. AL1, 

3 Nekesch-Schuller, p. 240. 
1 Mai jos, p. 127. 

1 

2
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zură că ar putea, viind răpede, să surprindă pe Unguri și 

să-i arunce înnapoi în ţara lor. Ştiai că Ştefan-Vodă, ce ve- 

nise pănă în părțile Buzăului, la Sărata, nu se grăbeşte de 

acolo și că, întrun timp cînd Seimenii vorbiseră cu un Agă 

venit în ţară, îi făcuseră asigurări și cîştigaseră pe Mufiii —, 

Siavuş de Silistra se va gîndi bine pănă să treacă riul pen- 

tru a hotări afacerile muntene. Aveaii tunuri, un maiestru 

ncamţ, care să le îndrepte, și destule puteri pentru a putea 

privi fără frică pe dușman în faţă. 

Inimoşi erai Seimenii cu prisos, dar tunurile lor fură cu- 

fundate în mocirla rîului de bivolii încălziţi ; cele ce rămaseră 

pe uscat, bătură prea sus; în zădar tăi& «Hrizea-Vodă» la 

minie pe Aga Buliga, în sama căruia se dăduse aceste tunuri. 

Ceia ce fusese oastea romănească și era acum numai o adu- 

nătură fără orînduială, vitează fără alte insușiri, nu cuteză a 

trece riul. De altmintrelea, călărimea lipsia acestor buni pe- 

deștri : boierii ce luptase, cu casele lor, la Nănișori și Finta, 

se găsiaii acum în tabăra străinilor, care era și a clasei, a 

Domnului lor. 

Gaudy sosi cu Nemţii, și gloanţele acestora, din sinețe şi 

tunuri, nemeriră. Dușmanul începu să se plece, și atunci nă- 

văliră călării unguri, cu pribegii alături, spintecînd apa rîului 

de munte, care pentru dînșii nu era o piedecă. Atunci, puţin 

după amiazi, se începu măcelul, care ţinu pănă în sară, pe 

drumul Ploieștilor, acoperind de morți laturile spinoase şi 

huceagurile. Hrizea se răzleți în fugă, și găsi un adăpost în 

zidurile turceşti ale Brăilei; unele cete fură primite de pădu- 

rile dese ; dar cei mai mulți din luptătorii romîni de la Şoplea 

rămaseră pe cimpul de luptă sai pe calea de fugă!. 

Gheorghe Ștefan fusese chemat în grabă, cînd nu se știa 

însă că atit de răpede se va întilni tabăra gata de bătaie a 

lui Hrizea. În zori de ziuă, la 27, el aflâ că totul s'a sfirșit, 

1 Pentru luptă trebuia să se compare: povestirile romănești din cele două 

Cronici muntene și din Miron Costin, Cronica lui Kraus, Cârorz. Fuchsio- 

Lugino-Oltardinum, cea săsească anonimă şi a lui Nekesch-Schuller ; ]. Bethlen, 

Chron., pp. 36-8 ; scrisorile ardelene din 23 şi 30 Iulie 1655, în Documentele 

la Prefaţă. Cf. și povestirea ce am dat în Socorelile Brașovului, pp. S9-91.
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fâră de dînsul, și în cursul aceleiași zile el intra în lagărul 
de la Ploiești, aducînd cu sine și citeva sute de Tatari, în 
fruntea cărora stătea, cu cojocul peste platoşă, mîrzacul 
Rusten. La 28, oștile unite apucară spre munte, şi ajunseră 
lîngă Gherghiţă, la vechiul şi vestitul pod al Dridovului sau 
Dridihului. Aici sosi în ziua următoare, bucuros de cele ce 
se întîmplase, cît poate să fie un stăpînitor care-şi vede oastea 
răsculată distrusă de un prieten, — Constantin-Vodă, cu cițiva 
Turci și boieri, întărit de la Silistra cu un noă caftan tur- 
cesc. Era ziua de Simpetru, şi se făcu «masă mare» în lagărul 
învingătorilor. Și, după ce se închei& serbătoarea, Siavuș se 
înfățișă la rîndul lui, cu «citeva sute de călăreți», şi stătu cinci 
zile, la <ospeţe cu vin dulce», scrie însuşi Craiul, biînd ei 
chiar sai uitindu-se cum beau necredincioșii. 
Râkczy se întoarse apoi în Țara Birsei, cu steagurile luate 

și treizeci şi trei de tunuri, 
În Constantin Ardelenii n'aveaui multă încredere 2, dar, 

chiar dacă Râk6czy nu împărtășia sentimentele multora dintre 
corespondenții şi sfetnicii săi, el nu fu prietenos decît la 
mese cu acela pe care el îl făcuse Domn. Tunurile nu era 
ale răsculaților, ci ale Domniei, care le cumpărase, și Craiul 
crezu totuși că trebuie să le oprească pentru sine, dind numai 
lui Constantin patru tunuri din ale sale?. [se lăsară un număr 
de Nemţi și Unguri pentru a nimici, împreună cu Moldovenii, 
pe aceia dintre învinși cari nu venise să-și facă supunerea. 
Căpeteniile erati Gaudy și Boros, și acesta din urmă S'ar 
fi purtat foarte răi, chiar cu boierii, pîngărindu-li casele £, 
Moldovenii, bucuroși de prilejul ce se înfățișase, prădaii la 
rîndul lor 5, 

Deocamdată, aceste trupe străine erai de mare folos, şi 
aceasta făcea să se uite reaua lor purtare. După multe stă- 

1 Cf., pe lîngă izvoarele arătate, Socozelile Sibiiului, p. 9; Dipiomataria, 
XXIII, p. 213. 

2-V. Diplomataria, XXII, p. 205. 
3 Narațiunea, săsească, citată, din această carte. 
+ Kraus. 
5 Diplomataria, XXIUL, p. 2058.
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ruinţi şi cheltuieli, în sfirșit, Hrizea fusese luat de Pașa Sia- 

vuș și adus la Ungurii din Tirgoviște: la 16 Iulie el era dus 

înnaintea lui Constantin-Vodă, care n'avea voie să se atingă 

de dinsul. «Cînd a ieșit din Curte», scrie însuşi Boros, «il 

plingeaii oamenii, se plecai înnaintea lui și-l sărutai: bine 

că l-a prins Pașa și l-a trimis în mînile noastre, căci zăi că 

toată ţara s'ar fi sculat pe lîngă dinsul și l-ar fi privit ca pe 

Voevodul ei, şi ar fi și murit lingăel!»! Nădejdea lui Cons- 

tantin că i se va da căpeteniei de răscoală în Ardeal măcar 

«pedeapsa cuvenită pentru hoţii» se dovedi zădarnică: «Hri- 

zica» fu păstrat de Râkczy, pentru cine știe ce împrejurări ?. 

Acestea se petreceau în Iulie. În August, vre-o 2.000 de 

călăreţi se ridicară asupra lui Constantin şi epitrepilor lui, 

dar, nefiind sprijiniți de pedestrime, ei fură învinși destul de 

răpede. La 16 ale lunii, Boros se găsia în tabără la Călu- 

găreni, Călugărenii de biruință ai lui Mihai Viteazul, unde 

avu o ciocnire cu diînșii î. Marele-Vornic îi urmăria pe alți 

lotri în spre Ruşii-de-Vede, şi alții, în sfirșit, se oploșise prin 

stuhurile ostroavelor dunărene &. 

Cum se vede, tot vremuri tulbure. Cu atît mai mult, cu 

cît Lupu căpătase trecere iarăși la Poartă, unde făcea pla- 

nuri şi, cănindu-și barba, își formă o nouă familie. <Givan- 

bei», pretendentul de seraiii, Mihnea, luptă div răsputeri pen- 

tru a căpăta 'Țara-Romănească î. Leon-Vodă avea un fiii, 

şi acest Radu «fiul lui Stridie» ieșise la iveală ca preten- 

dent 5. Mihai, moștenitorul popularității și neastimpărului ma- 

relui săi bunic, se afla la Cazaci, se înţelegea cu Suedesii, 

şi se găsia cine să-l pirească că ar umbla după stăpînirea 

Ardealului 7, așa încît Gheorghe Ștefan se umplu de bu- 

1 Diplomataria, XSUIL, p. 205. 

2 Jbid,, p. 211, Cf. Cronica lui Kraus. 

3 Cf. Hurmuzaki, IX!; Zragm III, pp. 127-8; Miron Costin, p 352, şi 

scrisoarea pomenită, în Dizlomararia, XXIII. 

4 Scrisoarea citată. 

5 Cf, scrisorile din Constantinopol, în PDiplomataria, SXHI;  Hurmu- 

zaki, V2?, 

6 Diplomataria, XXII, pp. 254, 310. 

? Jbid., pp. 223-4.



PREFAŢĂ CCLAXIII 

curie, cînd, la 19 Septembre, sosi la Iași trupul dușmanului 
acestuia, mort de ciumă, pe care-l duceai peste Milcov să-l 
îngroape !. Ostașii ce nu voiau să se supuie încă, se gîndiau 
la pribegii bănuiţi că vreau Domnia: la Diicul şi Preda, 
pentru a căror trimitere în țară se ruga din această pricină 
Boros la 23 August 2. Afară de Marele-Vornic, de Marele- 
Comis și de boierul Barbu, Constantin, plin de neincredere 
față de nobilimea de ţară, se încunjurase, se spune, numai de 
Greci, și aceasta nu-l făcea să fie mai iubit 5. Nici bani nu mai 

„avea, şi vecinii nu se arătaă gata să-l împrumute, copleșiți 
de datorii cum eraă și ei £. Și totuși, prin căile minunate pe 
care le descopere nevoia, el găsi peste treizeci de pungi 
pentru ca în toamnă să-și cumpere o Domnie «veşnică», ce 
era să ție doi ani, 

În sfirșit mai era o primejdie: Cazacii. Folosindu-se de 
coborirea Suedesilor în țara regelui dușman, al Poloniei, ei 
începuseră iarăși, cu învierșunare, vechia lor luptă pentru 
libertate și aicătuire în formă de Stat. Biruitori, ei se ur- 
cară în toamnă pănă la Camenița, prădind și marginea Mol- 
dovei, unde domniă cine nu era privit cu ochi buni de Hmil- 
nițchi. Apoi ei se îndreptară către bogata cetate a Lember- 
gului, pe care o îacunjurară, silind-o să se răscumpere. Soli 
sălbateci, cu obișnuitele propuneri amenințătoare, apărură 
iarăşi la Curțile din Iaşi şi Tîrgovişte, Hatmanul urmă să 
se înțeleagă cu Lupu şi să stăruie pentru dinsul?, iar în 
Țara-Romănească se spune că li-ar fi scris căpitanul de 
Buzăi Cazacilor astfel: «Noi stăm rău; Ungurii ne biruiesc, 
ni pîngăresc bisericile, ni ard icoanele şi le rup. Să dea 

1 Jbid., p. 248. Pentru relaţiile lui Gheorghe Ștefan cu Ardealul, v. și scri- 
sorile lui din 1654-5, în Zortinelmi Tir, 1889, p. 637 şi urm. 

* Diplomataria, XXIIL, p. 233. 
3 Zid, p. 236. 
* Bd; p. 215. Cf. mai jos, pp. 44-5. 
5 Diplomataria, XXUL, p. 265, 
s Cf, Hurmuzaki, V?; 13 Septembre 1655; Diplomataria, XXII, pp. 

238, 309. 

? Diplomataria, XXIII, p. 309. 

64567. Vol. IV. XVII
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Dumnezeii să izbutiţi, căci atunci vom scăpa și noi poate 

de foame» !! Se ştie însă cum, faţă de înnaintarea stăpinitoare 

a Muscalilor, Hmilniţchi se întoarse înnapoi în Novembre, cu 

sentimente mai bune: faţă de nenorocita țară a Poloniei ?. 

Întrun rînd vedem pe Constantin-Vodă asigurind pe «Craii» 

că, ori-care ar fi sentimentele vecinilor săi, el îi va răminea 

credincios și plin de recunoștință pănă la cea. din urmă a 

zilelor sale. În urma împrejurărilor din 1655, el îşi legase, 

în adevăr, și mai strîns soarta de aceia a puternicului vecin. 

Printrun act ce ni s'a păstrat fără dată, dar care trebuie 

să fi fost trimis, în linii generale, din Ardeal înnainte de 

încheiarea anului și iscălit îndată în Ţara-Romănească, Voe- 

vodul aminteşte neodihna Seimenilor, începută încă de pe 

vremea lui Matei, urmarea ei supt cirmuirea lui, unirea 

ostașilor străini cu cei din țară: dorobanţi și călăraşi, uci- 

derea unora dintre boieri, pribegirea altora «la Turci, în 

Ardeal şi în Moldova», jefuirea şi amenințările pe care a tre- 

buit să le sufere el, Domnul, încercarea de a-l scoate chiar 

din Scaun. «Dumnezeii ştie», serie Constantin, «în ce pri- 

mejdii am fost, din care nu mai aveam nădejde să scăpăm». 

El a rugat pe Răkczy care «și-a făcut milă de el», <în acel 

timp viforos». Ostaşii răsculați nu s'au îngrozit însă nici 

de dînsul, ci «ai cutezat să-l atace în loc și în timp neaştep- 

tat», dar ai fost învinși de «puterea şi prevederea» princi- 

pelui. Pentru a plăti această mîntuire, Domnul făgăduieşte: 

a împărtăşi prieteniile și duşmăniile ocrotitorului, a-i da știri, 

și despre ori-ce mișcare militară ce i s'ar porunci sati ori-ce 

ştafetă ce ar ajunge la diînsul, şi-i va cere totdeauna învoirea. 

Apoi, se vor ţinea hotarele din vremea lui Matei-Vodă, nu 

se va urmă fără erinduială» cu păstorii ce-și aduc vitele la 

pășune în ţară, şi nu se vor face «<opririle» sai «zăberirile», 

dese la graniță. Va sluji, după cerere, pe «Craiii» şi se va 

uni cu diînsul, după ce «se vor linişti lucrurile». Dregătorii 

mari ce se vor pune vor fi dintre acei ce pot să placă Ar- 

1 Dizlomataria, XXIII, p. 230. 

2 Engel, Gesch. der Cosaken, pp. 197-203.
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dealului. «După obiceiă, în fiece an vom trimite darul ce 
se cuvine Măriei Sale: care dar pe timpul lui Matei-Vodă 
era de 1.500 bani vechi; iar noi l-am ridicat la 3.000, pe 
cari-i vom da în totanul.» Urmă jurămîntul strașnic pe Dum- 
nezeă, pe Evanghelie, pe «Sfinta Biserică», pe posturile toate, 
pe «Sfinţii Apostoli» şi osîndirea acelui ce va călca «legă- 
tura» la pierderea vieții de veci și la tovărășia lui Iuda și Arie !, 

Îndatoriri asămănătoare trebuie să fi fost luate și de boieri. 
Avem însă, dacă nu actul dat de dinşii, jurămintele ostașilor, 
la data cînd s'a supus fiecare din cetele ce alcătuiaă, acum 
mai mult de nume, oastea Țerii-Romănești. Lefegiii, sîrbi și 
de alt neam, jură, astfel, credinţă și ascultare, ajutor în po- 
triva ori-cui, «Craiului» învingător întăii și, pe urmă, Dom- 
nului, pentru care se chema că biruința fusese câștigată ?. 

În tot cursul anului următor încă, rămaseră cătanele nem- 
țești și ungurești ale lui Râkczy pentru ca să privigheze 
liniștirea desăvirșită și trainică a «slujitorilor» Domniei. De 
Nemţi era bucuros şi Constantin, şi-l vedem rugindu-se de 
patronul săi, să-i lase și mai mult pe lîngă dînsul, măcar trei 
sute, pentru a întimpina cu dinşii nevoile ce s'ar putea să 
«aducă primăvara». Pe Boros și Ungurii lui însă ar fi vrut 
să-i vadă bucuros peste graniță și, cînd acest trufaș ajutător 
muri în April, s'a bănuit că otrava Muntenilor a făcut ceia 
ce trebuise să facă o poruncă de rechemare a lui Râkoczy 3, 
În locul lui, veni Coloman Mikes, care nu se făcu vinovat de 
aceleași periculoase greșeli. În Novembre, cînd, după rugă- 
mintea unor boieri dușmani ai Domnului, căpitanul Priboiu, 
prins în 1655, se întoarse în țară șialcătui planul de a ucide 
pe stăpînul săi pe la spate, în biserică, Mikes şi Gaudy ză- 
dărniciră lucrul. Firește că și acum Seimenii, cari nu uitase, se 

! «Datum in civitate nostra Tergovistya>. S'a tipărit, după originalul ce se 
afla în Bibl. DBatthyânyi din Alba-lulia, de Kemâny, în Mozitia citată, |, p. 
129. 

2 V. mai jos, p. 37 și urm, 

3 Boros fu adus mort la Brașov la 12, şi fu îngropat în biserica ungurească ; 
Nekesch-Schuller, p. 242. Krauss pune greșit îngroparea la 8 ale lunii și vor- 
bește de otrăvirea lui; pp. 240-1.
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găsiati amestecați în urîta afacere: Priboi fu ucis şi, împreună 

cu el, îşi pierdură viața cîteva sute încă din ostașiistrăini i. 

În iarna anului 1656 se lăuda Constantin că, din Ungurii, 

Sîrbii, levenţii, Leșii, dragonii, beșliii lui tatari, aprozii și 

pușcașii, poate să aibă o oaste, sigură acum, sau aproape, 

de 2.430 de «voinici» saii, cum se mai zicea, de «viteji». 

În curînd, el avu prilejul s'o întrebuinţeze în serviciul «păria- 

telui» săi din Ardeal, pentru puţina sa cinste și marea sa 

primejdie. Începu adecă, în 1657, marele războiii pentru îm- 

părțirea Poloniei, care duse la ruină pe cei prea slabi, cari 

se încumetaseră, de lăcomie sai de frică, a lua parte la dînsul. 

Citeva rînduri asupra începuturilor acelei pierzătoare lupte 

din 1657. 

În 1655, la început, se mai păstraseră încă vechile relații 

bune între Polonia și Ardeal, ce se răzimai pe amintirile 

luptei comune de abia doi ani în urmă contra lui Vasile- 

Vodă şi a Cazacilor 2. În April, Râkczy asigura că numai 

greutățile din "Țara-Romănească îl împiedecă de a veni în 

ajutorul regelui; în Iunie, el se face a trimite la Cazaci, oprit 

fiind în loc de aceleași greutăți, pentru ca să aducă o împă- 

care între ei și foștii lor stăpini &. 

__ Dar regele Suediei trimise împotriva Poloniei trupe care 

cuceriră pănă departe și un general biruitor al lui Carol- 

Gustav scrie în Decembre principelui ardelean, din Cracovia *. 

Muscalii, pescuind în apele tulburi, puseră mîna pe Litvania 

ortodoxă, iar Cazacii, prădînd și granița Moldovei — pentru 

care Gheorghe Ștefan se plinse la Poartă 5 — trecură pe la 

Camenița și se înfățișară la Lemberg, fără ca Tatarii să in- 

deplinească ceva însemnat în dauna lor $. 

i Zdid., p. 244. 

2 Pentru indigenatul polon al fiului lui Rik6czy și al lui Gheorghe Ștefan, 

v. Szilâgyi, Bellunz, la data de Mart 1655. 

3 Dizlomataria, XXIII, pp. 174, 187-$. 

+ Jbid., pp. 2756. | 
5 Hurmuzaki, V?; la data de 12 Decembre, 

5 Engel, Gesch, der Cosaken, pp. 197-203. Pentru o presupusă presență a
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În acelaşi timp, îndemnuri veniaii lui Râkoezy să iea par- 
tea acelui ce se intitula «protector al Poloniei» şi se gindia 
să împartă între vecini ţara luată supt ocrotirea sa. În Au- 
gust, un trimis suedes, Welling, era în Alba-Iulia și arăta 
lui Râk6czy ce ar fi de cîștigat pentru dinsul dacă şi-ar spri- 
jini acum, cu armele, tovarășii de lege 1. 1 se răspunse prin 
cereri de asigurări în această privință, și stăruinți se incepură 
la Poartă pentru ca de acolo să se îngăduie o ast-fel de îm- 
părtășire la războiui. Fără a se lua speranțele Polonilor, le- 
găturile prin soli cu Cazacii căpătară un caracter mai personal, 
în vederea întîmplărilor dorite. Râkâczy era mai de mult un 
corespondent al lui Cromwell; el se grăbi să vestească biruinţa 
sa munteană Electorului de Brandenburg, ce se arăta gata 
să dea ostaşi de ai săi regelui suedes, dacă acesta ar fi să 
plece însuși asupra Poloniei în anul următor 2. 

În 1656, regele Suediei veni însusi pentru a sfirşi războiul 
atit de bine început în folosul săi. Înnaintea Ivi, rivalul, Ioan- 
Casimir, fugi din Lemberg, şi oștirile lui Carol-Gustav se re- 
vărsară asupra regatului. Stăruinţile pe lîngă Țar nu aduseră 
deocamdată nici un resultat practic pentru învinși. Împăca- 
rea de la sfirșitul anului trecut cu Cazacii se dovedio închi- 
puire, aceștia rămiind în sufletul lor dușmani ca totdeauna şi 
ținîndu-și gata pentru sfișiare ghiarele strînse. Tatarii nu se 
grăbiră de loc să alerge în lagărul polon, precum li se po- 
runcise de stăpinitorii lor din Constantinopol, ci, ca de obi- 
ceiii, dădură o raită prin Moldova, în Iunie 3. Cind ajunseră, în 
Sfirșit, ei erai tocmai la timp pentru a pierde, cu aliatul lor, 
marea luptă de trei zile de lingă Varșovia, în care Suedesii, 
cu contingente brandenburgice, striviră pe Polonii ce înce- 
puse a se încrede într'un viitor mai bun. 

Aceasta hotări și pe Râkoczy. Încă de la începutul anului, el 

Hanului îi Moldova, către sfirzitul anului, v. Ze/tres de Pierre des Moyers, 
Beriin, 1859, p. 30. 

1 Zărtinelmi Tăr, 1889, pp. 673-6. 

2 Diplomataria, XXII, p. 260. 

3 Diplomataria, XXUL, pp. 350-1. Cf. săid,, p- 391 și urm.
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era privit, în regat, la Poartă şi aiurea, ca un vrăjmaş ascuns 

al lui Ioan-Casimir, căruia ar voi să-i iea tronul, înțelegindu- 

se pentru acesta cu oamenii săi de peste Carpaţi, cu nemul- 

țămiții poloni, cu Cazacii 1. În April regele Poloniei făcu o 

ultimă încercare, oferind Ardeleanului, pentru a-l ţinea pe loc, 

tot ce putea să-i ofere și ceva mai mult: adoptarea fiului ca 

viitor rege, alegerea tatălui chiar, de dietă, cu condiţia trecerii 

la catolicism, a viețairii în Polonia și între Poloni, pentru unul 

ca și pentru cellalt 2. Râk6czy se făcu a găsi preţul prea mare 

pentru ceva care se putea cîştiga și ca pradă. În Iulie însă, 

legătura sa cu Cazacii era jurată de aceştia î. În August, 

după ştirile despre desastrul de supt zidurile Varșoviei, Râ& 

k6czy trimitea înnapoi pe Nicolae Prasinowski, trimisul lui 

loan-Casimir, cu asigurarea că nu de la el a atirnat ca un 

_tratat să fie încheiat spre mulțămirea amînduror părților:. 

Porniţi mai de de mult, se afară pe acest timp la Curtea 

principelui ardelean alți soli, cari se învredniciră de o altă 

primire: Sternbach și Welling, ai «protectorului». Ei nu 

cereau îndatoriri în privința religiei sai vieţii următoare 

a principelui ardelean, ci-i făgăduiai în Polonia tot «ce i se 

datoreşte după dreptul de moştenire sai poate să aibă 

prin altă legătură»5. În Septembre, se făcea jurămînt în Ar- 

deal Cazacilor6. Mai mult de formă, Râkâczy se plingea că 

şi dieta i-a răspins cererile şi invita pe Ioan-Casimir a-i da 

cît să-l poată mulțămi?. 

Cei doi oameni ai regelui Suediei nu lăsară nici un mijloc 

neîntrebuințat pentru a ciștiga pe Râkâczy. Acesta, care nu 

primise nici o învoire de la Turci pentru amestecul săi în 

hotare străine, stătea pe ginduri. I se spuse însă că Muscalul 

1 V. Diplomataria, SUI, pp. 313, 318, 326. Negocieri cu aceştia din urmă, 

prin Gheorghe Ştefan, îfid., pp. 354-5, 365-9; cf. des Noyers, p. 97. 

> Szilâgyi, Bell, UI, p. 85 și urm. 

3 Dipiomataria, XXII, pp. 416-7. 

Monum. Comitialia Transylvaniae, NL, pp. 93-4. 

Diplomataria, XXII, p. 438 şi urm, Ct, Szilăgyi, Bellu, II, pp. 160-2. 

Cf. Dizi,, p. 450 şi Szilâgyi, Be//u, LI, p. 110 și urni. 

Szilăgyi, Bellu, II, p. 113 și urm, Cf. cronica lui Krauss.
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nu e primejdios și nici nu s'ar fi ridicat în potriva Suediei 
dacă el, Ardeleanul, s'ar fi hotărît mai răpede: «Puterea ţi-e 
aşa de mare, încit poţi să desprețuiești pe Țar și pe ori-ce 
alt dușman». Cazacii sînt siguri; și Tatarii ar fi gata să stea 
de vorbă. Afară de ce apucase a se făgădui, Carol-Gustav ar 
răsplăti pe Râkczy și cu «demnitatea regală», dacă ar 
dori-o numai de cit!. Graba s'ar impune şi pentru ca Aus- 
triacii să nu-și sfirșească pregătirile în favoarea Poloniei, 
pentru care vorbi, în adevăr, un sol împărătesc, trimis în 
Ardeal?. Resultă din toate aceste îndemnuri și ispite tratatul 
din 10 Decembre 1656, care hotăria împărţirea Poloniei între 
Ardeal, Suedia, Brandenburgul, Radziwil! și Cazaci 3. La 30 
ale aceleiași luni apărea manifestul principelui ardelean, prin 

care chema lîngă dinsul pe toți <adevăraţii patrioți poloni» +. 

Și trupele sale treceau granița. 

Între ele se aflaii şi cete de Moldoveni şi Munteni, cum 
şi era de așteptat. Bieţii Voevozi, în starea în care ajunsese, 

nu mai aveai cituși de puţin rîvna de a-și întinde faima nu. 

melui lor peste țeri îndepărtate. Căzuţi pănă la rostul unor 
dregători ai lui Râkâczy, care-i ţinea în ascultare cu sine- 

tele ca şi cu străjile lui, ei trebuiră să se supuie poruncilor 
crăiești, precum se deprinsese a face cu acele ale Împăratu- 
lui turcesc. Solii de ale lor— fusese vorba ca Domnul mun- 
tean să trimeată la Cazaci şi pe Udrişte Năsturel — mer- 
sese la Cazaci, dar era vorba numai de interesele patronu- 
lui; Gheorghe Ștefan primise la Curtea lui și călăuzise în 
drumul lor și agenţi suedesi: părintele Daniil, Welling, Ale- 
xandru Torquatusf, dar aceasta n'avea nici o însemnătate 

pentru Moldova, şi abia una pentru persoana umilului ei 

1 CE Dizlomataria, XXIII, p. 490 și urm.; Szilăgyi, Bellu, 1, p. 185. 
2 Alon. con. Trans, XL, p. 242 și urm, 

e Szilăgyi, Be//um, II, p. 190 şi urm. 

Des Noyers, p. 293. 

5 Diplomataria, XXII, p. 425, n9 CCRLIX. 

* V. Hurmuzaki, X, pp. 1V, VII șin, £; Momumenta comitialia Transyhvaniae, 

XI, p. 245, 

4
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oblăduitor. Aliaţii, prin representantul lor faţă cu străinătatea, 

Râkoczy, ai ligii trimiteaii la Poartă și scrisori care erai 

în folosul regelui Poloniei!. Cînd trecu pe la noi Albert Bi- 

eniewski, care mergea să ceară Sultanului ca tributarii să 

sprijine pe regele său, el va fi întimpinat o primire tot așa 

de bună ca şi trimiși lui Carol-Gustav?. Aveaii destulă treabă 

acasă la dinșii, cu stringerea grea a birurilor, cu paza de spre 

graniţă, și lupta în potriva doritorilor de Domnie, pentru ca 

gîndul să li zboare la planuri de cucerire, mai ales pentru 

altul. Dar, cind porunca veni de la «Craiii», ei trebuiră să 

se supuie. Avem scrisoarea resemnată, în care Constantin- 

Vodă mărturisește că nu poate uita recunoştinţa ce dato- 

reşte lui Râkâozy, dar că în războiul ce se deschide el 

nu poate să vadă decit peirea ţerilor de către Tatari?. 

Ştia că dăduse bani Turcilor de puțină vreme, dar aceasta 

nu-l asigura cu totul asupra urmărilor aventurii ce se înce- 

pea 4. lar Gheorghe Ștefan dă de veste, la 28 Ianuar urmă- 

tor, că, aflind de hotărîrea mai marelui său, și ştiind că la 

hotare-i pot ajunge atit de repede, «cînii de Tatari», se va 

adăposti la Suceava, va lua măsuri de fugă pe la Cîmpulung 

și-și va trimite casnicii pe la pasurile Oituzului şi Bi- 

striței 5, 

Astfel, la steagurile ungurești ale oștirii de năvălire se 

adăugiră 2.000 de Munteni, cu căpitanul Odivoianul, și tot 

1 Ilurmuzaki, V?; la data de 28 August 1656. 

2 În raportul olandes din 24 Iunie se spune că ela venit ahisce diebus», 

cu scrisori de acreditare din 21 Mart, pentru a cere «ut “iatarus iubeatur 

auxilia ferre et simul cogantur Transylvanorum, Valachorum ct Moldavorum sup- 

petiae>. Cf., pentru întorsul lui prin Novembre, Des Noyers, pp. 26$-9. 

3 Diplomataria, XXUL, p. 506; 7 Decembre. 

1 V. raportul olandes din 27 Novembre 1656: «Venit ct hisce diebus a 

principe “Transylvaniae legatus cum anniversariis muneribus, quae paucis ab 

hinc aunis iterum usque ad quindecim mille aureos excreverunt, cum antea 

decem mille tantum solverentur. Sic et vicinus princeps Valachiae annuatim 

nunc centum ct triginta mille imperiales pendit, qui primum octoginta mille 

pendebat, A Moldavo item octoginta mille iam exiguntur anni spatio, cum 

ordinaria olim summa solummodo quinquaginta milte imperiales conficeret». 

5 Diplomataria, XXII, p. g11-2,
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atiţia Moldoveni, avînd în fruntea lor pe Serdarul Grigore 
Hăbășescul și pe Frătiţa, căpitan de Fălciiu 1, 

Îatăii, înnaintarea lui Râkâczy se arătă fericită. Else opri 
înnaintea celor maj însemnate cetăţi din cale, şili căpătă su- 
punerea. Apoi luă drumul Cracoviei, și în cale află ceia ce 
nu constituia o primejdie, decit în casul unui înfrîngeri: 
porunca Turcilor să se întoarcă înnapoi. 

Încă din Septembre 1656, aceştia, întrebaţi în privința fră- mintărilor de la Nordul graniții lor, răspunsese că ei nu vor 
lucra nici-odată în paguba Suedesilor, cari odinioară, prin- 
tr'o solie anume, se arătase prieteni Sultanului ?, și în ade- 
văr regele Carol-Gustav avuse grijă să expuie Turcilor în 
1655 motivele ce-l îndemnase a face război Polonilor ne- 
înțelegători 3. Dar tributariului din Ardeal și celor, mai mici 
şi decit diînsul, cari credeai că e de măsura lor să năvălească 
în Polonia, li se vorbi cu totul altfel, cînd mișcările lor duș- 
mane fură cunoscute. La Sfirşitul lui Ianuar, vestea călcării 
hotarelor sosi la Poartă, și Vizirul chemă îndată la el pe ca- 
puchehaiele, acoperindu-i de mustrări aspre. Agentul ardelean 
ar fi răspuns că, «după tractate, principele nu e îndatorit de 
loc a cere sfat dela Constantinopol într'o afacere ca aceasta», 
iar oamenii Voevozilor noștri se lepădară de ori-ce răspundere, 
supt cuvint că numai nişte oameni fără căpătiiă s'aii prins, 
din țerile lor, de oastea «Craiului» care trecea î, 

1 Miron Costin, p. 353. C[. Cronica munteană și Des Noyers, p. 296. 
2 aSueciae regem instituta legatione aliquando amicitiam suam sponte im- perio ottomanico obtulisse, ideoque minime convenire muribus Turcarum ut contra nationem illam aliquid moliantur.> În corespondenţa olandesă, 
3 EL scrie: «Dewyl de selve niet in vrede heelt willen leven, maer hoe langs, hoe meer tot den strydt der wapenen aenleydinge gegeven, weshalven dan geen meedlyden met hem en is te hebben, maer willen selfs hem mede 

helpen verdelgen, ende wenschen niet meer als all onse vyanden also te ver- derven>. Și atunci "urci Tăspunseseră ca acel ce va ataca pe Suedesi ar fi disgraţiat şi că şi Hanul are ordin să nu atace. 
4 «Valachi et Bugdani sese purgaturi affirmarunt consensu principum nulluna 

Cmanino militem ibi fuisse ellectum ; illos qui transeunti exercitui se adiun- x'ssent, factiosos et refractorios fuisse, qui in disciplina contineri non potuerint.> 
Raport din 20 Februar 1657, în Corespondenţa olandesă. Știrea veni după 24 anuar,
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Fără să hotărească deocamdată nimic în privirița pedepsei 

vinovaţilor, Marele-Vizir dădu un răspuns hotărit: «să lase 

întreprinderea; că, dacă nu vor face-o, vor încerca prin fier 

şi foc miînia Împăratului» 1. Și acel care spunea aceste cuvinte 

era om să le îndeplinească, nefiind altul decit Mohammed Chiu- 

pruliul, bătrânul de șeptezeci de ani, fără știință de carte, 

fără puterea banilor ori strălucirea gloriei, care izbuti însă 

în cinci ani de zile, cîți îi mai avea de trăit, să oprească în 

loc Împărăţia ce aluneca din ce în ce mai răpede spre peire?. 

Pașii din Buda, Timișoara și Silistra primiră ordin să se ţie gata 

pentru a pătrunde în țerile tributarilor neastîmpăraţi ; Tatarii 

fură îndemnați să ajute din toate puterile pe regele prieten 

al Poloniei. La 6 Februar încă, voința nestrămutată a Viziru- 

luj era cunoscută la Tirgovişte ?, şi îndată după aceasta venia 

la Constantin-Vodă un ceauș, cu mulţi oameni împărătești 

după el, pentru a face cunoscută şi în Ardeal, locțiitorului 

«crăiesc», această voinţă £. În Mart următor, patriarchul din 

Constantinopol, învinuit de Tatari că stă în înţelegere cu 

aliaţii și cu Ţarul, care era crezut că «are gindul mare de 

a scoate Grecia din robie» 5, fu spînzurat şi corpul săi dat 

în Mare €. 

Răkczy putuse, în sfirşit, fâră piedecă să se reunească cu 

Suedesii cari se aflau în Cracovia şi să iea pentru dînsul 

acest însemnat oraș. Dar aici veni să-l găsească și pe dinsul 

un ceauş al Porții cu poruncile știute de a se întoarce pentru 

1 Aceiași corespondenţă. 
3 2 Hammer, începutul cărții a LIil-a. 

3 Diplomalaria, XXII, p. 512. Turcii cereaă înnapoi şi tunurile luate în 

1635 de Ardeleni. 

4 Krauss, pp. 258-9. 

5 ll a un grand dessein daus la tâte, qui est celui de dâlivrer la Grăce 

d'oppression». Des Noyers, Zeztres, p. 291. 

6 aQuod argueretur, misşo huc eam ob causam nuncio a rege 'Tatariae, cum 

Moschis et Cosacis clandestina agitare concilia, quibus arma €orum contra 

Ottomanos suaserit et incitarit>, spune raportul otandes din şi Mart, ziua exe- 

cuției. Patriarchatul stătu vacant treizeci și două de zile și se dădu apoi 

unui eliterarum omnium rudis> ; raport din 9 Maii. Cf. Hurmuzaki, /rag- 

mente, II, p. 232.
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a mai putea fi iertat !. El se făcua nu înţelege puterea acestei 
porunci și trimise un solla Constantinopol, pentru ca să arăte 
cît era de folositor amestecul lui întrun timp cind Țarul, 
înţeles cu patriarchii, voiă să caute restabilirea pentru el a 
Împărăției de Răsărit?. Un Suedes îl întovărăşia cu stăruinţi 
din partea regelui prieten al Porții î. 

Dar răspunsul nu se dădu răpede acestor stăruitori. În 
August încă, ei stăteai așteptind, și în aceiași lună un notă 
sol polon, oprit un timp de Ardeleni, venia în lagărul Vizi- 
rului. Cind el ajunse apoi la Constantinopol, se ştiu aici, cu 
amănunte, și cu neapărata exageraţie, că principele ardelean 
nu se mai află pe pămîntul Poloniei, iar oștirea lui aproape 
toată se găseşte în robia Tatarilor 4, 

În adevăr, RăkGczy putuse să-și reunească trupele cu ale 
regelui Suediei, şi in April și Maiii lucrase alături de acesta 
peatru întinderea şi întărirea cuceririlor. Dar un atac al ve- 
cinului din Danemarca veni să cheme înnapoi pe Carol-Gustav. 
Pe de altă parte, în oastea ardeleană nu era de loc supunere. 
Întăii, Rominii începură să părăsească tabăra, trecînd în Mai 
la Suedesii aliați5. Cazacii, cari venise, supt poruncile unui 
polcovnic, se arătau îngrijiţi numai de dobinda lor, şi se spune 
că Hmilniţchi, care nu uitase moartea fiului săi iubit, își 
spunea dorința de a pune mîna pe «acel cîne scurt» de 
Râkdezy 6. Tatarii se pusese în mișcare, trimițind straşnice 
scrisori «Craiului» și celor doi Voevozi, dacă ar îndrăzni să 
mai lucreze în potriva hotăririi de la Poartă?, În asemenea 
împrejurări, Râkâczy trebui să treacă dincolo de Vistula, în- 

1 Cf. Des Noyers, p. 310 şi raportul olandes din 31 Mart, care socoate 
numărul ostașilor munteni la 30.000, iar al Moldovenilor la 20.000 numai, 

2 Hurmuzaki, Fragmente, WU, pp. 233-4. Cf. raportul olandes din 9 Iunie: 
«uec mereri ut indignationem ottomanicam, qua nihil habeat gravius, experiatur, 
cum nihil commiserit quod pactis mutuo sancitis adversetur», și cel din 9 
Maiii, care arată că solul se așteaptă, 

3 Jia. 

1 Rapoarte olandese din 7 August şi 23 ale aceleiași luni. 
3 Szilăgyi, Bellum, LL, pp. 290-1, 293. Cf, p. 285. 
$ Miron Costin. 

1 Iorga, Acte şi fragm., |, pp. 246-7.
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cheindu-se la 22 Iulie o înțelegere cu Polonii!. Urmă apoi 

o retragere desastroasă, în voia Cazacilor și în preajma Ta- 

tarilor. Căpetenia oștirii învinse fără să se fi luptat fugi, cu 

puţini, iar cea mai mare parte a trupelor sale ajunse în robia 

Tatarilor, pe al căror Han regele Casimir îl numia «fratele 

şi aliatul său» 2. 

În tot acest timp erai oameni asupra cărora războiul fără 

folos apăsa şi mai grei, pentru că ei nu puteai fi cuprinși 

de bucuria izbîndelor sai de mingiierea speranțelor. În Mart 

Hanul ceru cai lui Constantin-Vodă și, necăpătinduii, îl sili, 

prin amenințările lui, să se gătească de apărare, el și, fireşte, 

şi vecinul din Moldova. Boierii începură iarăşi să cîrtească în 

potriva Domnului rămas fără ocrotitor şi, din cit se mai putea 

găsi, locotenentul princiar îi trimise cîteva sute de haiduci 

pentru ori-ce întîmplare. Dar în Mart un complot se alcătui 

între Seimenii din ţară, Hrizea și cei trei cumnaţi ai lui Hri- 

zea, frații nevestei lui, cari se găsiaui în oastea din Polonia. 

La 23, fostul Voevod al răscoalei din 1655. era liberat de 

Seimenii ce păziaii în Alba-lulia, trecea cu dinșii Mure- 

şul, intra în ţinutul Sibiiului, pe la Orlat și Gura-Riului, 

şi, cu toată urmărirea, trecea munții, dincolo de cari alți 

Seimeni se închisese în mănăstirea Bistriţa. Constantin tri- 

mise «oști grele» împotriva vechiului dușman, pe care avea 

acum prilejul să-l înlăture din zarea primejdiei. Trădat, Hrizea 

fu prins, iar tovarăşii săi, învinși la «Tirgul Bengăi, fură 

uciși sai căzură și ei în mina oamenilor domnești. Înnaintea 

«fetei sale şi altor copii», năvălitorul fu «spinzurat la roată» 

în ziua de 8 April, intre parii cari purtau trei sute de capete 

ale răsculaților *. 

După ce trecu și aceasta, frica Tatarilor pătrunse la noi, 

1 Diplomataria, XXL, p. 352 şi urm. 

2 Jbid, 

3 CE. Krauss, pp. 265-7 şi ştirile suedese din Maiii, în Szilâgyi, Be/lum, Îl, 

p. 289. Seimenii din oastea principelui trecură la Poloni, și se vorbește în 

scrisorile lui des Noyers și de: «les Serviens qui ont beaucoup de paroles ita- 

liennes et espagnoles dans leur langue» (p. 341).
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în lunie, cînd ei se apropiară, răsplătitori, de tabăra « Craiu- lui». Cel mai de-a dreptul ameninţat era Gheorghe Ștefan, care, 
din Podul-Iloaii, se plinge la 11 lulie, de nenorocirea ce ame- nință a cădea asupră-i!. E] știa poate că Polonii, pentru cari venise Hanul, ai un candidat al lor pentru Scaunul Moldo- vei, pe Bogdan Movilă, câre fusese prins odinioară de Turci, trecuse fără voie la legea lor, dar i se învoise apoi să se în- toarcă la rudele sale din Polonia 2. EL ştia şi intrigile Lu- pialui, care vină şi “Ţara-Romănească unde, în lunie încă, Domnul credea că trebuie să ieie măsuri energice, să gă- tească o tabără și să facă apel în Ardeal, pentru a se apăra şi el de Tatari3, 

Cînd catastrofa nu se mai putu tăgădui, gîndul tuturor celor atinşi de dinsa fu să se roage de iertare la Turci. Dar aceștia nu voiaii să ierte pe nimeni, și gîndul acelui ce stă- 
tea de fapt în fruntea lor era să statornicească, la Dunăre şi 
în Carpaţi, cîrmuirea prin Paşi sai prin oameni noi, de tot 
siguri prin slăbiciunea lor. Cind, prin Gheorghe Ştefan, se 
află peirea oştirii ardelene, încă în lulie, la 13, se dădură 
semne neobișnuite de bucurie. Solul ardelean fu aruncat 
în temniţă, și primirea la 14 August a unui sol polon, pentru pe- 
deapsa celor trei principi aliați, nu îmbunătăți pentru Ra- 
k6czy starea de lucruri. În zadar întrebuință el pe Gheor- 
ghe Ştefan pentru a furişa făgăduieli de bani; stăruințile 

1 Szilâgyi, Z. e. pp. 403-4. 
? «Un frâre de la femme du Palatin de Cracovie, qui est fils d'un Hospo- 

dar de Valachie et qui, ayant 6t€ envoy€ jeune ă Constantinople, a €t6 nourri 
ei la religion mahometane», Des Noyers, p 323. 

3 Diplomataria, XUI, Pp. $25-6; Szilâgyi, 7. c., pp. 398-9, &. 
1 Hurmuzaki, V2. C£ raportul olandes din 23 August: «Clades principis 

Transylvaniae, quae tanto maiori cum gaudio publicis signis demonstrato a 
Turcis est intellecta, quanto maior erat illorum indignatio. .. Polono addic- 
tissimi sunt Turcae, quem pro veteri et sincero amico habent et celebrant, ut 
dici vix possit quanto cum applausu et studiis animorum hic fuerit acceptus le- 
gatus [polonicus], quem nuper castra Vesiri adiisse scripsis. 

5 Hurmuzaki, Fragmente, IL, p. 234. Solul suedes fu zăbovit pănă în pri- 
măvară și, ca semn de necinste, i se opri tainul,
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unui păcătos nu puteai folosi celuilalt !. În dieta din Oc- 

tombre, soli turci veniră să ceară părăsirea de către ţară a 

lui Râkâczy, proclamat din gura lor ca haina, și în luna ur- 

mătoare Francisc Redey era ales, cu îngăduirea fostului Craiiă 

însuşi ?. Vizirul spusese osinda: mai curînd va ploua ia- 

răși către Cerii ploaia, decit să fie iertat acel ce a ridicat 

arma împotriva poruncilor primite 3, | 

Domnilor Moldovei şi Ţerii-Romănești, cari arătase că nu 

era alt chip decît să facă pe voia «Craiului», li se ceru nu- 

mai o călătorie de pocăință şi răscumpărare la Constantino- 

pol. Amintindu-și de Barnovschi, nici unul din ei nu îndrăzni 

să facă această primejdioasă încercare, nici atunci cînd spri- 

jinitorul lor se văzu silit să abdice. Gheorghe Ştefan, care scrise 

în creştinătate pentru a se asigura la nenorocire *, nădăjduia 

să scape, — nefiind deprins cu un Mare-Vizir ca acesta, — dind 

bani din Moldova, şi nu din mînă în mînă la Poartă. EL în- 

cercă să ciștige pe Turcul ce veni la dinsul 5. 

Pentru Constantin-Vodă vecinul din Moldova trecea ca un 

om îndoielnic, ce ar putea să aibă «două inimi»5, pre- 

cum, de altmintrelea, şi Gheorghe Ștefan vorbia de «îndoita 

inimă a lui Constantia-Vodă»?. Dar acesta din urmă nu aș- 

tepta nimic de la nimeni decit dela Râk6czy, Craiul care se căise 

pentru părăsirea puterii şi gonise, împrăştiindu-i dieta de la Me- 

diaş, pe blajinul înlocuitor $. La sfirşitul anului, principele ar- 

delean venia spre hotare pentru a se înțelege cu Constan- 

tin?, şi în aceiaşi lună Decembre, din Tîrgovişte, Domnul 

muntean dădea o mare dovadă de îubire patronului săi din 

timpurile bune, lăsînd lui Francisc, fiul «Craiului», toată ave- 

1 Zdid. Cf. Diplomataria, XĂILL, pp. 574-5: 

2 dfon. comit. Trans. XI, p. 292 Și urm. 

3 Hurmuzaki, Zrag., Î. e pp. 235*6. 

* Hurmuzaki, X, p. v. | 

V. Szilâgyi, Bellum, U, pp. 461-3 şi Miron Costin, pp. 355-5. 

5 Diplomataria, XXUL, pp. 577-8; scrisoare din 16 Novembre, 

Miron Costin, p. 355. 

3 Care eist fein still und zeicht ab, auf Ungern» ; Nekesch-Schuller, p. 245. 

* Hurmuzaki, IX!; Decembre 1657. 

*
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rea ce i-ar rămînea pe urmă <afar dăn ce am lăsa noi fă 
meii noastre» și credinciosului diac Petru Budail. 

Cel d'intăiui care-și pierdu stăpînirea fu Domnul cel mai 
proaspăt, Constantin-Vodă, care, cum recunoaşte şi Râkâczy, 
«urmase, sărmanul, lui Matei, în demnitate, dar nu în cu: 
minţie şi în lauda ca ostaș» ?. La 26 lanuar, se numia în 
locul lui cine-l săpase cu mai multă învierșunare, aproape de 
la moartea lui Matei-Vodă, ocrotitul lui Kenaan-Pașa, la care 
stătuse timp de douăzeci şi cinci de ani, Mihnea, fiul lui 
Radu, care trecuse în tinereță la legea stăpinilor săi. La 20 
el avea audiența la Sultan + și pleca spre ţara de unde doria 
să se creadă că i se trag strămoşii. Avea porunci către 
Fazli-Pașa de Silistra, către Tatari şi căpeteniile de hotare 
pentru a fi aşezat în Scaun cu puterea, dacă greșitul Cons- 
tantin-Vodă s'ar dovedi și hain. Seimenii fugari peste Du- 
năre trebuiau să-l ajute. 

Constantin era hotărît să nu plece de bună voie. Sfătuin- 
du-se cu boierii cări-l voiaii pe dinsul — și, pe departe, ei 
nu erai toți dregătorii mari ai ţerii — el puse să se scrie 
oaste, şi din ţerănime, pe care o alipi la lefegiii săi, Cazaci, 
Leşi, Unguri, la slujitorii noi pe cari-i ţinea la sine încă din 
1655. Pe de altă parte, el scrise lui Răk6czy, care luase 
iarăși în mîna sa cîrmuirea Ardealului Şi ținuse și o dietă, 
căutînd, în zădar, a-și împăca lucrurile și cu Vizirul «decre- 
Pit» și strașnicul Han 5: din Ardeal sosiră, pe lingă îndem- 
nuri de a nu se lăsa înspăimiîntat, și asigurarea că, aflind că 
este iarăși un om în fruntea Ardealului, Paşa de la Silistra 
«îşi va topi gîndurile odată cu ghiața Dunării» $, și ajutoare, 
la 3.500 de oameni, se zice, supt Ștefan Barkâczy. 

Cu acești 30.000 de oameni, mai mult sai mai puţin, Ma- 

Mai jos, pp. 54-5, no mw. 
Hurmuzaki, V!; 15 Februar 1658. 
Paul de Alep, trad. Cioran, p. 238, 
Hurmuzaki, V?; Zragm., LU, p. 237. 

5 V. don. com. Trans, XI, p. 342 şi urm., p. 350 şi urm, 
Scrisoarea lui Râk6czy către Homonnay; Hurmuzaki, VI, 15 Februar 1658. 
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tei-Vodă nu sar fi temut să iasă la un loc potrivit, înnaintea 

lui Calga, locțiitorul Hanului, şi lui Fazii de Silistra. Dar 

lui Constantin îi lipsia cu totul hotărirea. El dădu foc Bu- 

cureștilor, ca şi cum el ar fi fost sigur de o înfrîngere și 

de gonirea din Scaun, aruncâ în Tirgoviște un număr de 

ostaşi, cu Spătarul și, trimițîndu-și Doamna, Curtea femeiască 

şi averile la Rucăr, se așeză însuși, în dosul unor șanțuri, 

pe drumul ce ducea la munte. Tatarii străbătură fără împo- 

trivire tot șesul și, ajungînd la capitala de munte, o luară în 

primire prin trădarea Spătarului, Pană. Apoi ei porniră asupra 

taberei: Voevodului, înșelindu-l cu făgăduieli că va fi cruțat. 

În asemenea împrejurări, tatăl lui Constantin, Radu-Vodă 

Şerban, nu se sfiise a sta trei zile în fața Tatarilor cari 

nu-l puteai ajunge dincolo de granița de războiă a șanțului. 

După dovada de necredință a bcierului săi din Tirgoviște, 

Domnul era și mai puțin aplecat decit înnainte, să-și cerce 

norocul într'o luptă. El se dădu mai afund în văile ce du- 

ceaii la hotare, şi numai Ungurii lui Barkoczy încercară unele 

harțe cu Tatarii, ceia ce li dădu prilejul de a se lăuda după 

sfîrșitul acestui războii de batjocură. Constantin trecu la 

Negru-Vodă, și de acolo se strecură în Ardeal, lăsînd în urmă 

țeranii cari nu voiai să pribegească, boierii bucuroși de 

schimbare şi tot ce nu era sigur sai putea să-l împiedece!. 

Urmașul săi își făcu intrarea în Tirgoviște, alături de 

Fazli-Paşa, pe cînd Tatarii cutreieraă țara prădind şi adunind 

robii, la 5 Mart st. n., dar el trebui să părăsească răpede 

orașul cu desăvirșire ars, pentru a-şi lua locuința în Bucu- 

rești, unde focul cruțase mănăstirile de piatră și, între cele- 

lalte, pe acea, strămoșească pentru dinsul, a Sf. Troiţe, unde-și 

aşeză reședința. De aici răspîndi scrisori în toată țara pentru 

a făgădui liniște, siguranță și bună îngrijire. Şi, pentru a 

1 Cf. povestirea foarte bogată și sigură a lui Paul de Alep, care e aici iz- 

vorul de căpetenie, Cronica, țerii, foarte pe scurt, scrisoarea din 15 Februar 

1658 a. lui Râkdezy, în Hurmuzaki, Vi; acea din 17 Mart 1655, în același 

loc; cea din Mart a lui Râkoczy, 7624, precum şi raportul olandes din 27 

Ianuar 1658, în Documentele la Prefaţă. V. și Cronica turcească a lui Hasan 

Vegi, în lorga, Manuscrigte, IL, p. 56 şi urm.
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împiedeca o năvălire a Domnului gonit, el nu se mulţămi 
a trimite Tatari la pasuri, ci puse pe acei ce se adunase în 
jurul tronului său: Mitropolitul Ştefan, episcopii Ignatie de 
Rimnic și Serafim de Buzei, pe Vornic şi Logofăt să se 
plingă, la 22 Mart, de suferinţile în timpul stăpînirii lui Con- 
stantin, care, neascultător de sfat, se purtase așa încit adu- 
sese pedeapsa dumnezeiască a Tatarilor, şi să asigure că noul 
Domn e un bun creştin!, 

La această dată şi Moldova avea un Domn noi, Înnainte 
de jumătatea lut Mart, la 1 3, Gheorghe, zis Ghica, -un bă- 
trîn cam de vîrsta Chiupruliului, un Arnăut dintre ai lui 
Vasile Lupu, un fost negustor în tinerețele sale, trecu din 
vrednicia de capuchehaie, în care se arătase om destoinic, 
la treapta înnaltă a Domniei?. ÎL aduse un Ceauș, cu două 
sute cincizeci de oameni împărătești abia 5, dar ei erati destui, 
după ce se dovedise în Țara-Romănească lipsa de folos a 
unei împotriviri, chiar cînd ea venia din partea unui om tînăr, 
strîns legat de Râk6czy şi ajutat din toate puterile de din. 

1 Diplomataria, XXIII, pp. 61o-2. 

? În Bibl. Ac, Rom. se păstrează acest act de la Ghica înnainte de Domnie: 
«Ghica Vel Vornic doluii zemli scriem și mărturisira cu cestu zapis al nostru 

cum am datu o vie, care săntu doa falci de vie în Şorogari, viile lui Arnăutu, 
şi după moartea lui Arnăutu ai fostu rămas pe măna fetei lui, anume Nastasiei, 
păn la svrășitul ei; deci, dacă s'aii svrășitu fata lui Nastasie, cari şi mai sus 
scrie, altă rudă mai aproape nu s'aii aflatu de siminție lor ca s[ă] ţie acea vie 
după moartia lor, ce aii rămas pre sama nostră. Deci noi nu ne-am bucuratu 
ca să le luom, ce o am datu svintiai mănăstiri a lui Aron-Vodă, care iaste 
hramul Svinţiei Sale lui Sfeti Neculai, pentru sufletul lor, anume Arnăutu, care 
e-ii fostu numele lui de carte Comino, și pentru sufletul femiaei lui Măricăi și 
a fete lui Nastasiei, ca să-s pomenescă sufletele lor la svnătul pomenic Ia înbe 
măvăstirilea ; şi nime să nu mai aibă a mai gălceavi sâii a să mai amesteca 
dup[ă] urma nostră, nice dănăoar[ă) în veci, pestea cestu zapis al nostru, și 
ca s[ă] aibă a să scrie și la catastivul orașului, ca s[ă] fie poman[ă] a celor 
duș de lumia, în veci; și pentru credința am iscăliti şi am pus şi peciate, ca 
s(ă] să ştie. 

[Ca mîna lui:] De omenii miei, ca s(ă] nu mai aibă a mai gălcevi. 
U las, vlet 7150. Ghen. 20. 

” [Pecete: doi lei în jurul crucii: și literele [ K.]. 
Ghica vel Vornic iscal,s 

2 Hurmuzaki, Fragmente, Il, p. 241. 

64567. Vol. LV. XIX
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sui. Plecînd din Constantinopol la 23 Mart!, noul <Ghica- 

Vodă» putea să petreacă domneşte Paştile în lași. La sin- 

gura înfăţişare a lui Grigorașco, fiul și coregentul Ghicăi, 

Gheorghe Ștefan luă drumul munţilor, dînd la întîlnirea de 

la Tirgu-Frumos un «surguciii domnesc» și hainele de cu- 

viință Voevodului tinăr, care venise pentru a lua în primire 

Scaunul ?. 
Cînd se află unde e adăpostul amînduror fugarilor, Tur- 

cii, cari puteai să-l bănuiască de la început, se întărtară şi mai 

mult în potriva marelui hain din Ardeal, de la care nu vo- 

iati nici tribut, nici îndreptăţiri, nici făgăduieli, cerînd ca tus- 

trei principii necredincioși să li fie dați în mînă de țerile 

asupra cărora domnise. Așa nu se va pierde, scria Chiupru- 

liul, «nică o picătură de singe din nas», pre cînd, altfel, 

Tatarii şi Turcii vor năvăli, pedepsind cu cele mai neome- 

noase pedepse pe oricine li se va ivi în cale?. Tatarii pri- 

miră în adevăr porunca ce li era totdeauna plăcută, şi ei 

se porniră, luînd cu dinșii și pe unii dintre Cazacii rămași 

fâră un călăuz iubitor și priceput după moartea bătrinului 

Hmilniţchi. Hanul se găsia în Bugeac, gata să treacă gra- 

nița * 

Între Tatari însă Gheorghe Ștefan credea, în puterea banilor 

cheltuiţi, că are un bun prieten, pe Vizirul Hanului, și acesta 

i-ar fi dat nădejde să-l ajute a-și lua Domnia, cînd Horda va 

trece şi, în mijlocul tulburării și temerii tuturora, multe lucruri 

se pot întîmpla. ÎL mai îndemna să încerce şi Râk6czy, care 

vedea pe Ghica mai răă decît pe Mihnea, cel ce dădea fâ- 

găduieli creștinilor şi punea și pe boierii săi a vorbi în acest 

sens 5. Pe la începutul lui Maiii, el trimisese Voevozilor mol- 

doveni, tatăl și fiul, scrisori de mustrare pentru că ar înteți 

1 Mon, comit. Transylu., XI, p. 380 şi urm, 

2 Miron Costin, p. 358 şi Constautin Căpitanul, p. 315. 

3 Cf. Hurmuzaki, Fragm,, IUL, p. 243; Doc, VI, la data de 8 Maiii 1658; 

Diplomataria, XĂUL, p. 624 şi urm, 

4 Miron Costin, p. 358. 

5 Cf. şi scrisoarea lui Constantin Cantacuzino, 16 lunie 1658, în Di4lo- 

malaria, XXII, pp. 630-1.
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pe Turci, și de amenințări, dacă nu se vor astimpăra măcar 
acum !, 

La 7 ale lunii, Domnul fugar al Moldovei se afla la Blaj, 
pe atunci un simplu sat unguresc, și se înțelegea în privinţa unor 
pămînturi cu tovarășul săă de nenorocire Constantin, ce ră- 
tăcise prin ţara Birsei și-și pierduse o parte din ostași, uciși 
pentru că prădase?. La 27 Maiii, Doamna lui, Safta, primia 
ştiri bune de la soțul ei, care se pregătia. El trecu munții 
însă abia la scrşitul lui Iunie şi se îndreptă, prin locuri pe unde 
era cunoscut și iubit de călugării din mănăstiri și de ţeranii 
săi, către Siret 3, 

Ștefan se aștepta să vadă viindu-i înnainte călăreți tatari, să 

1 Răspunsul lui Grigore-Vodă, mat departe, pp. 55-6. Cf. articolul d-lui 
Ghibănescu despre Grigore Ghica, în 4rc4. sac, și. și dit. din Jai pe 1901. 

? Cf. Szilâgyi, Bellum, UL, pp. 499- 500 şi Nekesch- “Schuller, p. 246; Krauss, 
pp. 355-6. 

3 Cf. Socorelile Braşovului, p. 102 şi Miron Costin, 7. c., cu Documentele 
la Prelaţă: Protocoalele din Cohalm,. 

În Bibl. Ac. Rom. (doc. 83/uvurr) se află testamentul Doamnei, cu acest 
cuprins : 

«| Preveghiaţi şi vă rugaţi, că nu știți dzua şi Gasul cănd va veni Domnul: 
cade-să darea fiește-căruia, mat vărtos din rodul omenescu, dintru caria fiindu 
şi eii una, șarba lui FIristos, Safta gospojda pocivşag lo Ghiorghie Stefan Voe- 
voda, socotit-am ca să-mi aşez toate lucrurile meale, încă fiindu eă întru în- 
tregimia minței meale, Pentru dumnealui Miron Costăn Logofătul, cum dumnea- 
lui multu bine ni-aă fâcut la nevoia mia, și mai apoi, fiindu datoare unui ne- 
guţitor cu 200 de lei, iar dumnealui ai dat bani gata doai sute de Iei şi m'aii 
plătit; pentru aceaia vrăndu eii să răscumpăr binele dumisali, socotit-am pentru 
niște vii ce am avut la Cotnari, în ulița înfundată, cu crame, în capul viilor, cu 
pivniţi de piiatră, șiapte falci şi giumătate ; care vii le-am cumpărat eii de la 
Dracia și de la Vasli]lie Arhip şi 'de la Costantin ' nepoții Buciulescului, şi 
am dat bani gata 400 de lei; deci aceale vii, ce mai sus scrie, am socotitu şi 
le-ar dat danie finei meale Marii, cucoana dumisale lui Miron Costin Logo- 
fătul, ca să-i fie dumisale finei Marii ariapte ocine și moşii în viaci, iar nime 
dintru sămenţiia mia, nici nepoți, nici strănepoţi, nici alţii streini să m'aibă a 
s[ă] amesteca şi să ispiti, gândindu să străce atastă daanie a mia; că unul ca 
acela ce va vria să străce' daaniia mia, să fie procliatu și trezliat și blăstimat şi 
ncertat; întăiii de Domuul nostiu 15. Hs,, și de pria-cinstită maica, Svinţii Sale, 
şi de 4 evangheliști, şi de 318 părinți svinți c-ai fostu în svănta cetate în 
Nechei, şi de mine, de o păcătoasă, încă să fie blăstămoat şi neertat în viaci ; și 
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se ridice poate ţara la auzul numelui săi, ca mulțămită pentru 

că fusese un bun oblăduitor alei; dar aceasta nu se întîmplă. 

El rămase cu pribegii şi Ungurii lui, şi straja lui descoperi 

că un Şirin tătăresc vine să sprijine, mai mult prin numele 

săi decit prin puterea ce aducea cu sine, pe Domnul voit de 

Poartă. Năvălitorii își părăsiră atuncea gindul, și Voevodul 

mazil se întoarse înnapoi între străini, în mijlocul cărora era 

să moară 1. 

Tatarii apucară după aceasta drumul spre Țara-Romănească, 

unde, unindu-se cu Mihnea și cu Pașa de la Silistra, erati să 

alcătuiască oastea pentru pedeapsa Ardealului, ce nu vroia 

să se despartă cu adevărat de Râkoczy. Numai prin supu- 

nerea desăvirșită a ţerii acesteia credea Chiupruliul că va 

ajunge să asigure liniştea la Dunăre?, 

Unul dintre cei aleși pentru gonirea lui Râkczy avea însă 

planuri neașteptate. Mihnea-Vodă fusese Turc în Constanti- 

nopol: venit în ţară, el dădu necontenite dovezi de o rivnă 

fierbinte pentru creștinătate și ortodoxie, și Bucureştenii vă- 

zură ceia ce nu mai văzuse pănă atunci: pe Domn ducind 

pentru mai mare ciedință am și iscălitu şi am pus peciatia ; și eii lordachie 

scris-am zapisul, să-s știe. U las, It 7186, Iun. 4- 

lecete: cabTn PScnn 3M. M9KO, 

Az lordachie iscal. 

Safia gospojda:2 

Cf. Tiktin, în Rev. pentru istorie, archeologie și filologie, IL, pp. 337-44. 

1 Cf. Miron Costin şi știrea venețiană din 31 Iulie; Hurmuzaki, V2. Năvă- 

lirea se povestește cu amănunte în Krauss, ], pp. 342-3. Lupta s'ar fi dat 

«bei den Fluss Bahalul (Bahlui), Szerka [Sîrca], zwischen den Dorfern Madje- 

sacz, Tergul-Fromoz undt Petrischul». : 

2 CE. raportul olandes din 17 April 1658: «Neque enim credunt Turcac 

unquam pacatum fore statum Valachiae et Bugdaniae, nisi Transylvania, unde 

semper nova materies discordiae subministratur, ad obedientiam fuerit reducta, at- 

que ea occasione quoque iam fuit decretum ut ad paucos annos tantum provin- 

ciarum illarum administratio delectis gubernatoribus concedatur, ne, dum regimen 

illis diutius prorogetur, sicuti superioribus temmporibus fuit factum, opibus, quas 

interea multas congerunt, et viribus freti, rebellare possint, quando velint. Ob 

eandem causam quoque in hoc imperio videntur creberrimae illae muniorura mu- 

tationes, ut factionibus, quae alias facilius oriri queant, occurratura. Ă
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de frîi în jurul cetății sale de Scaun calul pe care stătea 
Mitropolitul, în Dumineca Floriilor !. EI vorbi patriarchului 
de Antiochia despre adinci întrebări de teologie, și se pricepu 
întrun rînd să sfințească o biserică după toate regulele pre- 
văzute în tipic?. De Rusalij, prelatul răsăritean îi făcu plă 
cerea de a-l încorona cu scufia lenicerilor, ceremonie cum, 
fâră îndoială, nu se mai văzuse îutr'o reședință romănească 3. În același timp, el făcea săi se dea înnapoi din Ardeal, unde 
aveati interes să-l cîştige, tunurile muntene luate. în 1655 şi, 
Supt cuvînt că se gătește pentru intrarea în această ţară, așeza 
corturi pe malul Dimboviţei, săpa șanțuri, întăria mănăstirea 
și chema iarăși la luptă și cinste «neamul dorobănţesc», aşa 
de oropsit de o bucată de vremet., Şi ce voiă acest Voevod, 
care părea tuturora, «înțelept și vrecnic, ca un sfint», arătau 
legăturiie sale cu Ardealul, și chiar cu Împăratul german, 
căruia-i dădea de știre că războiul ce încep Turcii se poate 
întinde și peste granița austriacă 5. 

nnainte de a pleca spre tabăra Turcilor și Tatarilor, Mih- 
nea încercă pe boieri, vorbindu-]i limpede de gîndul ce are 
să se răscoale. Ei îi răspunseră că nu o biată ţară ca a 
lor, ce-și ridicase abia bordeiele din cenușă, poate să stea în 
faţa Împărăției Sultanului. După acest schimb de cuvinte, 
oastea se duse la Şoplea, unde se ceru jurămînt căpitanilor, 
cari se despărțiră cîrtind de Domnul acesta cu prea mare 
dorință de faimă. După aceasta, Mihnea, care-și luase încă de 
la încoronare numele de Mihail-Vodă, pentru ca să arăte ast- 
fel ce înţelegea să fie —, dădu poruncă boierilor și ostașilor 
săi a merge către munte spre a se uni cu Râkdczy. Dar ei îl 
părăsiră, și se duseră la Pașa de Silistra şi la Hanul, în ta- 
bără, cu piri. 

Mihnea nu era un om obișnuit, și nebunia sa îi dădea une- 
ori înfăţişarea unui îndrăzneț, unui viteaz, El se hotări să 

1 Pâui de Alep, p. 238. 
? Jbid,, pp. 239, 243-4. 
3 Pp. 2q1-2. 
* Ludescu, pp. 3467, 
3 Scrisoarea din lulie a primatului unguresc, în Hurmuzaki, VI, 
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se înfăţișeze, la rindul săi, înnaintea acelor pe cari voise 

să-i trădeze, şi aduse, pentru a se dezvinovăţi, trecutul de 

slujbă credincioasă la Constantinopol şi banii cari împrăștiau 

bănuielile. Cîștigă astfel, nu numai uitarea pirilor, dar şi voia 

de a pedepsi cu moarte pe pirișii săi. Chemiînd la sine pe 

Vistierul Pirvu Vlădescu, care se lăuda că e om al Porții, 

nutefariaca al Sultanului, el puse pe beșliii săi turci să-l 

«fărime», şi tot astfel pățiră şi alții: Aga, Preda Birsescu, Is- 

trate, ocrotitul lui Matei-Vodă, care fu prinse din fugă și tă- 

iat, Preda Brîncoveanu, pe care peirea-l ajuns pe nepreves- 

tite la Tirgoviște, de unde bătrinul nici nu se mișcase. Scă- 

pară numai, dintre cei aleși pentru osîndă, alt bătrin, Con- 

stantin Cantacuzino, și ginerele lui, Pană Filipescu, cari fugiră 

peste munte, de la moșiile lor din Prahova, înnainte de so- 

sirea omului demnesc 1. 

În August, toată oastea de pedeapsă trecu în Ardeal, 

prădind groaznic?, necruţind de moarte saii robie pănă şi cc- 

piii «hainilor»> ce habar n'aveai de Râkâczy şi de politica 

cea mare. Mihnea singur ar fi avut milă de locuitorii Birsei 

şi, trimițind un sol la Braşoveni, îi încredință că a venit «pen- 

tru binele creștinilor», așa că să nu se tragă cu tunurile a:- 

supra Muntenilor săi?. Dar, cu toate aceste legături, cu toată 

trimiterea la Râkczy a unui Franciscan din Tirgoviștef, 

el trebui să urmeze pe Han și Pașa Hidir de Silistra pretu- 

tindeni unde ei purtară sabia și focul: la Sibiiu, la Alba-Iulia, 

care se prăpădi în fiacări, la Oradea-Mare, unde se credea 

că se va ajunge la o luptă cu Râkâczy, la Inăă, unde Domnul 

1 Cf. cele două Cronici muntene şi Urechiă, în Ap. Acad. Rom., seria |, 

X2, p. 291. V. şi Hurmuzaki, LXI, la data de zi Octombre 1639; Mor. comil. 

Trans., XII, p. 68 și urm. Cf, Șincai, III, p. r2r. 

2 Cf, cu ce se spune în Nekesch-Schuller, pp. 248-9, mărturia cronicarului 

turcesc Hassan Vegi, î. c. 

3 Kemeny, Fuzdgruten, |, p. 141 şi urm. Alte izvoare în „Socotelile Bra- 

șovului, pp. IOI-4. 

+ Hurmuzaki, IX1, la 11 şi 21 Septembre 1658; V?, ladata de 2 Octom- 

bre; Fragmente, INI, pp. 244-5. Pentru venirea lui Paul Redei la Mihnea, Y. 

Șincai, LU, p. 115. |
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muntean ca și al Moldovei, lacomul Ghica, lucrară la drege- 
rea cetății pănă la Sf. Dumitru 1, 

În Octombre, o dietă se adunâ la Sighişoara, și un capugiă 
turc se înfățișa înnaintea Statelor, aducînd întărirea pentru un 
noii principe al Ardealului. Și acesta, Acațiu Barcsai, care de- 
clarase că primește acest loc de primejdie și de cheltuială 
numai pe timpul cît Răk6czy va fi prigonit de Turci, veni, cu 
o mică suită, pentru a-şi face recunoscută demnitatea căpă- 
tată din mînile Marelui- Vizir, la Inăă, Cumpărase locul săi prin 
concesii strivitoare pentru Ardealul ruinat : părăsirea cetăţi- 
lor: Inăul chiar, Caransebeșul, Lugoșul, urcarea haraciului la 
40.090 de galbeni pe an, o amendă de o mie de pungi pen- 
tru că Râăkoezy nu fusese dat Vizirului ; și trebuiră să fie împre- 
jurări ca acele din 1658, cu 80.000 de Tătari, 12.000 de Cazaci, 
9.000 de Moldoveni, 12.000 de Munteni și atiția Turci în 
țară, pentru ca aducătorul acestor condiții să nu fie spulbe. 
rat de o mișcare de miniea «supușilor» săi prin voinţa Chiu- 
pruliului 2. Într'o nouă dietă,la Mureș-Oșorheii, țara declara 
că e gata să moară pentru acela pe care, din lagărul săi 
din Oradea, zugrumat de minie neputincioasă, Râkczy-l înfiera 
ca pe un om ridicat din pulbere, «monstru de nerecunoștință», 
trădător, usurpator fără de lege și criminal 3. 

Dacă anul 1658 cuprinse în cursul lui luptă şi jaf, cel care 
urmă nu fu mai fericit pentru noi. Pedeo parte, pentru a ni 
stropi pămîntul cu sînge era ambiția, setea de Domnie a pribegi- 
lor: Gheorghe Ștefan, care trimitea pe frate-său la Cazaci, 
și Constantin, care, cerînd sprijin și el, Suedesilor, vorbia 
și la Poloni, încerca la Turci chiar, și, ca şi Ștefan, își arăta 
soarta nenorocită Împăratului 4. Ei erau oaspeţii altui lacom 

i Soc, Brașovului, 1. ce, 

* Mon. comit. Trans, XII, p. 68 și urm. 
9 did. p. 83. Pentru dietă, p. 84 şi urm. Se menţionează și trecerea prin 

oraș, la 11 ale lunii, a celor 2.000 de Curteni ai lui Mihnea : «satis sordidi ac 
laceri». 

* Cf. Hurmuzaki, VI, pp. 6r-2; IX:, pp. 165-8 și ia datele de 9 Octombre 
1658 și 26 April 1659.
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de stăpînire, nedomolit pănă la moarte, Râkoczy, care ţinea 

pentru dînsul cetăţile, nu se mulțămia cu nici-o învoială ofe- 

rită de rivalul săi, răspingea mijlocirea Împăratului, căruia-i 

ceruse ostaşi, şi nu stăruințe, și în strimtorarea lui credea că 

folosește îndreptîndu-se la Venețienii cari nu făceaii războii 

pentru alții !. 

În Februar 1659, Baresai ținu o dietă la Bistriţa, și se înfăţișă 

încunjurat de Seimeni și avind lingă dînsul Ieniceri în haine 

roşii. «Curteni» din Moldova și "Țara-Romănească, supt șei- 

spre-zece steaguri, îl păziai încă ?. Și înțelegerea lui cu 

Mihnea-Vodă și Ghica se arătă, nu numai prin rămasul în 

Ardeal al acestor luptători din 1658, ci și prin solii — din 

Moldova veni Serdarul — care cerură, și îndepliniră de bună 

seamă, încheiarea unor legături cu bietul Craii al Chiupru- 

liului 8, 
O astfel de înțelegere era de nevoie pentru tributarii de 

la Dunăre, de vreme ce Turcii declarau cu orice prilej că 

nici-o stăruință, nici-o rugăminte, nici-o fâgăduială nu mai 

poate folosi lui Râk6czy: dacă el ar fi singurul creştin, spu- 

neaii ei în retorica lor aspră, şi ar mai răminea un Turc ca 

să se lupte cu dinsul, și încă nu sar împăca împreună £. 

Ceia ce făcea însă pe fostul principe să nu-și părăsească 

toată nădejdea și să mai zădărnicească, în Maii, o încer- 

care de împăciuire din partea Imperialilor, era siguranța că 

Turcii ai de lucru în Asia cu acei răsculați cari chemase 

înnapoi pe Vizir din campania trecută 5. Cînd Baresai tri- 

mise la Poartă, în April, numai jumătate din suma uriașă 

pe care se îndatorise a o da la Constantinopol și aceasta 

se înțelese ca fiind în legătură cu răscoala, și trimișii priaci- 

1 CE. Hurmuzaki, 1X1, pp. 108-9, 119-21 și Szilâgyi, Be/ure, IL, pp. 519-20, 

2 Și acum Seimenii sînt zugrăviți de Unguri ca: «sordidi, laceri, rustici, 

omnium virtutum opprobria, ne fabam quidem valentes» ; Mo. copiii. Trans 

XII, p. 157 și urm. 

"3 Zbiz. Cf. Şincai, IlL, pp. 119-20, 

+ Hurmuzaki, Fragmente, il, p. 246; Diplomataria, XXIII, pp. 646-7. 

5 Hurmuzaki, LX!; Mai 1659.
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pelui noi fură aruncaţi în temniță, unde stătură pănă în 
luna lui Septembre 1. 

Zăbava Turcilor, cari sfirșise totuşi cu greutățile din Asia 
şi nu mai aveati de lucru decit cu prădăciunile Cazacilor pe 
Mare și cu stingerea, celor din urmă scântei fugare dincolo 
de dinsa 2, îndemnară pe Râkâczy să vie însuşi în Ardeal, 
părăsindu-și ascunzătoarea din Ungaria, unde avea moșii, 
rude și prieteni. La 28 August, el vestia vice-generalului din 
Cașovia că a sosit iarăşi în ţară, chemat de toată lumea, 
ce nu mai putea suferi tirania blajinului Barcsai şi că socoate, 
cu ciți sînt pentru dinsul, să poate răminea chiar împotriva 
Ssuzeranului 3, 

Între sprijinitorii «Craiului» întors era şi unul pe cari mulț 
nu se așteptau să-l vadă în această tabără, necunoscîndu- 
planurile ascunse, îndată acoperite, din 1658. Se zice că în 
timpul campaniei aceleia, «lo Mihail Radu Voevod», trufaşul 
«Grec», ar fi fost lovit de Pașa de Silistra pentru o lipsă de 
cuviință față de dinsul +. Pirile în potriva lui, că se înțelege 
cu creştinii, nu conteniseră, viind de la Barcsai, care n'avea 
îacredere în acest ambițios descreierat ; de la Constantin Can- 
tacuzino, pe care-l făcuse a fi dus, din Moldova, la Poartă, dar 
nu-l putuse împiedeca de a-și scoate la iveală aice dreptatea ?. 
E își pregăti deci, silit și de aceste învinovăţiri și primejdii, 
răzbunarea. În afară, se arăta cel mai bun prieten al Tur- 
cilor, chemîndu-i pe lingă sine: «saragele, delii, beșlii, sei- 
meni> $, și făcîndu-i prin vorbe bune .și daruri dese a crede 
în el «ca în Mahmet» ; merse pănă acolo încit clădi o moscheie 
dincolo de Dunăre şi, ca să înșele și mai mult pe foștii săi 
tovarăși de lege și ocrotitori, se făcu, pare-se, ali cere Domnia 

i 

i 

1 V. rapoartele olandese din 22 April și 13 Septembre 1659. Cf, Hurmu- 
zaki, IX!; Maiă. 

2 V. şi rapoartele olandese din 30 lunie şi 22 August. 
3 Hurmuzaki, IX!, la această dată. Pentru dieta ţinută în aceiași lună de 

Barcsai, v Afon. com, 7rans., XII, p. 338 şi urm. 
4 Hammer, /. e. 

5 Cf. Cronicile muntene și Cronica ungurească a lui loan Bethlen. 
„5 Ludescu, p. 350.
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Moldovei și guvernul Paşei din Silistra, pe care se credea în 

stare să-l înlocuiască !. ÎI credeati un nebun îndrăzneț, un 

împușcă 'n lună, un deliă, cum se zicea în partea locului, și-i 

ierta titlul de archiduce pe care și-l lua fostul Givan-bei, 

vulturul împărătesc ce-și punea fără nici un rost în arme și 

voia ce-și luase de a bate monedă pe numele săi?. Hanul 

se încredea așa de mult în el, încit, pe asigurarea lui că se 

va plăti un preț de răscumpărare foarte însemnat, el dădu 

drumul din robie lui loan Kemeny și lui Francisc Kornis, 

doi Râkâezyeni credincioși, pe cari nici întrun chip n'ar fi 

voit Barcsai să-i vadă întorși în Ardeal. 

Dar în același timp el își pregătia, nu fără meșteșug, lo- 

vitura care era să facă din el un vrednic urmaș al lui Mi- 

hai Viteazul, pe al cărui nume i se păruse că trebuie să-l iea. 

Întăiu, trebuia sfărimată dușmănia boerilor, ce se temeaii de 

Turci după cîte păţise, și, după ce văzuse cu cîte-va luni 

în urmă, nu prea aveai multă iubire pentru Domnul lor. El 

se înțelese cu «dorobanţii», cari nu uitase patimile lor din 

1655, nici amestecul boierilor ţerii în ele. Marele-Vornic, cu 

cei doi frați ai săit, Spătarul-Mare, Vel Clucerul, Diicul în- 

suşi, și Vel Stolnicul, Danciul Postelnicul, ce fusese la Rako- 

czy pentru a-l aduce asupra Seimenilor, Marele-Comis, şi 

«alți mulți boiari», fură prinși la Curte, în Tirgoviște, unde 

în 1658 perise Brîncoveanu, zugrumaţi și aruncaţi încă vii, 

în sunetul covirşitor al «tabulhanalei», ostașilor răzbună- 

tori, cartii călcară în picioare, zvirlindu-li trupurile prin gu. 

noii, aruncîndu-li jupănesele în temniță şi la chinuri ?. 

1 Hurmuzai, IX!, la data de 21 April 1659: știre din Constantinopol; 

Fragmente, IUL, p. 246, după același izvor; pp. 247-8. Cf. Supl, li, p. 245. 

2 Vezi-o reprodusă în Sturdza, art. Ban din Magnum Etymologicum. Cf. și 

Șincai, III, p. 121. 

3 Cf. Mon. comit. Trans, XU, p. 277 şi urm. și Cronica lui loan Bethlen, 

care spune şi cum Mihnea a destăinuit lui Kemeny ce lucrase principele noă, 

rin scrisori împotriva lui. 

1 O scrisoare a lui în Socofelile Brașovului, la anul 1658. 

3 Cronicile țerii și. Krauss, pp. 382-5, care vorbește de buieri ce se min- 

caii de foame între dinșii, de femeile lor cusute în saci, cu pisici, ș. a. Prio
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După aceasta, așteptindu-se la pedeapsa din partea Turcilor, 
el li luă înnainte. Deocamdată, luîndu-se în toate după urmele 
marelui săi omonim, cu care nu sămăna altfel decit prin 
nume, și încă după ce Mihnea crezuse că și-l poate însuși, el ho- 
tări o zi pentru măcelul Turcilor, pe cari tot el îi ispitise a 
veni în cetatea sa de Scaun. La 2 Septembre li se oferi cea 
din urmă masă pe care erai s'o ieie. După program, un sărac 
veni să se plingă de relele pe care le săvirşesc păgînii : as- 
cultindu-l, Domnul se făcu a fi mișcat de miînie, şi, luînd buz- 
duganul, lovi pe cel mai mare dintre oaspeții săi. Apoi, ieșind 
la fereastă, el își chemă pedestrimea, pentru a isprăvi vre-o 
sută cincizeci de oameni mai mărunți, pe cînd călărimea 
păzia toate ieșirile din oraș, pentru ca nici-una din jertfe să nu 
scape După aceasta, răpezindu-și oastea sătulă de bani şi 
de singe, el prinse pe neprevestite pe Pașa din Silistra, îl bătu, 
îl rîni și, lovind Brăila și Giurgiul, ca odată în 1595, cînd 
aceste fapte de ruină aveai un rost —, li dădu foci, Și 
după aceasta crezu că poate să-și resume ast-fel isprăvile : 
«Mulţi principi creștini, cari s'aă luptat deschis cu Turcii, n'a 
făcut atita, cit am făcut noi în scurt?». 

Dar Mihnea, așa cum era, nu putea crede că mica lui oș- 
tire, pe care-i plăcea să o urce la 18.000 de oameni, ar ajunge 
pentru a-l scăpa de pedeapsa Turcilor, pe carii jignise așa 
de mult. De aceia, el trimise îndată, încă de la 22 Septembre, 
la Râkezy, ce nu-l îndemnase a face aceia ce făcuse, o solie 
mare, alcătuită din Mitropolitul Ignatie și din Marele-Logofăt 
Radu. Ea avea drept scop şi acela să sfătuiască părăsirea 
lui Constantin-Vodă, căruia, dacă izbinzile de la început ar 
urmă, îi s'ar face un loc peste Dunăre 3. 

Solii munteni, cari aducea şi o scrisoare din partea boie- 

gura trimisului săi Franciscanul Grigore, Mihnea însuși fixă la doisprezece 
numărul sfetnicilor săi jertfiți, Hurmuzaki, IX!, la data de 31 Octombre 1659. 

1 Cf. Cronicile muntene, Krauss, și expunerea Franciscanulvi Grigore, iar, 
ca documente, Hurmuzaki, VI, la 20 Octombre 1659; V:, la 30 Septembre 
și 10 Octombre și IX!, la aceiași dată, 

? Szilâgyi, Bellum, WI, pp. 557-8. Cf. Socotelile Sibiiului, la acest an. 
3 Scrisoarea de acreditare, în Szilâgyi, 7. c., II, PP. 55%7-8.
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rilor, ciți, din cei mai mici, eraii de față, cu zile, nemeriră la 

dieta din Oșorheiui. Aici Kemeny se presintă unor «State» 

care nu mai voiaii pe Barcsai, cel veșnic încovoiat în faţa 

Turcilor; prin armătura lui neagră, «tătărească>, el amintia, 

robia ce îndurase şi fapta bună a Domnului muntean, carei 

deschisese calea întorsului. Dieta, ascultind sfaturile lui, re- 

cunoscu că, după Dumnezeii, numai «Craiul» cel vechii 

poate să mîntuie ţara, și Kemeny merse la dînsul în Blaj!, 

pentru a-l chema în mijlocul acelor ce-lașteptaii. La 20 el își 

făcea intrarea în Oșorheiu, avind la stînga sape Constantin- 

Vodă, cu câlării lui, iar în urmă o mulţime de ş.000 de ostași 2, 

Încă de la I-iii Octombre, Ignatie fu adus înnaintea prin- 

cipelui, și-i dădu scrisorile ce cunoaștem î. La 4 se încheia 

tratatul, prin care, între «ucenicul cel mare al lui Marte», 

Râkâczy, și Mihnea, ucenicul mai noi și mai mic al aceluiași 

zeu, se însemna o veșnică prietenie, cu împărtășirea priete- 

niilor și dușmăniilor; se desființau legăturile mai vechi ale 

Domnului muntean, care se îndatoria să nu mai încheie al- 

tele fără știrea ocrotitorului său, care și el va fi cuprins în 

prieteniile folositoare ale Voevodului ; se statornicia ajutorul 

personal al lui Mihai Radu, cînd i se va cere; se vor face 

cunoscute știrile între amîndouă părțile. Boierii erai să întă- 

rească actul, ca pe vremea lui Constantin-Vodă; Mihnea era 

să lase la o parte ori-ce prefacere, ori-ce șireclic şi ori-ce di- 

băcie — dezterizatio — nevrednică «de niște mărinimoși prin- 

cipi». Îndatoririle luate faţă de Gheorghe Râk6czy vor trece, 

în sfirșit, asupra fiului şi moștenitorului săi, Francisc . 

La 6 ale lunii, tratatul era jurat în biserică, și se dădea 

trimișilor munteni forma lui ardeleană 5. 

1 Unde Krauss, ÎI, p. 8 pretinde că ar fi primit încă de la 12 Septembre 

pe solii munteni, ca și- pe un episcop căzicesc. Dar și Râk6czy spune la 14 

Septembre că a primit un sol de la Mihnea; Afoz. copi, 7rans., XI, pp. 

358-60. Cf. Şincai, III, p. 123. 

2 Mon. comit. Trans., XIL, pp. 3585-60, 374 și urm. 

3 Jbiz, p. 388. 

4 Zărăk-Magyarkori Allam-Okm., Ul, p. 4583 şi urm, 

5 Mon. cemit. Trans, XI, p. 396. Franciscanul Grigote vorbeşte de o re-
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Pentru a fi în adevăr sigur, i se păru lui Râk6czy că mai trebuie o întilnire personală cu Mihnea, cu care prilej s'ar primi şi jurămîntul Domnului însuși și al boierimii. Lui, «Cra- iului», îi era ușor să se coboare, căci, înnainte de venirea lui la dietă, Barcsai fugise din adăpostul săi de la Deva, oplo- șindu-se supt aripile Turcilor din Banat, aşa încît de o cam- dată nu era luptă. Iar locul lui Mihnea era, firește, în munți, pentru că, îndată ce se auzi de vitejiile lui ieftene, Chiupru- liul numi în Țara-Romănească pe Ghica Moldoveanul, a cărui țară fu încredințată, nu lui Vasile-Vodă, care o aștepta, ci fiului săi Ștefăniță. Și, înnainte de a se mişca Tatarii, trupe turcești, pe care le comandă un Ahmed-bei de Elbassan, în lipsa Pașei de Silistra, bolnav 1, trecură Dunărea, fără să înnainteze mai departe însă decit hotarul Giurgiului, unde făcură şanţ de apărare 2, 
La întîlnirea cu Mihnea, Râkâczy voiă să fie de față şi ceilalți doi Voevozi, pentru ca să se înțeleagă cu toții în pri- vința lucrurilor de făcuț. Constantin fusese, cum am văzut, cu dinsul în dietă şi-l întovărăși cînd se cobori către Braşov, unde ajunse la ro Octombre. Ștefan veni din Sighetul Ma- ramureșului, unde se afla, cerind lui Râkâczy oaste pentru a-și redobiîndi Moldova, la 3 ale lunii, Toţi trei se aflau la Bran în ziua de 11, unde chemau și pe Mihnea la sfatul hotăritor 4, Ei se duceau mai departe decit atita, peste gra- niță, de-a lungul Dimboviţei, şi aici, în părțile Rucărului, avu loc întilnirea: în ziua de 1ş Octombre, Domnul din Scaunul Ţerii-Romănești și boierii lui punea în scris înda- toriri pentru păstrarea prieteniei, cei din urmă făgăduind și 

trimitere a sa în Țara-Romănească pentru ca să aducă o formă mai sigură a documentelor de asigurare ; cellalt F ranciscan, Gabriel Tomast, care iscălește în josul tratatului, se întoarse înnapoi, iar Grigore merse şi pentru Râk6czy, pănă la Veneţia, şi probabil la Roma, Scrisorile de recomandare pentru Papă i le dă Mitropolitul Ignatie la 2]12 Octombre. Hurmuzaki, V2. La această dată, solii revenise la Tirgovişte. Cf, Iorga, Manuseripte, II, p. 56, nota 2. 
1 Hassan-Vegi, 7. c, 
2 Ludescu, p. 352. 
3 Diplomataria, XXUI, pp. 655-6. 
+ Nekesch-Schuller, p. 231.
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lipsirea încălcărilor, nedreptăţilor și <opririlor» la hotar și 

cerînd și ei adăpostul pe care-l oferiau !. 

În acelaşi timp se hotărî și în privința Moldovei. Ștefan 

avea înțelegeri în această țară și adunase și ceva trupe, dar 

Jucrul de căpetenie era acum, cînd în Mihnea se descoperise 

un prieten, să se facă un rost lui Constantin, pentru ca el 

să nu mai umble după Țara-Romănească. Încă de la 9 Oc 

tombre, Mihnea sfătuise trimiterea grabnică a rivalului săi 

în Moldova, cu un ajutor de oaste, la care făgăduia să par- 

ticipe și el2. La Rucăr se desluşi afacerea pe deplin, și bietul 

Ştefan trebui să-și părăsească visurile de stăpinire nouă. 

Lăsa pe lîngă Mihnea trupe nemţești, de care li plăceau 

Domnilor noștri, cu Gaudy, ajutătorul lui Constantin-Vodă 

de la 1655 înnainte 5: de toți, erai numai vre-o patru pănă 

la cinci sute de călărit. Alt căpitan vestit al Ardealului, Colo- 

man Mikes5, fu ales pentru ca să se ducă în Moldova, cu. 

Domnul noi, neaşteptat, ce se alesese pentru această țară £, 

şi, din partei, bucuros de această îndepărtare a pretenden- 

tului, Mihnea dăduse și el, după făgăduială, vre-o 10.000 de 

«Munteni», supt Gherghe Băleanu, atunci Vornic, şi supt cum- 

natul săi însuşi, — nu știm în ce chip î, — Dumitru Sirbul, vre- 

un «dorobanț», din care făcuse și Spătarul său 8. Iar «Craiul», 

legănat în nădejdile sale zădarnice, se duse la castelul săii 

din Ernut, pentru a primi acolo știri despre izbînda ciracilor 

săi domnești ?. 

La 15 Octombre, Constantin și Ștefan, dintre cari cel din 

1 Mon. com. Trans, XI, pp. 413-5. Cf. Krauss, II, p. 16 și urm.; Nekesch- 

Schuller, 7. €.; I. Bethlen, p. 87; “Trauschenfels, p. 347; Cronicile muntene. 

2 Mai jos, pp. 57-9, n9 LIV. 

3 Cf, și spusele agentului râkâczyan pe lîngă Curtea, împărătească, în Hur- 

muzaki, IX!, la data de 24 Octombre 1659. | 

4 Cf. şi Mon. comit. Trans. XU, p. 386, Cronicile muntene și Krauss, LI], ic 

53 Hurmuzaki, Vi, la data de 1-iii Novembre 1659. 

6 Mihai Mikes merse însă la Mihnea; ]. Bethlen, p. 89. 

7 De o nuntă a lui Mihnea ca Domn, vorbesc izvoarele: «seine tatrische 

Braute e pomenită după fuga lui în Ardeal; Krauss, II, p. 31. 

s Ludescu, pp. 352-3. | 

9 Scrisori ale lui din 21 şi 25 Octombre 1659; în Hurmuzaki, V! și TĂI.
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urmă luă îndată calea unei pribegii mai îndepărtate !, intra 
alături la Brașov, cu «multă oaste». La 21, Constantin pornia, 
cu acea oaste, către munții Moldovei, unde intră fără zăbavă2, 

În Miron Costin, un contemporan cu ochii ageri în ve. 
derea întîmplărilor timpului săi, se povestește, cu foarte multe 
și vii amănunte, această încercare nebună. Cînd Constantin 
trecu pasul Oituzului, Ghica stătea în tabără pentru a merge 
la Munteni, dar nu veniseră încă la el Tatarii cari trebuiat 
să-l puie în mișcare. El nu încercă să taie drumul bunei 
oștiri a năvălitorului, care, împrăștiindu-i lingă Iaşi călărimea, 

1 V. Hurmuzaki, X, PP. IV-VI; mai jos, pp. 108-14 (acte din care unul 
s'a tipărit apoi, cu greșeli, în nl unic al Be/efinalu? Fundajiet Urechia) ; lorga, 
Studii și Doc, L-ll, p. 427, n0 x9L.— În copiile de documente trimise Aca- 
demici de d. Vladimir Ghica, din Roma, se dai și alte ştiri asupra vieții în 
exil a acestui Domn. La 10 April 1660, nunciul din Viena scrie că Ștefan a 
venit «linedi mattina per ottenere licenza da Sua Maiestă di poter comprare 
alcuni beni in Ungheria et haver qualche carica publica în quel regno» ; dar, 
de frica Turcilor, e oprit a întra în oraș chiar, și se credea că nu va fi 
nici primit în audienţă, Apoi, la 17 ale lunii, se anunţă că va avea cela sua 
prima audienza», La 24 se vorbește de primirea sa la Împărat: Ștefan s'a plins 
că, «doppo d'haver perso il commodo di tanti sudditi ed un stato di 500 tal. 
lari d'annua rendita, gli siino levati dal Ragozzy 300 scudi di contanti». La 
I-iă Maiii se anunță visitele ce a făcut Domnul în ajun, viind la nunciu: 
acesta nu stă de vorbă cu el, «perche, essendo di rito greco scismatico, e non 
havendo seguito, nă dominio, non mi pare che lopera sua potesse essere di 
niun profitto alla religione cattolica», La 15 Maiă, știre că i s'a furat la ouă 
leghe de Viena niște juvaiere ce trimisese pentru vînzare la Danzig, dar se 
prind hoţii. La 26 Iunie, Gheurghe Ștefan comunică aceluiași nunciu raportul 
către lrapărat, în care oferă, dacă va căpăta, prin Turci, Scaunul săi, ocrotire 
pentru cultul catolic. La el trebuie să se refere această ştire din Pressburg, cu 
data de 10 Iunie 1662: «Intendo che lo Stefano Vaivoda sia restato burlato 
della moglie, fuggita in Polonia con tutta la robba, e gioie, per esser stata da 
lui strapazzata, anzi, come si disse, appicciata, e liberata da suoi servitori». — 
La Blaj, în posesia E. S. Mitropolitului Victor Mihâlyi de Apşa și în păs- 
trarea păr. canonic Moldoveanu, care de mai mult timp pregăteşte o ediţie, se 
află preţiosul manuscript romănesc, în care călugărul Antonie de Moldaviţa, 
cred, a scris pentru Domnul săii felurite cărți de slujbă și a însemnat în 
citeva pagini moartea, înceată şi grea, de damblă a stăpînului săi. —V. şi 
Documentele la Prefaţă, la data de lunie 1660. | 

? Nekesch-Schuller, pp. 250-1. În expunerea citată a călugărului Grigore 
se dă o dată imposibilă pentru intrarea lui Constantin în noul săi principat.
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cu Hatmanul Hăbășescu, veni să-l găsească, pe diînsul şi pe 

pedeştrii lui, la Stinca, în valea Jijiei. Și aici bătrinul Voe- 

vod — fiul săi era, pentru afaceri, la Poartă —, nu fu în stare 

să se împotrivească, măcar pentru cinste. EL fugi, între slu- 

jitorii lui înspămîntaţi de dușman și nemulțămiţi de stăpînul 

lor, pănă la Bic, pe drumul Benderului, unde veni la dinsul 

Iali-Agasi, căpetenia tătărească a «malului», aproape tot 

într'o vreme cu porunca împărătească ce dădea Moldova co- 

pilului de cincisprezece ani al I.upului, Ştefan-Vodă, zis, pen- 

tru vrista sa, Ștefăniță !. 

Calga tătăresc, locţiitorul Hanului, se află şi el în Mol- 

dova, dar el dădu lui lali-Agasi singur sarcina de a face li- 

niște în ţară pentru sosirea tnărului Domn; Ghica-Vodă 

rămase și el în acest lagăr de așteptare de la Balota. Pe cînd 

cei ce trebuiau să gonească pe Constantin, ce credea că 

poate să rămiie, iertat și de Turci, merseră asupra Scaunului, 

unde se găsia hainul, cu la 8.000 de oameni și douăspre- 

zece tunuri, apărat de un șanț săpat lingă Galata. J.uptători 

erai, cum se vede, destui; n: lipsiai armele, nici praful, 

nici hrana; numai Constantin-Vodă nu era dintre aceia, cari 

fac cu aceste mijloace să se cîştige o biruință. Ungurii şi Mol- 

dovenii, lăsaţi de capul lor, își împușcară în vînt gloanţele, 

fără a înspăiminta cituşi de puţin pe Tatari, cari vedeaii că 

nimeni dintre ai lor nu cade de pecal. Într'o Vinere, poate 

la 21 Novembre, el voi să întrebe norocul printr'o luptă 

deschisă, trecînd, cu toate puterile sale, Bahluiul; dar ai lui 

tintiră tot așa de răi ca și înnainte, se zăpăciră înnaintea 

Tatarilor şi căzură în fugă supt săbiile călăreților prădalnici. 

Și, peste puţin, pe cînd Voevodul învins lua drumul mun- 

ților, Tatarii se coboriau spre Milcov, aducînd cu ei pe 

Ghica-Vodă, iar Ștefaniță-şi lua Scaunul în primire pe la 

rii Decembre st. n. 2. 

1 V. şi raportul venețian din 18 Novembre 1659, în Hurmuzaki, V?, Cf. 

ştirile din Adrianopol, I-iii Novembre; 74, IXI. Încă de la 2 Novembre se 

dă știrea biruinţii de către Râk6czy ; :bid., TĂI, p. 157. 

2 Cf. cu Miron Costin, Cronica lui Hasan-Vegi, 7. c. şi raportul venețian 

din 8 Decembre 1659, în Hurmuzaki, v?, Căron, Fuchsio-Lup.- Olt. Ik, P:
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Mai răpede decît dinsul ajunse Constantin-Vodă fugarul, care 
trecu în pripă în partea muntelui și se furișă în Ardeal pe 
la Timiş 1. Prin el va fiaflat cele ce se întîmplase în Moldova 
Mihnea, care, cu planurile lui de a face pod de luntri peste 
Dunăre și a lovi cetățile turcești de pe malul drept, în în- 
țelegere cu Bulgarii?, luase după întilnirea cu Râkâczy drumul 
Giurgiului, unde-l aşteptaii Turcii, puţini la număr și nehotă- 
riţi încă. Trecînd prin părțile Călugărenilor, la Frătești în 
Vlașca, el văzu pe Gaudy învingînd pentru dînsul pe duș- 
manul prins fără pregătire, Dar, cînd află de nenorocirea din 
Moldova și de apropierea Tatarilor, venindu-i și știri rele din Ardeal, el lăsă tot și fugi. Răscumpăriadu-se la Tirgo- 
viște de la chiar ostașii săi, ce voiaii să-] prindă, el trecu munții la Râkczy î. La 18 Decembre, Ghica era în Scaun, 
și în ziua următoare se luai măsuri în Sighișoara pentru 
urmărirea lui Mihnea, care plecase din Sibiiă la IO, în bă- 
taia tunurilor dușmane, către Secuime 4, | 

Căci în Ardeal erai iarăși doi Crai. Turcii, pătrunzind prin 
Poarta de Fier, adusese pe Batcsai, și lupte se începea în- 
tre el şi Răkâczy pentru cinstea de a plăti la Poartă dări 
ce nu mai puteai fi strînse și a-și scrie numele peste mai 
mulți ani dintr'o vreme de nenorocire 5. Anul 1660 se începu 
găsind pe Barcsai închis în Sibiiu, pe care-l încunjura, cu 
Gaudy, Seimeni și ţerani romini din Ardeal, vechiul stăpi- 
nitor al provinciei £. 

Asediul Sibiiului inu pănă tărziă în primăvară și se sfirși 
puțină vreme înnainte de înfrîngerea și moartea lui Râkdczy. 

19, fixează la 25 înfringerea, lui Constantin. Nekesch-Schuller socoate la «patru 
săptămîni» durata usurpaţiei lui Constantin. 

1 Nekesch-Schuller, p. 452. 
2 Relația Franciscanului Grigore, 7. e. 
3 Cf. Cron. munteană şi cele ardelene citate, precum și Șincai, III, pp. 130-2. 
1 Nekesch-Schuller, p. 252; Chron. Fuchsio-Lup.-0lr., LI, p. 101; Kraus, 

p. 29. Ziarul lui loan Nemes, în Documentele la Prefaţă, no ocxI. 
3 Cf., pentru aceasta ca şi, în genere, pentru împrejurările din această vreme, 

cronicarii ardeleni contemporani, în Șincai, III. 
* V, Șincai, III, p. 130 și ziarul asediului, din care se reproduc unele 

părți în Documentele la Prefaţă, 

64567. Vol. 1V. 
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Pănă atunci, dintre ocrotiții lui de odinioară, unul dispare 

poate prin voia celuilalt, și acesta din urmă îşi încerca ia- 

răși norocul. 

Constantin-Vodă se întimpină la 10 Februar în Elesd, de 

unde scrie «Craiului» săi că va veni să-l afle, pe la Ciuj!. 

În April el se găsia, împreună cu Mihnea, ia Satu-Mare, și 

a doua zi de Paști, la 23 ale lunii, cei doi Domni se găsiaii 

unul lîngă altul, la un mare ospăț de sărbători. Pentru Mih- 

nea bucuria avu un răi sfirşit, căci, întorcîndu-se la ţiitoarea 

sa tătărească, o rudă a Hanului, ca odinioară nevasta lui 

Vasile Lupu, el muri pe neașteptate, de o damblă, care dădu 

voie lui Constantin să-și unească trupele acestui rival cu ale 

lui şi să pornească iarăși întrun războiii fără folos 2. 

Ast-fel pregătit, pribeagul trecu, la 4 Maiă, prin Turnu- 

Roș, cu voia lui Răk6czy, ia care veni să-și iea rămas bun, 

între haiduci, în număr de vre-o trei păză la cinci sute, după 

ce înştiințase pe boieri că va fi nespus de aspru cu cine-i va 

sta împotrivă. Ghica, un bun bătrîn, păstorind ca un părinte 

ţara sărăcită, nu era deprins să se lupte, şi făcu și aici ca și 

în Moldova: trecu supt aripile stăpînilor. La 11 ale lunii, 

Constantin luă în primire Scaunul Bucureștilor, merse de 

lovi, cu pagubă mare, pe Ghica și găzduitorii lui din Giurgiu, 

şi dezgropă, se zice, din heleşteul de la Dobreni bogății pe 

care le cufundase pe vremea fugii sale din 1658. Apoi, cum 

se putea aştepta, doi Paşi și un mirzac se adunară la Dunăre 

şi porniră în ultima zi a lui Maii asupra răzvrătitorului î. La 

3 Iunie, Constantin, care nu ştia nici odată să apere ceia ce 

1 Diplomataria, XXII, p. 661. 

2 Cf. Kraus, IL, p. 54; Şincai, III, p. 131. la scrisoarea nunciului din 

Viena, 24 April 1660, se scrie că Mihnea a murit «poche hore doppo d'ba- 

vere una mattina desinato col Ragozzi ; e, essendosi questo appropriato 100 

ongari di contanti, che se gli ritrovorono doppo la morte, si crede probabil- 

mente che il Transylvano si sia servito del veleno, per sollevarsi con quel de- 

naro ne suoi presenti bisogni». Cf. Hurmuzaki, IX!, la aceiași dată. 

2 E curios că povestirea lui Nekesch-Schuller dă şi el data de zi Mai 

st. v. pentru pornirea 'Tarcilor, ca și Cronica ţerii, A. se compara cu ele 

Kraus, 11, Z c. și Hurmuzaki, Zragm., LII, pp. 251-3.
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apucase a cistiga, se afla în Țara Birsei, şi în ziua de 6 ale lunii el se îndrepta cu încă 2-3.000 de oameni spre Se- cuime!. Apoi el se suia «alăture cu munții», trecea pe la Dorna şi Cîmpulung, pe la Hotin şi ajungea la Cazacii stă- 
Piniţi acum de Gheorghe fiul lui Hmilniţchi, și gata de isprăvi vitejești ca în timpurile bune2,. 

Turcii ce veniseră în Țara-Romănească pentru a da ochii cu 
dinsul trecură neatinși în Ardeal, şi aici, la 22 Mai, se dădu 
o sîngeroasă luptă, în care viteazul Răk6czy căzu, luptându-se, 
acoperit de răni, şi peste citeva zile el se stîngea, lăsînd 
țara în mînile acelui Barcsai, care nu era să poată domni 
nici după moartea duşmanului său 3. 

VII. 

Relaţiile principatelor cu Ardealul după moartea lui Râk6czy al Ilea, 

În Decembre 1660 o dietă era adunată la Reghin, și aici 
loan Kemeny, ce se sprijinia acum pe diînsul singur pentru 
Domnie, începu lupta împotriva desprețuitului Baresai, care 
trebui să-și părăsească demnitatea. La ii Tanuar, Kemeny 
era ales principe pentru a stăpini, în mijlocul turburărilor, 
cîteva luni de zile numai. Știind la ce se poate aștepta din 
partea “Ţurcilor, autorii «Crăiei» lui Barcsai, el se îndreptă 
din capul locului către Imperiali, cerînd să fie sprijinit pentru 
a putea face în Ardeal politica plăcută creștinilor £. 

Vecinii romiîni nu vor fi primit cu multă bucurie această 
veste. Cel din Țara-Romănească nu mai era Gheorghe Ghica, 
de la care se ceruse optzeci de pungi și, el răspunzînăd că, 
după atîtea jăfuiri ale ţerii sale, mare nici optzeci de aspri, 
fusese prins la 12 Septembre de Pașa de Silistra, pus în 
lanţuri şi trimis la Poartă, unde stătu un timp în primejdie 

1 Nekesch-Schuller, 7, c. și Trauschenfels, pp. 405-6. 
2 Miron Costin, p. 368. Ghica plăti acest ajutor al Tatarilor cu bani și cu 

prădăciunea ţerii. V. 'Trauschenfels, p. 406 şi Nekesch-Schulier, p. 256 
* V. Şincai, III, pp. 1345. 
* Mon. comit. Trans , XII, p. 466 și urm, pp. 491-4.
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de moarte 1. Dar Grigorașcu-Vodă, fiul bătrinului, era un om 

şiret şi îndrăsneţ, care nu se sfia să făgăduiască daruri şi 

biruri, așa încît, mîntuind viața tatălui său, el căpătă şi Scaunul 

muntean pentru sine, către care Scaun plecă la 24 Novembre, 

ajungînd la Caracăl în ziua de Sf. Nicolae ?. 

Barcsai, care-l credea, ca şi pe tatăl săi, credinciosul fără 

şovăire al Porții, socoti că-i poate cere ajutorul de care avea 

aşa de mare nevoie. Și îndată după aceasta aflăm ca și 

Kemeny spera «să se unească lesne cu Tara-Romănească»*. 

În Moldova, spunea în Februar 1661 noul principe, ar în- 

tîmpina «oare-care greutate», pe care socotia s'o poată înlătura 

însă 5. Ea venia dintr'o nouă ispravă a lui Constantin-Vodă, 

de care e îngăduit să se bănuiască poate că nici Kemeny 

nu era străin. 

În Novembre 1660 încă se auzise de o biruință a Domnului 

fugar asupra Turcilor, dar nu era decit un zvon falș f. La 31 

anuar următor el intra însă pen tru a doua oară în Moldova, unde 

găsi pe Ștefan Lupu, un Domn prea tînăr, dar destul de inimos, 

care nu fugi înnaintea năvălitorilor ca slabul Ghica-Vodă, în 

1659 î. Constantin avea însă în urma lui o puternică oaste 

de Cazaci, cari începuseră întăiii cu stăruinți pe la Viena în 

folosul noului lor ocrotit pentru Domnia moldovenească *. 

:! Cf. Kraus, II, pp. qir-2; Kemeny, Destsche Pundgruben, ÎI, p. 229; 

ştirile din Murmuzaki, V?, p. 79, no CXzI;, Fragmente, ÎL, pp. 253-4- Cf. 

raportul din Adrianopol, 8 Octombre 1660: «Fi condotto quă in ferri il Vai- 

voda di Valacchia, bench& innocente, per farlo sudare danari, se vorră libe- 

rarsi et ottener îl principato per il figlio» ; în copiile Vladimir Ghica. După 

un raport din Oderstrom, 30 lanuar 1660 (Miinchen, /fof ze. Sfaatstiti., ms. 

lat. 5863), pentru pacea polonă-suedă ar fi venit la Danzig «Tiirck-, Tartar-, 

Siebenbiirg-, Wallach- and Moldauische Gesandten». ! 

2 Cf. Cronica ţerii cu Hurmuzaki, Fragmente, IL, pp. 253-4. Cf. și Doc 

V2, la data de ziii Decembre 1660. 

Hurmuzaki, Fragmente, II, pp. 254-5. 

Mon. comit. Trans, XIL, p. 493 

5 Zid. | 
* Hurmuzaki, IV], la data de 28 Novembre 1660. 

1 Data în Nelesch-Schuller, p. 263. 

% În copiile Vladimir Ghica, se află instrucţii datate din 9 Decembre 1660, 

lae unor soli cazaci. Se arată, între altele, că prietenul lor Constantin Șerban a 

3 

4



PREFAŢĂ COCIX 

Neapărat că învingătorii fură cei deprinşi să lupte şi să în- 
vingă, și Domnul dela Turci merse în jos pe Prut să caute 
pe Iali-Agasi din Bugeac, potolitorul de răscoale în ţara vecină 
cu cîrmuirea lui. La 5 Februar 1661, Constantin-Vodă, <Domn 
al ţerii Moldovei», era în Scaunul săti din Iași, de unde dădea 
un document de danie, foarte rar, care ni sa păstrat, 

lost gonit pe nedrept din 'Țara-Romănească «e ricorso alla protettione del nostro excrcito». Dacă Imperialii nu-l pot face Domn,. «almeno possa havere la sussistenza ne' suoi domini. Et & cosa ragionevole di restituirlo quanto 
prima alia sua dignită, perchă Stefano Palatino hă dato la causa, abbruciando molte terre e villaggi della moglie del mio signor fratello>. E vorba de în- cercarea lui Ștefăniță de a-și aduce cu de-a-sila din Rașcov, sora, Ruxanda, 
văduva lui Timuș și cumnata Hatmanului Gheorghe, şi el fiii al lui Hmilniţchi. 
V. Miron Costin, p. 368.— Întrun raport din Constantinopol, 7 Septembre 1663 
(Graz, Arch., ms. no 114, 10 16-8 Vo) se cetește: «<Ihr Excellentia (ambasadorul german) sein gar wohl logirt in einem schănen Hauss an dem Meer, gleich 
gegen dem kays. Arsenal iiber; disses Hauss hat dem Lupulo, gewesten Fiirsten von Moldau, gehurt: sein Wittib wohnt noch darinnen». 

1 7 Io Costantin Șerban Voevoda, bojiiu malstiiu gspdarii zemli moldavscoi, 
scriem Domniia Mia la slugile noastre, ]a cămănari și la bezmenari, care veți 
lua camăni și bezmănu aicia în trăg în lași, dămu-vă știre, deaca veţ vedea 
cartia Domniei Mial[e], iar voi să aveţi a lăsa în pace de camănă roare și 
mică și de băzmăn o pivniţă şi o dughiană a sventei mănăstiri a lui Aron- 
Vodi, ce iaste pre Uliţa Noaî, unde să vinde fănina; întru nemică să nu o 
învăluiț, pentru căci Domniia Mia m'am milostivit și am lăsat să fie de tămăe 
şi de ciară la sfănta besearică; așijdiria şi un ficior ce vor pune că la pivniţă, 
să fie om neînsurat și făr breaaslă, acela încă să fie în pace de dajde, și de 
zloți, și de lei, şi de taleri, şi de galbini, și de orți, şi de gunoiii, şi de ghiiaţ, 
şi de fânu, şi de tîm, și de cai de olac, şi de podvodzi, și de alte dări şi an- 
ghirii, de toate căte sintu pre alți mișei în țfajra Domniei Meale ; nime întru 
nemică să nu-i învăluiască, pentru căci aii cărți și de la alți Domni ci-aii fostu 
mai denainte vreame. Iar, cine-i va învălui preste cartia Domniii Miale, va fi de 
mare certare de la Domniia Mia. U Ias, It 7169, Ghen. 26. 

lo Costandin Voivoda. f Aliesanaru, 
(Bibl. Ac. Rom., doc. 10/LxXx1x.) 
V. și raportul olandes din 22 Februar 1661: «Per aliquod tempus hic om- 

nia quieta. Nunc inter nova quod expulsus ante Valachiae praefectus, cum 
valido exercitu, invaserit Moldaviam; contra quem iam et turcicae et tataricae 
copiae mittuntur>. La 24 Iunie se menționează oprirea 'solului polon «done 
intelligeretur responsum regis Poloniae, a quo. Vezirus dedi contenderat (si 
duae esset praestitorum beneficiorum. grata memoria) Constantinum quondam 
Valachiae principem, qui, usta ac rapta illa segione, sedem fixisset în ditione  
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Dar în cursul aceleiași luni, veniră 'Latarii, ceva Munteni, de 

sigur, şi Paşa de la Silistra, care trebuia să facă şi o cer- 

cetare a motivelor ce adusese tulburările. Înnainte de a intra 

însă în laşi Mustafa-Pașa, şi a-și face interesele cu acest pri: 

lej, Constantin avuse «lupta» sa cu Iali-Agasi și Ștefăniță. 

Cazacii nu fură învinşi, dar nu putură să cîştige biruința 

pentru acela care-i plătise. Bietul pribeag apucă drumul spre 

hotarul leşesc, «petrecut» de dușmani cari erai bucuroşi să-l 

vadă plecînd, și el se pierdu în Polonia, de unde numai o dată 

mai veni supt steaguri să ceară «moştenirea» sa ori Domnia 

străină !. 

Astfel Ștefăniță. rămase Domn, fără însemnătate pentru ve- 

cîini şi fără îndreptare în afacerile lor, pănă cînd ei muri în 

toamnă, de friguri rele, la 29 Septembre2. Urmașul săi, un 

bătrîn boier bețiv, simplu ca un ţeran, n'avu un mai mare 

rol în însemnatele împrejurări politice care se petrecură în 

Ardeal. 

Aici Kemeny spînzură pe fratele lui Barcsai și puse a se 

ucide acesta pe cale, precum altă dată haiducii din Oradea 

ucisese pe Gabriel Băthory. El asigură pe Turci, în Iunie, 

prin Grigore Ghica, despre hotărîrea lui de a rămînea cu 

ori-ce preţ 5. 1 se răspunse la aceasta că el va trebui să plece, 

alegiîndu-se în locu-i pe una din cele patru persoane, ce se 

Poloniae». În Documentele la Prefaţă dăm scrisori privitoare la o reclamaţie 

_bănească a lui în Ardeal. Încă pe vremea adăpostului îi Miron Costin în 

„ Polonia, Constantin trăia în această țară. V. Bogdan, Cronice inedite, p. 165. 

1 Cf, Miron Costin, pp. 3683-71, care arată să fie remaniat pentru această 

parte, de vreme ce aceste întîmplări sînt puse înnainte de luptele ce aduseră 

moartea lui Râkâczy; Hurmuzaki, V2, la 24 Februar, 28 Martie, Maii, Iulie 

1661; IX!,la so Februar; Mfoz. comit, Trans. AU, la 26 Februar; raport din 

Constantinopol 18 Februar,. cu aceleași ştiri, în copiile Vladimir Ghica: ar fi 

fost 4.000 de Cazaci, de cari fuge ţara pănă în munți şi păduri; Kraus, DI, 

pp. 138-9, 145. 
2 Data morţii în Kraus, Il, p. 192. Cf. Miron Costin, p. 372 și Hurmu- 

zaki, V?, la data de 10 Novembre 1661; 1X?, la aceia de 3 Decembreii 

Fragm., LU, p. 253. În Nekesch-Schuller, data e 4 Novembre. 

3 Hurmuzaki, V?; Zragm., LL, p. 257.
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propuseră de Turci !. Legăturile tainice cu Domnul muntean 
nu-i folosiră nimic, în timpuri cînd țerile noastre stăteau la 
picioarele Tatarilor Bugeacului 2. Încă în Iunie mai multe mii 
de Tatari pătrunseră în Ardeal, venind din Țara-Romănească &, 
In Iulie, Turcii treceaă prin Poarta de fier. Kemeny fu aruncat 
peste Tisa fără luptă, părăsit de Imperiali și, într'o dietă adunată 
de Al-Pașa, comandantul oştilor de năvălire, Mihai Apafty, 
un tînăr cunoscut mai mult printr'aceia că fusese și el rob la 
Tatari, fu ales, de voie şi, mai ales, de nevoie, la 14 Septembre. 
Lui Kemeny, întors fără-noroc, nu-i rămase decit să rătăcească 
în partea răsăriteană a provinciei, fără să găsească undeva 
iubire şi sprijin. Tot Ardealul se găsia în mîna Sultanului, 
care putea face ori-ce dintr'însul *. Munteni și Moldoveni se 
aflaii, tîriți de valurile năvălitorilor, în ţara vecină, unde n'a- 
vea ei înșii nici un cuvint de spus î. Eraii, între ci, şi «Cur- 
teni> plătiți de Apaffy, așa înciît, la întoarcerea lor spre Bran, 
în anuar 1662, ei fură prinşi fără de veste de Haiducii lui 
Kemeny și măcelăriți aproape cu totult. 

Crezind că plecarea lui Ali-Pașa-i va da răgaz să gonească 
pe Apafty, Kemeny începu din noi lupta, ajutat pe supt 
mînă de Imperiali. Dar Turci chemaţi în grabă năpădiră 
asvprăi, şi trupu-i se pierdu între ale morţilor de rînd, pe 
cîmpul de luptă îngheţat. Acum Apafty era Domn de fapt, 
dar un principe slab, fără planuri și fără îndrăzneală, o umilă 
făptură a stăpînilor săi Turcii, cari-l mînară în potriva Nem- 
ților în toate războaiele lor cu aceştia. 

În aceste războaie fură luaţi înnainte, în 1663, în 1664, și 
Domnii noștri, cari se schimbaii foarte des și nu eraii alt ceva 

1 Mon. comit, Trans, XU, p. 517 şi urm, 

2 Hurmuzaki, Fragm., LU, p. 258. 

3 Nekesch-Schuller, p. 265. 

* Cf. Hurmuzaki, V?, IX!; Afon. comit, Trans, XI, p. 533 și urm. și 
cronicele ardelene din Şincai, III. 

'5 Hurmuzaki, V?, la data de 9 Decembre 1661. 

$ Nekesch-Schuller. p. 269. Îi comandă Petru Buday al lui Constantin Șer- 
ban (v. Afor. comit. Trans, XUU, p. 295). Pentru Buday, mai v. 7irăp- 
Mag. Allam.-Okm , V, p. 246.
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decit nişte administratori, De o politică străină a lor nu se 

poate vorbi: cu frica maziliei şi chinurilor în spate, ei trimit 

ştiri, dai scrisori și încearcă, cel mult, cîte o trădare ti- 

midă. Mai neastimpărat decit ceilalți, cu oare-care însușiri 

de ambiţie, servită de șiretenie, se arată Grigore Ghica, 

trădătorul de la Lewenz, care încă din 1663 cerea lui 

Apaffy să fie recomandat Împăratului ca «un om cinstit și 

creștin»! și despre care s'a spus în cursul acelor citeva luni 

cît mai fu suferit în Scaun, că ar fi mijlocit şi o inţe- 

legere a Împăratului acestuia cu vecinul din Moldova şi cel 

din Ardeal ?. , 

Supt el și supt alți Domni, Ardealui, fără să se amestece 

în afacerile noastre, rămase un adăpost deschis pentru pri- 

begii din ori-ce partidă. «Să știi», scria Apafty în 1673 la 

mustrările lui Sobieski, «că, în starea nenorocită a celor două 

ţeri, din causa veşnicii schimbări a Domnilor, nu trec doi 

ani, în cari să nu fie siliți nobilii dintr'o partidă sai din 

alta a fugi în Ardeal; iar Ardealul n'a dat nici-odată pe 

vre unul dintre dinșii dușmanilor la moarte 5». Stroe Leur- 

deanu, uneltitorul morţii lui Constantin Postelnicul Canta- 

cuzino, scăpînd din călugăria lui silită la Snagovul po- 

căinții, alergă peste munți, de unde vedem că-l cere An- 

tonie-Vodăt. În 1676, se găsiau astfel peste munți, fugari 

înnaintea lui Duca-Vodă, Şerban și Mihai Cantacuzino, cari 

luai îndatoriri pentru a fi primiţi în nobilimea ardeleană, 

în care fusese admis odată, supt al doilea Râkâczy, fratele 

lor Drăghici?. În schimb, relațiile cu Domnii urmau să 

i Afon. comit, Trans XII, pp. 237-9; cf. mai jos, p. 59 şi Zorăt-Afag. 

Alam.-0m., VIU, pp. 442-3- 

2 Hurmuzaki, IX!, la data de 16 Novembre 1664. Cf. şi -Socofelile Brașo- 

vului, pp. 105-6 şi Documentele la Prefaţă: Extrase din Protocoalele Co- 

halmului, 

3 Afon com. Trausylu., XV, pp. 355-6. 

4 Zărăk- Mag. Alam-Okm., V, pp. 21-3. Cu scrisoarea e trimis «vice-can- 

celariul» Radu Năsturel. CI. și VI, pp. 197-5. 

5 Cf. mai jos, pp. Gr-2 şi Genealaşia Cantacuzinilor, ed. lorga, pp. 105-7- 

La 29 August precedent, Şerban scria încă diu tabăra lui Duca, lîngă Nistru
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fie bune: Grigore Ghica împrumută bani lui Apaffy 1. So- 
ţia lui Ghica află, la nenorocire, şi ea un adăpost la Apaffy, 
care n'o dădu Turcilor, zăbovind lucrul pănă ce ea, năs- 
cind, nu mai putu fi tirită la Poartă și se răscumpără cu 
2.000 de lei, pe cariii dădu cel ce povestește aceste în- 
tîmplări, cancelariul Ioan Bethlen 2. Domnul însuși, în pri- 
vința căruia Turcii dăduseră ordine de prindere, fusese în- 
științat de dinsele, așa încît el Iuă calea Poloniei. Şi aceasta cu 
toate că în 1663 el spusese Ardelenilor, pentru a-i duce pe 
căi primejdioase, lucruri falșe despre gîndurile Turcilor, 
cari ar voi să scoată din țară pe Apafty şi pe nobili, săi 
arunce în temniță ori să-i ucidă, și să puie Paşi în Ardeal, — 
așa încit ar fi cel mai cuminte lucru ca Apaffy să fugă din 
Sibiiu la Imperiali, prin Gurghiu sai Cluj 5. Si la căderea lui 
Duca, în 1672, se bucurară Ardelenii, pentru că ar fi scăpat 
astfel de un intrigant fără recunoștință, dar în aparenţă le- 
găturile lui cu Ardealul ai fost totdeauna bune, şi-l vedem 
poftind la 1681 pe vecin la nunta fetei sale Caterina cu 
Ștefan Radu £. 

Chiar supt Șerban-Vodă, în sfirșit, cu toate că sînt relații 

(Tărăk- Mag. Alam-Obm., VU, pp. 532-3). O scrisoare din 1672 a lui 
Șerban, îid., V, pp. 1r4-5. Pentrn întorsu-i din Candia (1674), V, pp 
246. 

1 De edebitum Vojvodae Transalpinensis» se vorbește în dieta ardeleană 
la Novembre 1664; 4fon. comit. Traus., XIII, p. 3şI. 

2 Cf. și în Documentele la Prefaţă, extrase din Protocoalele Cohalmul ui. 
3 loan Bethlen, Într'o scrisoare tipărită în Zori&-Mag. dllam-Okm., IV, 

PP. 442-3 (23 Iulie 1663) se arată iarăși ofertele lui Ghica: el ar fi pretins 
că Strozzi, de ar veni cu 6.000 de Nemţi, ar putea învinge. «Ex ore eiusdem 

„Christianissimi principis Valachiae habeo se paratum mori, modo christianitas et 
Sua Caesarea Maiestas triumphet». Cf, raportul olandes din 20 Novembre 
1663: «Inter Transylvanos quidem, Valachos et Moldavos, praecipue a Turcis 
landibus fertur Valachiae praefectus, quod et aperto Marte egregia eius virtus 
emicuerit et, dolo rem iuvans, furto noctis incantos hostes magua clade multa- 
verit; ob quod meritum ei in quinquennium prorogatum fuit regimen». 

4 Îfon. comit. Trans. AVII, pp. 230-1; cf. lorga, 757. fii. rom, |, p. 223; 
Şi Mor, XVII, p. 244. În ms. ital. 4 28 al Bibl. Museului Naţional din 
Pesta, cuprinzind traduceri italiene de scrisori turcești către principi, în 1667-87,
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politice foarte desecu Ardealul, ele n'aii altă însemnătate decit 

a unor dibace intrigi mărunte !. Cantacuzinul muntean a trăit 

răi cu vecinul săi de peste munţi, pirîndu-l necontenit la 

Poartă, ocrotindu-i dușmanii, mai ales pe Csâky, în 1681-2 

încă, oferindu-i ajutor pentru a se face el principe în 

locul lui Mihai, răspunzind prin învinuiri de același fel 

la plingerile lui Apaffy că ar chema pe Nemţi în Carpaţi 

şi la Dunăre. Dar în toate acestea nu se găsește nici 

măcar atita neatirnare ca în purtarea unui Radu Mihnea. 

Sint doi supuși pe deplin ai Porții, cari se sapă unul pe 

altul, spre cea mai mare bucurie a Turcilor, cari judecaii 

că «e folositor să nu se înțeleagă între dinșii creștinii». 

Cind se încheit un tratat între cele două ţeri, el nu avea 

nici o ţintă mai înnaltă, ci era numai o înțelegere pentru 

buna vecinătate. 

E drept că în acest act din Făgăraș, iii Iunie 1685, Mun- 

tenii se îndatoriaii a părăsi pe Csâky, «vînzătorul Ardealu- 

lui», că se vorbia de împărtăşirea prieteniilor și duşmăniilor, 

de înştiinţarea unui vecin de către cellalt despre gîndurile rele 

ale Turcilor. Fugarii pot fi adăpostiţi, rămînînd slobozi a se 

întoarce, dar fără a pricinui turburări în ţara care i-a primit ?. 

Dar îndată pirile începură ca și înnainte de tratat, şi situaţia 

lui Csâky nu fu cituşi de puţin zguduită 5. ” 

Brîncoveanu, urmaşul lui Șerban, făcu o politică de a- 

sigurare cuminte şi sfioasă, și legăturile sale cu T&kăly, 

se află, pe pp. 228-9, un ordin din 16$5 al Turcilor către Apafiy ca să nu 

mai trimeată in Polonia, ci să dea «comisariului» ce vine banii de răscum- 

părare ai lui Duca, care a murit. Cf. Zorik- Mag. Alla m- Om , VI, pp. 476-7: 

2 0 sumă de scrisori în ultimele volume din Zărăt-Mag. Allam.-Okme 

2 Pe lingă ediţia din oz. com. Trans, XVIII, pp. 341-4, n XOY, Cu 

nosc, în Corespondenţa Agenţiei austriace din Bucureşti, la Academia Ro- 

mînă, o versiune latină contemporană, de urma căreia nu pot da destul de 

răpede ca s'o pot înfățișa cetitorilor. — Negociatorii sînt: Matei Cantacuzino, 

Barbu Banul Milescu şi Vintilă Spătar Corbeanu. 

3 V. Apendicele la Socozelife Sibizului.
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mai mult dușmănești în adincul sufletului amindurora, 
Sint numai un episod din războiul turco-german!. Aşa 
stăteaii lucruri cînd prin pacea de la Carlovăţ dispăru Ar- 
dealul liber 2. ! 

1 O scrisoare a lui Constantin Bălăceanu către Apaffy, în for, comit. 
Trans, XX, p. 225. ” 

2 Le-am schițat în Prefaţa la Opereie lui Constantin Cantacuzino Stolnicul. 
În 7: drăk- Mag. Alam-Okm. se află şi citeva scrisori ce privesc pe Constantin 
înnainte de Domnie şi pe frate-săii Barbu. Cf. mai jos, pp. 63-4; Socozelile 
Brașovului, de 1a 1679 înnainte ; Şocotelile Sibiului, la aceleași date şi cores- 
pondenţa turcească din Azendice ; scrisorile lui Șerban în Genealogia Cantacu- 
zinilor, ed. lorga; Mon. comit. Trans, XVI, PP: 417, 437-9; XVII, pp. 268-9; 
Memoriile lui Nicolae Bethlen “(pentru trecerea prin 'Țara-Romănească a lui 
Beldi: cf, Moz, XVI, PP. 437-9); Sate și preoți, p. 76 şi urm.; Studii şi doc. 
UI, pp. 96-8; Doc. privitoare la Constantina Vodă Brincoveanu și Documentele 
la Prefaţă. În de Ducibas Valachiae al Ii Soterius (ms, fol, lat. 3743 din Bibl. 
Museului Naţional din Pesta) se reproduce titlul lui Şerban ast-fel : 
Hls sana Kanrakoaund bacagasn Bocsoac, Aa atac ASU a a2n$ Ă 
AToâTa Syrogaaţia, 

Iwann 

MHS uiu 6uHpSH'Topto            



 



NOTĂ PRELIMINARĂ. 

Acest volum a fost început pentru publicarea actelor ro- 
mănești, de un cuprins cu deosebire interesant, pe care le-am 
găsit în vara anului 19o1 în Archivele de Stat din Buda L, 
La publicarea lor am lăsat la o parte indicația provenienței, 
pentru că ele fac parte numai din două fonduri, ce trebuiaă 
semnalate o singură dată: Archiva episcopului neunit pentru 
Romînii din Ardeal, Dionisie Novacovici, și documentele pri- 
vitoare la epoca lui Gheorghe Râkâczy. i 

Pentru lămurirea cuprinsului acelora dintre ele care aveati 
legătură cu politica străină a Domnilor noștri din veacul al 
XVII-lea, am intreprins studiile al căror resultat e Prefaţa, 
În ea se dă, pe basa izvoarelor tipărite — dar întrebuințate 
numai în parte — și a celor ce nu fusese încă puse în cir- 
culație științifică — o privire asupra legăturilor Țerii-Romă- 
neşti și Moldovei cu Ardealul vecin de la moartea, lui Mi- 
hai Viteazul pănă la dispariția principatului maghiar de peste 
munți. 

Din bogatul material inedit ce am putut să întrebuințez, 
am renunțat a publică vre-odată cea mai mare parte, care 
nu mi s'a părut că merită alt ceva decit utilisarea. Cele mai 
însemnate scrisori și acte ai fost adause însă la basa lu- 
crării, ca documente auxiliare. 

Între ele un loc mare îl ocupă fragmentele din corespon- 

1 Cu prilejul șederii mele în Budapesta, mi s'a semnalat de d, Ferenezy 
Zoltân, profesor la Universitatea de acolo şi director al Bibliotecii universitare, 
existența la Cluj, în Bibl. Museului ardelean, a documentelor romîne şi slave, 
din care reproducem cîteva aici,
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dența olandesă la Constantinopol, pe care am cercetat-o în 

întregime, luînd copie din tot ce ne privește, de aproape 

sau de departe. Cel d'intăiii Trimis comercial al Statelor 

Generale pe lîngă Poartă a fost Cornelis Haga, care-și începu 

funcțiile de ambasador încă din epoca Movileştilor. De și 

plătit mai bine decît, cu puţin timp în urmă, colegul săii 

engles, el căuta să-și crească veniturile, ajutind nevoile sai 

ambițiile «Grecilor» din cari se făceai patriarchii și Domnii. 

Se cunosc legăturile lui cu Chiril Lucari, care, ocupînd Scau- 

nele din Alexandria și Constantinopol, nu se sfii să arăte 

o simpatie deosebită pentru calvinism. Pe cînd, ca patriarch 

alexandrin, el era silit să-și caute hrana în Ţara-Romănească, 

el scria din această «Valachie», la 9 Septembre 1613, din 
preajma lui Radu Mihnea deci, «prea-puternicelor și prea creș- 

tinelor dumnealor Statelor-Generale confederate ale provin- 

ciilor Flandrei», vorbindu-le de vechia lui dragoste pentru 

țara lor. Admirind lupta pentru libertate și lege pe care 

o dusese compatrioţii lui Haga, el își arată bucuria pentru 

pacea ce s'a ajuns a se încheia și sfirșeşte cu lauda amba- 

sadorului prieten și cu nesfirșite complimente, între care sa- 

mănă cuvinte grecești. 

Pentru timpurile d'intăii însă navem în corespondenţa lui 

Haga, păstrată în Archivele de Stat olandese, decit numai 

vre-un act rătăcit din greșeală printre altele mai tărzii. Se 

află însă, în posesiunea unei familii de acolo, scrisori ale 

Trimisului, de pe vremea cînd el ajuta pentru bani pe Domnii 

«Domnişorii» din neamul Movileştilor !. În timpul cît am 

stat în Olanda, n'am putut să văd această corespondență 

particulară. Semnalind lucrul Ja întoarcere Academiei Ro- 

mine, știi că s'a făcut o intervenire prin Legația romînă din 

Haga, dar pănă acum nu sa primit nimic din copiile dorite. 

Pe lingă aceste documente ajutătoare, în sfîrșit, am adaus 

altele, găsite mai tărzii printre hîrtiile mele. Și, cercetînd 

apoi actele interne păstrate la Academia Romină, am cules 

din ele informaţiile nouă ce se dai la « Addenda». 

1 Cf. și lorga, Acte și fragm., |, p. 19. 
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Aş: fi putut crește acestea din urmă prin lucrurile găsite 
acum: chiar în Colecţia: de documente a aşezămintului Sf. 
Spiridon la laşi. Dar ele erai prea numeroase, şi unele din 
ele prea însemnate, pentru a le arunca astfel în anexele unui 
volum, și socot că e mai bine a începe cu dînsele volumul V 
din această publicaţie, 

Cetitorul va judeca și după cei se dă astăzi dacă această 
colecție răscumpără prin foloasele ce aduce cheltuiala făcută 
de Ministeriul de Instrucție cu dînsa. Ţin să declar că, în 
ce mă privește pe mine, această cheltuială nu întrece, pentru 
copie, orînduire, adnotare, sati pentru redactarea studiilor 
din Prefețe, suma de cincizeci de lei de coală. Și acești bani 
își găsesc mai totdeauna întrebuinţarea î în călătorii de studii, 
care aduc descoperirea de izvoare nouă. 

Dacă insă Statul romin ar putea asigura profesorilor uni- 
versitari mai mult decît hrana zilnică, sai dacă m' aș găsi în 
stăpinirea unei averi personale, aş renunța firește şi la această 
plată. 

N. IoRea. 
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DOCUMENTE. 

1. 

Semnătura lui Mihai Viteazul, pe actul de jurămînt către 
Împăratul Rudolf: 9 Iunie 1598: 

TA 
AP] 

(do Mihail Voevoda. ) 

[Actul samănă cu n” coxxrir din Hurmuzaki, III!: dar are 
citeva lungiri, mai ales la dată. Pecetea cu cei doi sfinți tu- 
telari: vulturul Sus, cu cruce, între soare și semilună ; în 
cercul de supt el: ma 6%... În jur: 3 Iw Ankanan Eoekoaa. 
Semnat, în colţ: /oannes Racz, secretarius. — Archivele de Războii din Viena.] 

64567. Vol, 1V. 
1



2 " ÎNSEMNĂRI ŞI ACTE ROMĂNEŞTI 
. 

N. 

Semnătura lui Mihai Viteazul pe tratatul cu Împăratul 

Rudolf: 9 Iunie 1598: 

[N 

(gard 
[N 
A 

(lo Mihail Voevoda.) 

[Actul e publicat, după o copie contemporană, în Hurmu- 

zaki, III, ne coxxur. E seris pe patru foi de comisariul im- 

perial Istvânffy. Foile sînt cusute cu un șnur TOȘ-negru- 

galben-alb. 

Pecetea, supt care trece șnurul, e ca și cea de la n” pre 

cedent. În colț, jos: /oannes Racz, secretar :. — Did] 

III. 

(1600-1.] 

„„.che ce-aă scris Leca Aga: sate ungurești. 

„.. mani i Gherla îi Fiuiuzeş s6...pe... 

„„.ora „ ai ţinut Mordni Iştflan]. 

„„.ră a lu muerii lu Apafi M... 

1... ai ţinut Sent Marton. 

+ Sentivanu . au ţinut Jibri Gașpar. 

+ Sămbătelche . aii ţinut Cefăi Iștfan. 

+ Domocoșfalva . ai ținut Albora.... 

i Magăr Lapăș i Velma îi Debrețin . ai ţinut Belin Ghiur: 

ghiu. 

+ Răteg . i Gancea .i Loșfa . i Poian(a] . ai ținut Bășcai 

Iștfan.
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7 ...„ntelche , î Cherleș aă ținut Săbo Bălaș căpitanul de 
în Hăstu. 

+ Sentu lacom i Ida ai ținut Corneș Gașpar. 

ș Chiri aii ţinut Cătunai Mihaiu, ce ia în hotarul cetăţii, 
1 Unfalov i Baton i Ceaba ai ţinut Meţenti Benedic. 
+ Ghiurghiu îi Negherfalova ai ţinut Boşcai Iştfan. 

„ 7nănești, 

.. ţinut Banul Mihalcea. 

...[ținult Săbo Gherghe. 

.„[ță]nut Ceachi Iștfan.: - 

..iurdi Boldujariu. 

... falăva.. . muiarea lu Răzvan. 

[7] Alşăsăciu a ...ri Petră. 

1 Felșiusăciu ... Macrai Iștfa[n). 

+ Holpotaca . ai ţinut Hernin Miclăuș. 
i lurzmezei . îi Tăcafalova . îi Chepșafalov ati ţinut Do- 

moni Pal. 

+ Bolcu ai ţinut Nemeșu lanuș, 
+ Rohi i Desnopataca . aii ținut Fiuzi Freanți. 

Tochiuș . ai ţinut Noghi Gașpar. 

Caţco i Fiuliur . ai ținut Boșca[i] Iştfan. 
[Archivele de Războiu din Viena.] 

7 
' 

IV. 

Semnătura lui Mihai Viteazul pe punctele presintate de 
dinsul în 1600 comisarilor Ungnad și Mihai Sz&kely: publi- 
cate în Szâdeczky, Mihâly Vajda şi, în resumat german, în 
Hurmuzaki, IV:, pp. 214-6, col. 1: 

po 

00 A 
LA 7



4. ÎNSEMNĂRI ŞI ACTE ROMÂNEȘTI 

Însemnare a lui pe dosul actului: 

RD TI, Fu 
i 

TIC 77 ea 

mi aa 

14 [! (PT rr 
(Și hotaru Ardealului. 

Pokhta ce-am pohiit: 

Moldova, Ţara-Rumănească.) 

(În original rîndul 1 e departe de rindul 2 și cele două 

din urmă formează unul singur. — Arch. de Războiii din 

Viena.
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V. 

Insemnare a lui Mihai Viteazul, pe dosul scrisorii amba- sadorului spaniol din Praga, 23 April 1600 „ către dînsul: Hurmuzaki, IVI, p. xxuur: 

— 

o e Meu q 
H 

AG 1 m pari 1053 

et ut 

(De la solul Șpanet, carele șade 
lingă Împăratul Hemfescu,) 

[Arch. de Război din Viena.] 

VI. 

Însemnare a lui Mihai pe dosul jurămîntului făcut de Kaptury Jânos că va ținea Șuceava pentru Vodă şi fiul lui, 
ca pircălab: «datum in arce Swchwa, 29 May 1600»: 

Tr Păi 
Pe na rr pr 

war e 

(A lu Căpturi păntru 
Jurămăntul.) 

[Arch. de Războiă din Viena.]
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VII. 

Insemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul unei scrisori un- : 

gureşti, prin cate — lunie(?) 1600 — orașele ardelene sînt în- 

vitate a se răscula contra Voevodului: 

zi 1 pm Je aaa 

(Pântru Maco Gurgu.) 

[Arch. de Războiii din Viena.] 

VIII. 

Petrus Arros, camerarius in porta Varregen, recognosco per 

praesentes prudentem et circumspectum dominum magistrum 

civium civitatis Segeswar, Andream Gebel, ad manus meas 

administravisse tribus vicibus tritica, cubales saxonicales in- 

tegre et plenarie mille, medio lacobo Fogarassi; de quibus 

eundem expeditum reddo praesen[ti]s signature testimonio. 

Datum în porta varragiensi, anno 1600, 8 iunii. 

+ Eu Marci Log. să se ştie cum aii adus de la Seghișoar(a] 

de trei ori căb. 1000 tocma. 

[Pecete, cu un cap de Împărat roman. 

Arch. orașului Sighișoara.]
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IX. 

Iscălitura lui Mihai Viteazul pe forma ungurească a pro. : 
punerilor transmise, în lulie 1600, prin dr, Pezzen: publicate 
în Szădeczky, 7. e. şi, romăneşte, în Iorga, Documente de la 
Petru Șchiopul şi Mihai Viteazul, pp. 49-39: 

PA A ă i 

LL 
[Arch. de Război din Viena.] 

X. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul scrisorii ungurești 
fără dată, prin care locuitorii din Huiedin (Vajda-Hunyad) 
arată cum trabanții Domnului aă maltratat pe cițiva dintre 
ei şi pe predicatorul lor Nagy Andrăs chiar, ai tras cu 
pușca, ș. a., așa încît au trebuit să se tragă clopotele și să 
fie goniţi: 

da 2; | ideia pr / edi 
J pp a f] JJ 
premi a 2Y 

(Aceastea-s de treabă păntru dărăbanji 
ce ai omorât la satul cel arsu,) 

[Arch. de Războiii din Viena.]
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XI. 

Noi Mihail Voevod, cu mila lui Dumnezei Domn a tot 

pămîntului Țerii-Rumînești și al pămîntului Ardealului şi al 

Moldovei, feciorul marelui şi prea-bunului Ioan Petrașco Voe- 

vod. S'aii dat dumnalorvoastre această poruncă a Domniei 

Mele, precum lui Dragomir și lui Bucur și Oprea şi Aldea 

şi fiilor lor, pre ciți Dumnezei îi va da, ca unor moştenitori, 

din satul Mindra, ce se chiamă a șesea parte din satul Mîndra, 

în toate, din munte, din ape, din pădure și din hotar și din 

lăcuinţa satului, unde lăcuiesc, pentru că iaste direaptă și 

veche moșie, ce aii fost lor dăruită de moștenire, anume lui 

Dragomir, şi Opri, și lui Vlăduţ, încă de atuncea de Laioș 

Crai. Căci că, la a! cincilea an al stăpinirii noastre avînd 

oareş-ce proces înnaintea noastră Stoica, Milea şi Bera, cari, 

chemindu-se înnaintea noastră după jalba Stoichi, Mili şi a 

Beri aceşti mai sus numiți Dragomir, Bucur, Oprea și Radu 

şi Vlăduţ şi Aldea, cum că ar avea parte şi ei la moșie, şi 

la aceasta am căutat Domnia Mea și am pus judecată după 

lege la cinstitul Divanul Domniei Mele, şi s'a cercetat în- 

naintea noastră și a cinstitului Divanului Domniei Mele. La 

care s'ati văzut şi o carte bătrină ungurească, pentru moșia 

cea mai sus zisă. Cărora Divanul Domniei Mele li-aii dat 

jurămînt, a numitului Stoichi, Mili şi Beri, să dovedească că 

ar fi fost şi ei părtași la aceasta, și, Stoica, Milea şi Bera 

neputind mărturisi înnaintea marilor mei boieri doisprezece, 

nică înnaintea Domniei Mele n'a mai putut apelălui. Așa 

dară aii rămas moşia aceia și cu cartea Domniei Mele de 

stăpînire lui Dragomir și lui Bucur şi Opri şi Radului și Aldi, 

ca să li fie lor şi fiilor lor și nepoților și strănepoților lor de 

moştenire. Și de nici o judecată să nu se mai supere, fiind rin 

duitoarea judecată deplin înnaintea Divanului Domniei Mele și a 

marilor boieri: jup. Teodosie Mare-Logofăt, jup. Stoica Mare- 

Postelnic, jupîn Bărcan Mare-Vistier, jupîn Leca Mare-Comis, 

jupîn Leca (sic) Mare-Postelnic. Și am scris eii Carcalor (sic) 

Logofăt în luna lui Iulie 15, în cetatea Beligradului, fiind cursul 

anilor dela Adam 7108, iară de la Domnul Hristos 1600;
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Woi Miha? Voevod, cu mila lui Dumnezeit Domn Zerii, 

elc. (sic). 

[După o traducere cu litere latine în Arch. de Stat din 

Budapesta; «l. 39 b. 40 es 41, 1848, 1849».] 

XII. 

__ Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul scrisorii din 25 

Septembre 1600 a Statelor Ardealului către dinsul: Hurmu- 
zaki, IV 1, n” oxxvit: 

D=: 0 
Pimp ZA CIP Ed A 

(Păntru Selește lanăţ.) 

[Arch. de Războiii din Viena.] 

XIII. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul scrisorii din 30 
Septembre 1600 a Statelor Ardealului către el: Hurmuzaki, 
IVI, n oxxrx: 

m pr ii] YD 

174 20545PI 87 

dn 
(Păntru tocmeala ce-ai fă- 

cul Jara să daii fămea- 
ia.) 

[Arch. de Războii din Viena.)
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XIV. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul unui pas fără 

dată, acordat de Ioan Garazda și Mihai Veri lui Petco Odo- 

- Er4k ii | 

Pai 
(De la Veri 

Mikal.) 

(Arch, de Războiu din Viena.] 

XV. 

însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul scrisorii lui Basta 

către Baba Novac, I-iii Octombre 1600: ca n' cxxxul din 

ai 

/ 
pu dh 

| (Baa PWovac.) 

[Arch. de Războii din Viena.]
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XVI. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul scrisorii Statelor 

din Ardeal. către Baba Novac, 1-ii Octombre 1600: ca n? 

CXXXII din Hurmuzaki, IV 1: 

Pai 

1411) HE 
(Baba Wovac.) 

[Arch. de Războiă din Viena.] 

XVII. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe scrisoarea din 1-ii Oc- 

tombre 1600 a lui Stefan Csâky către Baba Novac: 

TIT 

TI] tta ij 
(Baba Novac.) 

[Arch. de Războiii din Viena.] 

XVIII. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul scrisorii Statelor 

Ardealului din 2 Octombre 1600 către el: 

F- Pre 
T 6 TI PSC pent 
Capu 

(Păntru să trimeţ | 

boiarii.) 

[Arch. de Război din Viena.)
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XIX. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul scrisorii lui către 

Basta, Octombre 1600; Hurmuzaki, IVI, n” xv: 

Hp Drpritr 109.7 

(Maşa ce-am trimes la Baştea.) 

[Arch, de Războii din Viena.) 

XX. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe scrisoarea din Beiuș (Be- 

lenyes), 23 Mart 1601,a lui Bartolomeiii Somogy către din- 

sul: Hurmuzaki, 1V!, n” cov: 

Pa 
PIZ 

(Beleniș.) 

[Arch. de Războiii din Viena. 

XXI. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe scrisoarea din 28 Mart 
1601 a lui Nicolae Senyey către dînsul: Hurmuzaki, IVI, 
n” covI: 

po nd mal 
(Fineai Miclăuș.) 

[Arch. de Războii din Viena.]  
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XXII. 

Insemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul scrisorii din 29 
Mart 1601 a lui Nicolae Zolyomi către dinsul: Hurmuzaki, Mă | 
IV:, n* covu: | : „” 

PR 

DOE 
(De la Folean Miclăuş.) 

lArch. de Războiii din Viena.) 

XXIII. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul unei scrisori din 
14 April 1601 a lui Bartolomeii Somogy, căpitan de Beiuș, 
către dinsul : 

(4 (117 773 [5 

Zaz 
PYedI es lo 

(De la căpitanul de Beacleaniş; în original e un singur 
rind.) 

(Arch. de Război din Viena.
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XXIV. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul unei scrisori din 

14 April 1601 a lui Bartolomeii Somogy, căpitan de Beiuș, 

către dinsul: 2 

| FIE d pt 
(De la Beleniş.) 

(Arch. de Războii din Viena.) 

XĂV. 

Însemnare a lui Mihai Viteazul pe dosul unei scrisori un- 

gurești a lui Ludovic Râkoczy către dinsul: 23 April 1601: 

- 
pere petfnj 

(De la Racovţi Laeș.) 

(Cf. altă însemnare ca aceasta în Iorga, Documente de la 

Petru Șchiopul şi Mihai Viteazul, p. 61. — Arch. de Răz- 

boiii din Viena.]  
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XXVI. 

Tomintu. 

[1601-2.] 

+ Se se ştie cumu s'ai [învoit] Pătru Domnarilu cu fec[ojrie 

mueri, cu Dan și cu Vlcu, de le-ii dat mumă-sa parte-i de 

ot|ijnă amăn /ruz/, să n'aibă fetțilorii cari ai făcutu, să n'abă 

niminie în chipu nice în mah... (rugz]. Înco Pătru Domnarulu 

se n'ai[bă] nici o [sojcotală în ocina lui Dan și al lui Vălcu, 

şi să naibă n... (rupt; sus: şi alu dat-o m (sic) amodroru 
de u părtu sc...] Danu, nice Vicu, nămică partă acea ocină 
a lui Păltruj Domnariului, că ș'aii cupăratu ilu cu bani lui şi 

cu m... /rupi], să-i ţie cu pace, lui cu cestu fecioru care 

şa făcutu elu. Și, căndu s'a tomnitu, ai fostu jude Ionșe 

Coltoru, și a|u] fostu la ce tocumelă popa Dumitru, popa Oprea, 

popa M[ihai 2] alăldămășiri, și Toma Nagu, Man(e) Mile, Pătru 

Căndre, Coman Stroia dă Dărlatu, Pătru Fasa, Pătru Cernatu, 

Chirca, P... /rupi] Pătruu, Stan Rmanu, Ionu Cunţanulu. Și 
cela ce va mai [fajce mai multă pără, ore Pătru Dumnariulu, 
ore Dan, ore Vălcu, să fi birășagu 40 de florțin]ți domnești, 
să fi 2 bătrin... [rupt] iră 20; şi bine se se ia amite, carele 
va ma face pără, s[aii] ei tostri, ounulu 40 zeci de floriți, că 
facu 100 și [20]. Și ai lăsatu momă-sa cu blăstămu, carele 

să va scula s... /ruzţ] pre feciorlu ei Oprea, să n'aibă ude 

merge după ia; ce spr[e] . .. [74p1] cupărat-aii Pătro Domnariulu 

ocina loi adausu pentor... /r4gzj. Și ati mărturisitu, KoAMo 

Miz «ns [=como ște cile) în țară, 3 dumineci, și a... /rup4] 

danu adausu la judele Ionășu Colturu, să o scoţă, ci... /ruzz] o 

i-ai datu nimica, şi ai fostu în lege 4 părgari. ţ Și €... 

[rupt] va scorni mi moltă... /r4p7] florlinjți... Să se ştiia 

de rădulu lui Pătru Domarilu cum i s'o tiplatu o ocina Lupei 
Jata, de i-ai întrăbatu pre Danu, și pre Hăse, și pre lonașu, 
și Comanu Gherghina; ne s'o lăpădatu, și ai zisu: «noi nu 
putem să ne moru no frați de fome, iară tu comădă şi 
făni». lară după aceia s'o sculatu Hăsă de l-a păritu de 

re | 
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foztu jude Lupa Ciuca, şi fosto în lege Bibu Oce, Stanu 

Romano și popa Oprea, popa Dumitru. Și lege nu i-aii datu 

nimică. Şi au fostu la ocen[ă] de a făcuto lege, vlăt 7110, în 

răaşe, iară de în celu thănagiu (eanay) di lulnjcă să în- 

torcă lui Danu și lui Văcu ori bani... /r4zi] i-a lua, u datu 

samă de trezăci de floriți înaite lege. 

i Să se ştiia, de rădulu fetăloru, că i Pria i-u datu ei pă- 

meture din în căpu și ocină de acasă, iară îi Neacșă i-a 

plătitu capulu cu patruzeci de floriţi, iară le să-i de pace. 

Oprea să nu-i voru da pace, ce cădu voru scorni pări, iale 

să dă 120 de floriți. 
Că i Prăia ia indatu ţirtă de citi floriţi și doi boi și mănăci 

de postavu, și iară i Necşe ia i-ii datu 2 ogni și 8 nasturi 

și ortu de oi și 2 vaci. 

[Sibiiu, Archiva Orașului, Protocolul Siliștei, 1585-1709, p. 

131.) 

XXVII, 

(1628.] 

+ Să să ştiia că aii făcu Stanu Micalușu di Săcelu o moră, 

și s'aii tocumitu cu satu bini, şi ai beutu altămașu, și aă 

mărtorisito la besărecă 3 domeneci; și atuci au fostu birăii 

Oprea Cădră, și jude Pătru ai Gărce, și Oprea jode de pre 

parte lui Halăr; şi au fostu Comanu Bibo jude și Mărcăoia 

Bodoia ; şi ace locu iaste de loculu Sibiiului ; şi ace lucu L-ai 

luatu de la Toma Nicoră, şi au schibatu locu pre alcu 

(sic); şi au datu pre cale morei şi pre nischițălu locu slobodu 

lui Comanu Bibu şi lui Pătru Bi[buj, le-aii datu 23 de floriţi; 

şi, de ude să începe iaazulu, ai schib[atu] locu pre a locu, 

cumu di în vale de lăcămi Giurgeu Moga; și au beotu ală- 

demaşu în casa lui Manu Giurgiu, și l-aă mărturisit la bese 

reca Vălei în 3 duminitiă. Și au fostu jude Pătru Radulu, și 

au iașitu satulu tutu acolo la moră, şi a tocmitu, de la ce 

să va ma scula pre ace locu să grăiască ceva, să fiia proclit 

și anatima 318 otlelți, și să fiia birșigu 14 florlin]ți domnești, 

și işpaniloru 12. Și să să .ştiia care ai fostu aldămăşeru de 
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Vale, anume Bucor Ban și Dalascu. Şi atunt a fostu pro- 
topot Dumitru ot Sălagii. Şi aceasta. 

Literae Stan Michlos super emptione et conventione molen- 
dini guod erezit anno Domini 628, în territorio Setzel situati. 

[Zbid., p. 139.] 

XXVII, 

[1628.] 
Scrii eii popa Luca, potrupop din Sintiona. Fost-aii anume 

unu bagiu a lui Ciahi Lasliu, anome dinx salu, Simion fe- 
ciorul e Maărnuga, de-ai lvat o fati anome Flore Simion 
diwân, fata lui Simioni, anume lonx. Iare-i fosti Fechiti 
lanoș, a străigat şi a tudummnitu tari că 0 all tras și are 
ș altă muiaria. Eu potrupop Luca am mărsii ; deaci întxe 
am gu|rat] nevasta: i-ait giorat diraintia nostra și dinaintia 
birăului din Sintioona o (sic), anome Mihaila, și u fostu da- 
naintia mulţi omeri, cx'i mars a bură voe, nime nu ai tras; 
de cătra aciaea, muiarx de mult S'aii ales; cadu ai fostn 
meas. lulie 5, dn atunci s'aă înpărțit ; candu o a luatu, ai 
giurat 7 omere, Olah Ianoș, ali duile Craciun, a treile Inașcs, 
al patrul[e] Cărstianaș, Molduvian Petrea, al șiasele Toder, 
al șiaptele Niamiș Bamava. Toduraci giurămăntu a dat; 
în şt[irje su fie şsanilor (Sic), viţaișspanilor, birailor, vladi- 
cilor, potropopilor: di nime să aiba aP nv[ă]lui acest lucru, 
că aii fostu cu giurămantu. Vliată 7137, WT po. Xa 1628, 

[Pecete neinteligibilă.] 

ApriOTaG, 

* CENTRALĂ ., 
UNIV ERSITARĂ 

Ueunas Y 
    

   64567. Vol. IV. 
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XXIX. 

Aâs (sic). 

+ “Opodopby &păv 6 Movaiy Bov- 
Boros ro m06 ei50povnomv us Tv 
moypooynuevov zoo Kpah rob &- 

Jeztn rob Nov Ppertov ca zhaţi (2) 

1ozov zohtypooynpinvov Tov Ep va 
Ecopdocm Tov txovo Gado (576) Ta 

va, mov Gri ue Toy Voobzt T(aov- 

0% vatbme rob xai. anopobra va Xaoi 
ov £oplo pob YaTa Tri Gricoby pas 
AOL OVOOG WAL TO XAV.OL VOL TĂŢOD 

ora Biaxiay 27 arperebod vă” ob 
vo, rob Erjdov Xaăts %po5nay ext, 

XaL VO TOV EDYODLOTOV AOL AATĂ TO 
AnfLov e306ay Tm ouoXGȚa p.0b "ta va 

p.TEt6T09%Vn, Wa GObXb0Y (Sic) XA Ti 

Bovio, Was. 
—— 

(PP ——_ 

pro hi Bot Po 
Pe 

Kai eyov o Movsrjos 

wat he ora avofsv. = 

ÎNSEMNĂRI ŞI ACTE ROMĂNEŞTI 

[innainte de 1630.] 

i Recunosc eii MoisiVoe- 

vod cum că ne-am înțeles 

cu solul Craiului, care să 

trăiască mulţi ani, cu Miko 

Ferencz, ca să scrie () 

Craiului ca să-l îndrepte 

pe Măria Sa ca săi tii- 

meață cu Isuf-Ceauș o ce: 

rere, şi poate să facă în- 

dreptarea mea după în- 

voială, și să facă și aceia 

ca ei să ajung în Ţara: 

Romănească și să dom- 

nesc; atunci să am a da 

şese mii de Iei și să-i mul- 

țămesc. Și spre dovadăam 
dat acest izvod al miei ca 

să se creadă, și pe dinsul 

pecetea mea: 

Jo Moisi Moghila Voevod. 

Și ei Moise 

şi prietenii (!) la cele de 

mai sus. 

[Pecete neagră cu vulturul muntean și crucea. Inscripţia: 

+ 10 AGOHGH MOTHAA ROEROAh.] 

1
:
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XXX. 

[1630.] 

f Cinstite logolfete, să fii dumneata săn[ă]tos. Daii știre dum- 
nitalle], pentru răndul slujbei noastre de aicea, că slujim păn 
o petrecuiii foarte bun[ăj. Cănd aii fost luni în prănzu, în 18 
zile], eii mă duseasem de la soroc să tocmescu neștie] 
miiare cu ceștli] neguștori, să o iai, că ne grăbiia Turcul cu 
miiare ; în urma mea fost-ai venit feciorul Filieșanul cu 30 
de omeni la mine să mă prinză ; el nu m'aă găsit acolea, 
ce-aii găsit fitorii, ce-ai şi prinsu a-i uciderea și a'ntrebarea 
de mine unde sănt; eii, deaclă] ai văzut nevoia, au fugit. 
Ce-au luat şi caii miei toți, de n'am rămas ni€ cu unul, ce 
sânt pedestru; şi ai luat calul Savei și al lu Ion şi al lu 
Stan Păţiijtul, şi au luat și banii căț era strănși de mierărie, 
toț, și căț ban[i) aii fost depre birărie, că atunce nă venise 
neştie] feciori den birărie și ai luat; eara, căt mai fost 
băgat în berbenițlă], toat[e]; și ai luat dulama mea și hainel(e) 

Raduljuli frăține-miei; i-au luat tot, de-aii rămas numai cu că- 

meașa, şi aii luat dulămil[e) feciorilor, de sănt numai cu tru- 

puril|e] ; şi ne-ai luat și cămeșli] și tot ce-ati găsit; și, căt[ă] 

vită aii găsit de trăsur[ă] de miiare, toat[ă] o ai luat; și vag 
și cai și tot; și catastișelje], căte au fost de astă vară, toate 

le-aii luat, — că era în desagii cu banii; şi, căț birari ati găsit, 

toț i-ai luat de i-ai legat, de le-ai luat banii și catastișele], și 

i-aii despuiat, — de i-au lăsat cu piialea; și ai luat calul Paraschivei 

şi al Neaniului și al uncheaşul|uli Stroe și al Radulţuji Bădăcel. 

Mai rea răutate n'am văzut de cănd săntu. Cănd am mersu la 

Trăg, venise veaste la căpitanul cum treace Aslan Vornicul 

cu Gorgan și cu Mateiiă şi cu alalți boiari cu tot, la munte ; ce- 

am și încălecat cu Sărbii: ce-am mersu Luni seara la Runcul 

Cliucearul; demăneaţa ne-am sculat de noapte, ci ne-am dus 

unde aii fost ei tăbărăț. Ce ne-am pus în gura plaiului, ca 
să nu-i lăsăm să treacă. Fii au venit toț de fațiă], că era 
mulți, și tot de folos. Ce-aii și dat la noi; cănd amstătut să 

vedem ce vor să facă, ai eșit nainte lor Mihaiii Clucearul şi
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Dumitru căpit[an], şi chiema pre căpitanul să meargă la ei, şi 

striga să ne închinăm lor. Deacă ai văzut că nu vom, eii 

ai și dat la noi, de ne-ai răsipit, de-ai fugit cine încătroo 

ati putut. Vrutu-ne-am pune și capetel[e) după alalte nevoi. 

Deaca am venit la Trăg, scris-ai Vornicul cărți la Vod[ă] și la 

Vornicul și la toț boiarii, cum ai fugit Aslan Vornic, cu fe- 

ciorul lui, și Gorgan Spat. şi Agla] Mateiii și Barbul Brădescul 

şi fcatel'e] lu Mihai Cliuă. și Barbul de Poian[ă] și feciorii 

Iscrul[uli și Barbul de Fratoştiț. și feciorul lu Malcot, şi alţii 

mulți de la Olt și de la Rom[ajnaț și dela Jiiul de jos şi de 

la Meh(e]dinţi. Ce-am vrut să viiii ei cu cărțile să spui ce- 

am văzut, şi au scris și Vornicul și căpitanul la Vod(ă] și la 

boiari ce răutate aii făcut, ci apoi ei găndiiu cum voiii veni 

şi să las aicea slujba pustie, ce-am trimes ceşti feciori şi cu 

un Sărbu cu cărțile; ce vor spune şi ei şi de în gură ce-ai 

văzut. Că acum ţeara fuge toat[ă], că le-ai zis acei boiari ţerăi: 

«Fugiţtoţ după noi, nu maidațnemic», ce acum nu rămăne nime!. 

Ce să știț dumneavoastră că acs. . . [rupt] Rumănii nu vor să dea 

nemic, ci bat feciorii şi le iai banii şi trăsuril[e], şi zic că le-a zis 

boiarii să nu dea nemic, că le vinealt Domnu. Ci acum noi 

ne-am îngrozit, de nu știm ce vom să facem, că ni e frică că 

ne vor ucide. Ci acum, păn nu se va fas[e] o tocmală, noi nu 

îndrăznim nimic să ne tindem, şi ni feciorii nu cutea[ză] să 

umble necăiurea, să-ș str[ălngă căte o răm[ălșițlă! ; ce-am mai 

rămas să văz cum va filucrul, şi să pornescu neștle| vite de 

birărie la Curte. Ci să știi, loglojfete, că nu va să se aleaglă] 

nimic d[in] județ, că se-ai făcut lucru ca acela, — că acei boiari 

S'aii lăudat cătră ţeară că preste puţine zil|e|] vor veni cu 

Domnu. De altel[e] ce voii scrie dumnital[e]? Spune-vor și de 

în gură ceștii) feciori, cum ai fost. Aceasta scriă dumnital|e]. 

Să fie dumneata săn[ă]t|os]. 

+ Mai micul dumnitalțe]: Vasilie. — Pis Oh. 20 [rupi]. 

[Vo:] + La dumnealui, la Paraschiva Loglolfetul, să-s dea, 
= 

- A Ş 

W nH pa EAT 2. 

1 Pe altă foaie, — scrisă pe toată foaia, nu, ca pănă aici, în două. 

2 Asupra unuia din fugari, Barbu Brădescu, lămuriri interesante se cuprind
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XĂXI. 

[1634.] 
MliJi[o]stive şi luminate Craii, dumnul nostru mliJifojstiv, poh- 

timu de la m[ijlojstivul Dumnezei Mării Tale bun[ă] să- 
n[âjtate și Domnie îndelungată, cu toată cinstit[ă] casa Mării 
Tale; amin. 

f Altă, să veri întreba Măriia Ta de noi, cu mila lui Dum- 
nezei celui ce ai făcut ceriul și pămăntul şi cu umbra are- 
pilor Mării Tale, aflămu-ne sănlăjtoși. Alta, rog și pohtescii 
pre Măria Ta, cea milă ce ai tinsă şi ai arătatii pre capul 
părintelui nostru și slugi Mării Tale Hriza Vornicul şi al 
nostru, să nu fie uitat[ă): care m[illă ai arătat Mării Ta pre 

într'un act pe pergament, care se află astăzi în posesia d-lui M. Săulescu, 
Dăm aici punctele cele mai însemnate din acest document : 

Radu Leon confirmă «lu Gherghe log. și jupăneasii lui Vilae ot Obeadeni, 
ot sud. Doljăl, fata Predei Post. Păianul, nepoata jupăneasii Stanei, care ai 
fostu jupăneas[a] In Laţco Com. den Paia», pentru «satul Vălcomul dupre apa 
Dranovulul». Se arată hotarele, între care ecularea groasă», «cursura apei în 
Sus», «matca văcii», «lacul cu frasinii», «poteca Costei>, cmărhila den față, 
la podișor» ; se enumeră Rumînii, între cari unul avuse, supt arăposatul 
Radu Voevod», un proces cu <Conda Arm[a]șul>. Mentionat «Preda Bră- 
descul». Moșia e a Vilaci din strămoși: «Amza Banul den Creţești și frate- 
săii Neagoe Post., căştigat de tatăl lor Stepan Log.; dat și miluit de Tăpo- 
satul Vlăduţă-Vod[ă], pentru credincioas[ă] și direaptă slujbă -aii slujit 
Stepan Log. lu Vlăduţ[ă]-Vod[ă], precum am văzut Domnia Mea şi hrisovul 
lu Vlăduţă-Vodţă], de miluitură, văleat 7020, şi cartea lu Pătrașco- Vodă], 
snă Radul-Vod(ă], văleat 7065; şi l-ai ținut Stepan Log. acestu sat.., iar, 
căndu aii fostu în zilei[e] Mircei-Vod[â] avut-aii Amza Banul şi cu frate-săii 
Neagoe pără de faț[ă] înnaintea Mircei-Vod[ă] cu “Toma şi cu Gherman şi cu 
Siverin şi cu Radul şi Pătru ot Șătoia, zicăndu cum că acestu sat... iaste al 
lor de moșie...; de rămas[e] la măna lu Amza Banul.» Supt Alexandru fiul 
lui Mircea, ciar s'aii rădicat cu pără toț Rumănii den sat den Vălcom, zi- 
căndu că nu săntu Rumăni de moșie den Vălcom... Şi le-aii dat răposatul 
Alixandru-Vod[ă] Rumănilor leage să jure în doao răndure căte cu 12 boiari 
de cătră Amza Banal,cum că nu săntu Rumăni, şi tot aii rămas Rumănit de 
leage şi de judecat[ă] (7078).» Supt Mihnea, iar se ridică Ruminii și li se dă 
aceiași /ege: «şi iar ni de cum n'aii putut jura> (7096). Moșia o ţine Amza 
«şi cu nepot-săii lon dăn Arceşti, snă Neagoe Post... lar apoi Amza Banul 
ai dat jum(ăjtate de sat de Vălcom zeastre fie-sa Armeancăi, care ai fostu 
juplăneasa Predei Slugearul Brădescul, şi l-aii ţinut cu pat[e] păn la Gavril» 
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capetele noastre, acia milă să fie neuitat[ăj și nerădicată 

de la prea-m[illiojstivul Dumnezei de pre cinstit capul Mării 

Tale. Alta, dai ştire Mării Tale păntru o greotate mare ce 

ai căzut pră capul miei pre bun[ă] dereptate, — care găl- 

cav[ă] și răutate nit cu hărtia se va putea ajunge, nice 

cu condeaiul a o scrie, — numai căt va spune sluga Mării 

Tale Mihai Diiac, — den măna unor nebuni şi oameni fără de 

mente; carea am vrut veni și păn la moarte. Ce rog și poh- 

tescii pre Măria Ta să osteneşti cu o scrisoare la Măria 

Sa la Doamna a Domnu nostru lu Mateiu Voevod, cu multă 

mulțemită, că după Dumnezeii şi după aripile Mării Tele 

stătut-ai de am Snauri păn astăzi cu zile; iar la sluj[i]- 

tori cu puțină) împut[ăciune („avute ne) căce aii făcutu lucru 

ca acesta, ce nu se-aii căzută. Alta, mai multă nu poci lungi, 

Vod[ă], iar, cându aii fostu atunce, iar un nepot al lui Ion de Arceşti, pre 

nume Udrește feciorul Vladului, el ai fostu căzut într'o nevoe, că ati fostu 

jungheatii pre un om den Dranoveţ. Deă m'aii avut cu ce-s plăti capul de că- 

tră Alixandru-Voa(ă], ce ș'aii văndut partea lui... Condei Ar[m)aşul ... lar 

dupre moartea lu Udreştțe] rădicatu-se-aii Preda sluj. Brădescul cu pări și 

Sati părăt de faţă cu Conda Armașul înnaintea Radului-Voa[ă]», pretextind 

că el a tocmit de înnainte pămîntul cu 7.000 de aspri, din cari a și dat 

3.000. «Det Radul-Vod[ă] aii dat Predei Brădescul leage să jure cu 2 bo- 

iarți], Grama de Almăj și Aldea de Sraărdeșșteţ, și să ia şi cartea părintelui 

Viădicăi de afurisanie. Dei el p'aii putut jura, ni& aii luoat carte de afurisanie. 

De ai ţinut Conda Armașul jum(ăjtate de satu și Preda sluj. jum(ăJtate, iar 

duplă] moartea Predei Slugear rădicatu-se-aii jup[ă)neasa dlui Armeanca și cu 

fiă-săi Barbul Peh. pentru această jum[ăltate de sat, de s'aii părăt de faţlă) 

al acilea răndu cu Conda Armașul naintea Radului-Vod(ă]. De& Radul-Vod(ă] 

iar ati dat leage jup[ăJaeasii Armeanchii și fiiii-[săă] Barbului Peh. cu cei doi 

boiarți] ce se scrie mai sus și cu Aga Farcaș; deă ei nic de cum p'ait putut 

jura... [7130]. Des tot l-aii ţinut Conda Armaşul, această jum(ăltate de sat 

şi cu Rum[îhnii, cu bun(ă] pace, păn aă murit el şi jup[ă]neasa lui Mariia, și 

feciori de trupul lor n'aă făcut. Dei, fiindu jupăneasa Mariia vară premare 

Barbului Peh. Brădescul, căzut-aii această jumătate de sat pre seama juplă]- 

neasii Armeancăi şi fiiu-[săi] Barbului Peh. Brădescul. De& jupță )neasa. Ar- 

meanca Slugereasa dat-aii ... tot satul... fiiă-sa Stancă : și ginere-săii Lajco 

Com. Păianul zeastre.» Supt Constantin-Vodă, evenit-aii un nepot al Condei 

Ar[majsul den Moldova, pre nume Conda snă Jane căpt., şi cu alți nepoți ai 

Condet Ar[ma]şul, pre nume Gherghe și Stoia și Matei, şi cu: jup[ă]neasa Păuna-> 

Proces de mai multe ori «naintea Ghiormăi Banul cu Vasilie Peh. Păianul și cu 

Gherghe Log., ginerel[e] Predei Păianul... Le-aii dat Ghiorma Banul 6 boiarți]  
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nig po& supăra cu scrisoarea pre Măria Ta, aă păntru sluga 
Mării Tale Hriza Vornicul şi păntru noi ; ce mai multi grăit-am 
și va spune sluga Mării Tale Mihai Diiac den gur(ă]. M[iJl[ojsti- 
vul Dumnezeu să dăruiască să lungească ani și zilele Mării Tale 
întru cinstit Scaunul Mării Tale; amin. Ghen. 23 dn. [1634]. 

[Autograf:] Mai mică slug[ă] și în totă vreme gata a sluji 
Mării Talje]: 

  

[Radu .. Vist.] 

[Vo:) + Luminatul Craii şi domnitor, domnu Gheorghie Ra- 
coţ, cu mila lui Dumnezeii Craii Ardealului și o parte a țărăi 
ungurești domnu și Săcuilor șpan, W Bra AApOtATĂ, aMHH. 

[Ciudată pecete pe ceară galbenă, cu stele și arabescuri.] 

judecători și adevărători, să adevereaze pentru acea jum[ătate] de sat... De& 
acei 6 boiari așa ai judecat cu ale Jor suflete și aii dat să ţie nepoţii Condei 
"Arm(a)șul aastă jum[ăltate de sat, iar Vasilie Peh, şi cumnată-săii Gherghe 
Log. așa ai judecat acei 6 boiari ca să-ș caute zestreal[e] moașă-sa Stanei la 
unchiu-săi Barbul Brădescul». Cîștigătorii vind Ruminii «lu Pătraşco Cliug, 
den Tomeani, iar moșiia o-ii văndut popei Stepan den Gogoşi, iar Vasilie 
Peh. și cu Gherghe Log. ei aii apucat pre Preda Peh,, snă Barbului Stol,, 
pentru acastă jum(ăjtate de sat c-ai fostu înzestrat pre moașa lor Stana». 
Preda iea «boiari judecătoră şi doa oră, și tot aii rămas Preda Peh. de jude- 
cat[ă], și el tot nu s'aii lăsat, ce i-aii purtat de val, și nu le-aii plătit satui», 
Ei merg la Divanul lui Grigore-Vodă, «de se-aii părăt de faț[ă], la Caracal». 
Domnul dă Predei eleage să jure cu 12 boiari de cătră Vasilie Peh. şi de 
cătră Gherghe Log.... Dec, căndu au fostu la zi și la soroc, el niă cum ai 
putut jura ,..». Atunci răscumpără «de a lui bun[ă] voe» partea pierdută. — 
Boieri: Ghiorghe V. Ban, Mareş V. Vornic, Radul Creţulescul V. Log., Ia- 
nache V, Vist,, Drăghici V. Spat., Necula V. Clucer, Șerban V. Post., Ma- 
nolachi V. Păh., Gheţea V. Stol., Ghiorghe Comis, Matei V. Sluger, Stoia 
V..., Radul Năsturel vt. Log. Scrie Radul Log. București, 4 Sept. 7176 (1668). 

[Semnat și pecetluit de Domn; pe pergament, La o ștergere se notează cu 
Toşu: «scos ot Divan, lun, 10, Î+ 7180; is. Radul vt Log.>]. 

În aceiași colecţie se află și un alt document, pe hirtie, prin care Radu 
Leon întăreşte Imi Preda Brădescul, la 18 Iunie 1663, nişte proprietăți, men- 
ționînd și o vînzare făcută de Barbu, tatăl lui Preda, lui Matei-Vodă. 
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XXXII. 

[1637.] 

+ Cu mila lui Dumnezeii creștin Craiul Ardealului şi a 

o parte de ţeara ungurească de susu și Săcuilor șpan. 

M[illosstive și luminate Craii, închinu-mă Măriei Tale] cu 

capul miei supt talpelfe] Măriei Tal[e). Alta, m[iji[oJsstive Craii, 

viindu și ei de la Ţjajrigrad, de la slujba Mărieei Sale Domnu 

nostru, aflat-am aicea credinciosul sluga Măriei Talle] Cadeș 

Mihai: n'am putut lăsa cum să nu aflu pre Măriia Ta cu 

plecată scrisorea mea. De căte n'am putut scrie Măriei Tale), 

grăitam deplin cu Cadeș Mihai: spune-va Măriei Tale], ei 

pănă la mortea mea tot sănt slug|a] Măriei Talţe). Mliji[oJstivul 

Dumnezeii să ţie pre Măriia Ta sănătosu, amin. Ap.27 dni 

[1637]. | 
+ Slug[a] Măriei Talle] 

[Autografă toată: frumoasă scrisoare, mare. 

Ca adresă cinci cruci. Pecete cam ca a fiului săii, cu co- 

roană, se pare, și, în cirilice: P T.] 

XXIII, 

[1638.] 

Copie: lovon (sic) Vasilia Voevoda, bjiio mlstiio gspdră 

zemli moldavscoi. | 
Dat-am cartea Domne Melea omenilor Marie Salea Craului 

de Ardial care vor veni dă la Maria Sa cu careva (2) aicea 

la nooi, fie boeren salii] poştea, saii fie cinea va hi, prea unde 

lasa-va prilij a veni, prea în ţarea noostrea, ori prea "n treguri, 

ori pre în satea, — să aibe a lă da cai dă olac chet lă vor 

trebui, și viind încoacea și mărghendu în colo; şi, pre unde le 

 



DIN SECOLUI, AL Xvir-lea 25 

sa va prilej[i] mas și popas, să aibe a-i griji de bucată şi de 
hrană dă cai, dă tot de ce leva tribui ; și se n'aibă dă nime 
nici un val, ce să îmble cu pace. Întralt chip [să: 74z] nu 
hie. Ilne &n uacrwaneat Tpâa, Hut lacek, ga 7147, Oct. 18. 

Jovon WVasiliia Woevoda. 

XXXIV. 

[1643.] 
f lo Vasilie Voevod bjiiu mistiiu g[os]p[o]dari zemli mol- 

davscoi. Adec[ă] aii avut dzi înnaintea porțăe Domnie Meale 
Ciocărlan “Țiganul de la Pobrata cu Fuga de Forăști pentru 
nește cai ce s'ai fosti furat Fugăi, apoi el ai mersu de au 
prădat pe C[iocărlain ; iar poi (sic) Fuga ș'aiu aflat furii, iar 
Ciocărlan s'aii îndireptat și ai luat de la Fuga un boi pentru 
bucatele lui; apoi ei de iznoavă şau luat dzi înnaintea Dom- 
nie Meale. Deci Ciocărlan aă vinit la dzi Ș'ai așteptat păr 
a cincea dză dup[ă] dzi, și Fuga tot nu au vinit; ce ai ră- 
mas de dzi și din toată leagia țărăi, ca să țăe Ciocărlan 
boul ce ai luat de la Fuga, și să nu-s mai părască, aceasta 
păn în ve&, peste cartea Domnie Meal[e). 

TOAHh eu, 

d lac ga 7151, 
| Ap. 7. 

1 Trandafir Bărsan dvornit uă. 

” Toflea. 
(Pecete roșă mare, cu chinovar.] 

XXXV. 

(1648. 

1 Milostive și luminate doamne, Dumnedzăi să ție pre 
Mărie Ta întru mulți ai cu bună paăle] la cinstitu Scaunul 
Mării Talle). De asta dai ştire Mării Tal[e] că, fiindu purces 
de la Mărie Ta, pre cal[e), căndu ai fostu aice la Teiuș, 
tănpinatu-m'aii o carte a Mării Sale lui Vodlă], care într'ânsă-mi
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scrie cum, de va fi cu voe Mării Talle) și va fi priimit cu- 

văntul Mării Sale înnainte Mării Tal(e), ar[e] neşte cuvinte 

foarte de taină să le arăte cătră un credincios al Mării 

Tale], însă Mărie Sa ar pofti mai bucuros pre dumnealui 

Chimin lanăș, căcă cătră altul nu va pute arăta aceste cu- 

vinte: carle] cuvinte, așe-m scrie, că sintu spre binelle] Mării 

Talle), şi a casăi Mării Tal[e). Vinindu-m aceste cuvinte, tri- 

mis-am pe dumnealui Michiș Pal la Mărie Ta, și ei voi fi 

icea la Sas-Săbeșu păn[ă]-mi va veni răspunsu de la Mărie 

Ta. De veşti ce sintu despre Tătari, carte ce mi-eii vinit 

de la un frate, trimisu-o-am la Mărie Ta, și Vod[ă] încă-mi 

scrie pe aceasta urmă. Să fii Mărie Ta sănlăltos de la 

Dumnţejdzăă ; amin. 

% Belgrad, Sep. 9. 

Mai mic slugță) a Mării Talle]: 

Ghiorghie Ștefan Vel Spăt. 

[V*:] ş Să-s dă această carte la măna milostilvullui Craiu- 

lui Ardealului. 

[Pecete verde ruptă, mică.] 

XXXVI, 

[1647.] 

lo Matei Basarabab (sc) [5%.] tam. HAuaaHHk BOEESA, 

3emasHi  Srpogaye- Bănaatenckiy unpouaa. Dăm întru adu- 

cere aminte şi întru mărturie cărora se se (s7c) cade 

tuturor, carii vor vedea saii vor ceti castă carte a noastră, 

căce adevărat iaste că şi mai nainte cu Măriia Sa cu Racoți 

Ghiurghii, biruitoriul Ardealului, domnul părților. ţărăi ungu- 

reșt|i) şi șpanul Săcuilor, am avut tocmeala şi legătura despre 

ținearea vecinătăţii. Care tocmeală şi legătură vrănd acum de 

iznoavă să o înnoim și să o întărim, cu curata pohtă legătura 

Măriei Sale nevoindu-ne a o păzi, ale cării legătură folosurn de 

multe fealiurn și indemăină în multe chipuri și apărătură, Îm- 

preună cu țeara noastră, priceput-am, — pentru care lucru noi 

mai zisul Io Matei Basaraba Voevoda făgăduim în Dumnezeul 
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cel în Troiţa unul, în spăsenia sufletului nostru, cum de aicea 
înnainte cu prea-luminatul biruitoriul Ardealului mai bună 
şi mai întreaga vecinătate și prietnicie vom să ţinem. Ceale 
5.000 de florințn costande de argint, care dam Măriei Sale 
în tot anul la Sti Gheorghie păntru zeciuiala oilor de în Ar- 
deal, carea se pasci în țeara noastr, de acum nainte să 
avem a-i da la Martie în 6 dzile, dupx calendariul cel noii, 
cum se-aii dat şi pănă acum; făra de nici o smintealx, ne- 

am prinsi să-i trimeatem. Dici atasta zi aşa iaste rănduita 
cum nici odată smintealx să nu fie întru viiața noastra și 
în Domnie, Și cărțile noastre ce-am făcut, ales la 6 zile de 
Martie, cu dereptate le vom păzi. Și iarăș ne făgăduim cum 
să trimitem un bun turcescii cal, care se cade de cinstea 
unui Domni, cu toate podoabele Domneșt(i], cu scărele de- 
argint și cu abăioar de săirma. Și alt cal jugan, bun, la zioa 
ce e mai sus zisă, impreunx cu banii cei mai sus Ziș, vom 

trimeate naintea feaței Măriei Sale biruitoriului Ardealului, 
Care lucru și tocmealx, de nu vom umplea cum scrie mai 

sus, și Măriia Sa biruitoriul Ardealului să aibx a fi dezlegat 
și slobod de legătura ce are cu noi și cu ţeara noastră. larx, 
cătră umplearea acestora tuturora,. așa să ne ajute Dum- 
nezei, și să dea spăsenie sufletului. Întru mărturiia şi întă- 
firea acestor tocmeale a tuturor dat-am atastx carte a noastra 
Măriei Sale birui[toriului) Ardealului, iscălita și pecetluit, 
de în oraşul Scaunului nostru Tergovește. În luna lu April 
22, AT r. 1647 /czfre cirilice]. 

[Pecete roșie mare, pe care, — probabil, căci e ștearsă: 
[w dlaren Hacapaga BX. p (?) nau. n BgA, 3. E3. Coroană 
sus. Pe V*: <az ajandelev ol vole !] 

75 mqath ZI 

— 7 
4 

z 
/



23 ÎNSEMNĂRI ŞI ACTE ROMÂNEŞTI 

XXĂVII, 

[1648.] 

Viiăjdțijca Stefan ot Belgrad şi a toata ţara Ardealului 

facem de ştire şi dăm bilajg|ojs|lojvenie cui să cade a ști 

pentru pentru (szc) giopănul Raț Adam, pentru că ai venit 

dumnialui de aă spus cum că le iaste biseareca forte departe 

de casă, într'un deal, și acum îiaste și vreame tare de iarnă 

și grea gerăască, ce nu pot mearge, că sănti slabi și bă- 

trăn[i], — fac de ştire și bl(aje[o]s[lo]venie Mfollitvei Tale] pop 

Măirean și pop Pavel, pre carele va pohti dumnialui, să mear- 

geţi să-i faceț slujba la casa dumnialui, însă vesfejrnia și 

itrosul, iar la zile marii) și leturghia, să fie la besearecă. De 

atasta facem de ştire. Să fiț săn[ătoș, amină. Pis Dech. 2, 

1648. 

ZI 

Tea pp alin 
[Pecete cu fum: + cu meuare.. . BhArpăAh; Cluj, Museul 

ardelean.| 

XXXVIII. 
[1650.] 

> 
Craii ţărăi x 

Noi Rocoţin Gheorghin, cu mila lui Dumnezăii 

Ardialului, uniin parte ţărăi ungurești domni și șpan Să- 

cuilor, facem știre într' aciastă carte a noastră cum, pintru 

aflare jup.pnului Matei Basarabu Vodă Ţărăi-Rum.pnești, cu 

sufletul nostru cel crăescn și creștinesci mărturisim și ade- 

verim pre dumnialui Vodă, şi în ținutul dumnialui pre toţ 

moștşteniin Ţărăi-Rum.pneşte, cum, care legătură și ispravă ai 

avut cu nume bun dulce tată al nostru cu Mărie Sa Vodă, 

mai pre urmă și cu ţara, acele și noi în toate părţile sfipnt 

și derept le vom ţine. Însă, întăiă, cum şi dumnialui Vodă și 

țara de se-ara ţine de acele legăturin care aii avut cu de  
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Dumnezăii creat tatăl nostru ; al doile, cum de care lucrure 
n'aai adeverit solii dumnialui, carei ai trimes la noi, anume 
Dragomir Vornic-Mare, Barbul Stolnic-Mare şi Enatie Postel- 
nic al doile, acela încă în toate Ie] von: ține; al treile, cum 
la sborul țărăi, carele va fin mai cur.pnda, dumnialui Vodă să 
trimață sol de cinste, şi să-mi trimață dumnialui carte de 
jurăm.pntă, tocma, ca aceae ca care ai fosti dată dumnialui 
de Dumnezău ertatului tatălui nostru Craiului, iară şi noi 
atunce așișdire vom da, cum ai fosti datii de Dumnezăă 
ertat tatăl nostru dumnialui. Tărie acestora cărțiu într'acesta 
chip să ţie numai pănă atunce, iară atunci să să de îndărăpt. 
Care carte de legătură a nostră cu scrisore m.pniei noastre 
şi cu [pă șzers] pecetnicul am întăritun. Scrisu-s'ati în cetate 
Brașovului, în luna lui: Făurară, în optuizprezeace de zile. 

[Concept ; cf. Szilăgyi, Monumenta comitialia Ti ra ussylva- 
nzae, XI, pp. 68-0; unde se află în latineşte.] 

XXXIX. 

[1653.] 
Noi carei sintem scriș pre nume mai jos legămu-ne cu 

credință și cu dereptate să fim Măriei Sal[e] Craiul Ardialu- 
ui și pre aceste lucrure carele sintu scris[e], pre sufletul nostru 
cel creștinesci, cum așa să ne ajute noă Dumnezău și 
Sfentă Măriia Preţista și sfle)nţii îngerii și toţii sf[e)nțiii lui 
Dumnezăi, și Sflejnta Beasearecă şi Sfăntul Postii, cum, de 
să va face milă Măriei Salle] Craiul Ardialului de aciastă 
săracă țară şi va lua depre asupra noastră pre Vodă care 
ste acum, pre Vasilie-Vodă, și pintru acesta lucru va porni 
Mărie Sa oștile, să nu vom pute amăndoi, iar unul dintru 
20i vom mearge în oștile Măriei Salle), iar cel lalt dintru 
I0i vom fi în potriva lui Vodă, ca nice să poată a strănge 
şti, nice el să poată scăpa. A doaă ora legămu-nă și pre 
ceasta cum, ce va cheltui Mărie Sa pintru acesta lucru la 
Lurci şi la Tătari, și pre oști plata, — acee o luămiă asupra 
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noastră, şi avuţie lui Vodă, unde vom ști, Mării Sale aii omu- 

lui Măriei Salle] vom face știre, și vom nevoi cu toată pu: 

tere noastră ca să meargă la mănile Măriei Sale. 

+ Az Gorghi Ștlejfan Vel Logoflă]t iscal; Stefan V[ejl 

Sărdar îscal. 

ie Fola 7 Bt If 

(Pecete cu coroană, un leii cu stea pe cap şi sabia în 

mînă. Inițiale: c > (sc). 

Vo:] Logofett Gorgicze Stephan es Armazi Arugy (sic) 

Szerdar Stephan het levele. 

XL. 

[1654.] 

Io Vasilie Voivoda scriem la fratele nostru, la Ghiorghiia 

ce ai fost Hatman, multă sănătate. Alta, de vei vre să trebi 

de noi, cu ajutorul lui Dumneadzăii ne aflăm cu sânătale
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și în pace. Venit-am și noi cărăm (sic) în Țarigrad, în 11 
dzil[e] a lui Iun., şi cu ajutorul lui Dumnăzăți) și cu ruga 
Precisti Măriia Sa Vezirul forte ne-au priimit cu bine, și 
a do dzi ne-ă împreunat cu cistitul Înpărat, şi n'ai zis cisti- 
tul Împărat să ședem aice la 7 Turnuri, ude să chemă și 
ședem acumu, iară cu mila lui Dumneadzăii de la toț priia- 
teni avem socotiță. rep UI BEHIA HITYOApTh. râka. AES NpnRoAn. 
NATEXHThAthph. dea să nu fat voia re, cam grăit cu capi- 
chehaialele Mării Sale Craiului și cu dumia lui Elți Hasan- 
Pașa şi cu dumialui Dzulficar-Aga, carele iaste drugagomanul 
Mării Sale Craiului, ca să scrie cărți la Măriia Sa Crai, pre- 
tru dumneata, și am scris și eu la Măriia Sa Crai, ca să te 
slobodzescă, că nn ești nice u (szc) vinovat; dece pare că 
Măria Sa Crai te va sloboji. Dece vinu în Ceara Muntenescă 
la dumnelui la Costantin-Vodă, că dumnelui ne iaste ca un 
fiii; dece, decalo (sic) le vei veni cu omen[i] de a dumnisale 
aice în Cearigradu, — dece Dumnedzei ias|te) bun. Ce-as serie 
și de altele ce s'aii lucrat, ce ştii că le vei ști; ce n'am 
ce-s scrie, numai Măriia Sa Hanul aii trimis pre un Aga cu 
noi aice la părăţiia, și ai scris forte bine pretru noi; dece 
avem nedejde de pre mila lui Dumnezăii să nu nea lase de 
tot, ce să-ș aduc[ă] amite de noi. Atăta scrii, și Dumnea- 
dză|i] să te scoță, iară să ne vedem unul cu altul, căce pre- 
tru păcatele nostre n'aii certat Dumnedzăii. Dece numai să i 
mulcemim și să ne rugăm Sfiții Sale, că nu ne va lăsa; și hi 
sănătos. Scris de Cearigrad, lun. 20 zil[e], 

Jo Vasilie WVoevoda. 

[V*:] La iubit fratele nostru Ghiorghiia, ce ai fost Hat- 
man, să să de cu ciste întru mănule dumisale. 

[Pecete roșă, octogonală. Boul cu coroană și pe ea o 
cruce. + Iw Bacna. Boekoa, rp. 3. Mloaag. 

De mina-i toată.) 

1 În Archivele Statului din București (pachetul Aroz- Vodă 2, no 2) se află 
9 scrisoare de danie de Ja Domnița Maria, fiica lui Vasile, Cum se ştie, ea 
Sa măritat în 1645 cu lanus Radziwilt (Acte și frag., L, pp. 196-8): 
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XLI, 

[1655.) 
Eu Costantin Catacuzins, carele am fost în zilel[e] răpău- 

satului Mateii Voevod, încă din ceputul Domniei Mării Salle] 

păn și la fârșit, Postealnic-Mare, iară duplă] răpăusarea Mă- 

rii Sal[e], în zilelje] alesului Costantin Şerban Voevod, ne- 

pohtind ni o. boerie, ce rămăind mazil, dai această carte 

a mea cui să va cuvini a şti, mai vărtos seninatului şi înnăl- 

țatului Craiului domnului domnului Ghiorghie Racoţ, din 

mila lui Dumnezeă Craiului Ardealului, domnului părților 

ț[ă]rii ungurești și șpanului Săcuilor ipro. Vizănd că și prea- 

2 Aă 705 mupOvr0c Wob păpuatos Gp.D- 

Moă îţă 4 dupa Mapba md ms Ero- 

vodpioa pai râv năt "won Gr ră po- 

vasripn ris Xahnors râs TAVA aG TED 

fhenrov 6x05 Eyovy potr6x "95 zd'Hăsm 
, , Aa oaia 2 

ză pevasripu rod "A păy fosBoda, nov &ţioy 

Ninohaov, nd zăs vă Exuw vă dâvo zâv vals 

Jp5vo “Hs md pevasrhgo &ră Exard DI 
2 a , ; 

wă, îppoove 100, ză pico cmpânosru. Kai 

vă pwmpiovtBoby “ăs cnv Gyiav mpollestv 
- r s A £ FN a 

aiva al mode vovEovG pov. Kai îr& ră 

BEBeov rs ăinbnzs Băvo nai ri Bod 

pa XC 1v MOXaNTTa p.0b. 

ztpvB, 2v pavi "Hovhnov i”. 

Prin scrisoarea mea aceasta re- 

cunosc ei, Duamna Maria, cum 

că m'am tocmit cu popa Losif 

din mănăstirea Chalke a Strălu- 

citei Preciste, ca să aibă la lași 

mănăstirea lui Aron-Vodă, cu 

hramul sfîntului Nicolae, să am 

a da pe fiece an la acea mănăs- 

tiri, cîte 100 de lei, adecă 100, 

la jumătatea postului (mirzipă- 

resime). Şi să mă pomentască 

la sfintele daruri 3), pe mine și 

pe părinţii mci. Și, pentru a ade- 

veri lucrul, pun și pecetea şi is: 

călitura mea. 

7152, în luna lui Iulie 17. 

(Pecete ovală, cu coroana sus: în mijloc bourul; în cele patru pătrare deo» 

sebite semne. De jur împrejur: Maria (9)... 

Iscălitura e aceasta, neinteligibilă în partea a doua: 

VA Elo loa 
W $
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luminatul şi prea-mli[ojstivul Dom nostru Costantin Șerban 
Voevod iaste cu jurămănt întărit spre vecinătăţasca priete: 
tenie cătra Măria S(a] Craii, care și de Dumnezeii iaste plă- 
cută şi de oameni priimită, —eii încă mă jur Mării Salfe] se- 
ninatului Craii, în numel[e) Tatălui şi a Fiului și a D[ujhului 
Sv(ijntu, care iaste în feațe 3, iară în Dumnezeir|e) unul, o ade- 
vărată Sv[ijntă Troiță, cum că voi fi Mării Salle] slug(ă] direaptă, 
cum și Mării Sal[e) Dom nostru, și, ce voi auzi, ai de bine], 
ai de răi, aii de vre-un viclean al Mării Salle], ai ver de 
ce vrăjmaș al Mării Salfe), au în taină, at aiave, cu toate 
prilejurile] a da știre Mării Salle] nu voi înceta. Însă și eu 
cu fraţii miei de inila Mării Salle] lu Craii să nu fim lipsiţ, 
De fraţii miei carii să[ntu] în Moldova încă feleluescu cum 
Mării Salle) lui Craii și Mării Salfe| lui Stefan Voevod vor fi 
direapte slugi și pre Măriilor Salle] nu-i vor vicleni, ce ca 
pre mlijllojstiv[i] domni și stăpăni vor avea pre Măriilor 
Salle]. Spre care lucru, pintru mai mare credința iscălit-am 
cartea mea și cu obiciuita pecetea mea o am și întărit. % 
București, msța Ghen., It 7163. 

DEN BOD & o IT] ds ns fine 

[Pecete galbenă de ceară, mică, cu vulturul bicefal şi lite- 
rele: B. K.] 

XLII. 

T Ignatie biiiu mlstiiu mitropolit văsioe zemle vlașcoe proc. 
Și noi toţi boiarii carii săntem moștneanii Ţărăi-Rumăn ești], 

împreun[ă) cu roșii și cu alți slujlijtori, carii săntu moșneani 
Pămănteani țărăi, păhărnicei și spătărei, și cu alte ceate bir- 
nic, dăm zapisul nostru prea-luminatului și înnălțatului dom- 
nului domnului Io Gheorghie Racoţ, den mila lu Dumnezău 

64567. Vol. IV. 
3
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Craiului Ardealului, domnului părții ungurești iprog, cum, în- 

tîmplăndu-ne-se întru ţara noastră a să fat[e] nește lucruril[e] 

riale dentru nește oameni streini, carii vineră dentru alte alte 

(sic) țărei în pămăntul nostru, de începură a îngreuiarea și a stri- 

carea raiaoa prea-luminatului și prea-putearnicului Împărat cu 

jacuri şi cu hoţii, păn mai o fărșără, — dup' aceata să apu- 

cară de noi, carți] dam şi rădicam haraciul cinstitului Împă- 

rat, de începur[ă] a ne jăcui şi a ne prăda caselle] și buca- 

telje] și avuțiile noastre, păn întrar[ă] şi cu sabiia în noi, în 

doo-trei răndure, de omorără atăta sam[ă| de boerime, dentru 

mijlocul nostru ; și, pre căţe omorără, nu 'dead|ejră net să-i 
îngroape, ce-i lep[ă]dar[ă) de-i măncară fiiarăle și căinie ; aşăjde- 

rea și pre noi, gonindu-ne ca să ne omoar[e], scoas[ejră-ne și den 

țara noastră, și, ce avum, mult puţăn, tot ne luarlă]!. Dec unii 

dentru noi scăpăm în pămăntul censtitului împărat, la poala 

Mării Sal[e] lu Siiauș Paș(a] al Dărstorului, alții la Pașa de 

la 'Temeșvar, alții prin Moldova, alţii scăpăm și ai în pă- 

măntul și biruinţa Mării Salle] prea-luminatului și creștin 

Domnu și Craii, carelle] iaste mai sus zis. Și, dup'aciaste, 

ni€ așa nu-s lăsară, ce să ridicar[ă] și asupra Domnului ca- 

ril[e] ne l-ai dat cinstitul /saz : censtetul] Împărat. Det noi, carii 

scăpăm ait la poala Mări Sal(ej lu Craii, ştiindu-l pre Măriia 
Lui derept şi credincios prea-luminatului și prea-putearnicului 

Împărat, cu jalob[ă] şi cu lacrăme căzum la poala Mării Salje) 

lu Craii, însă şi cu voia și porănca Mării Salle] Domnu nos- 

tru Io Costandin /sz4: Costanden) Voevod, rugăndu-ne și spuin- 

du-i cum că acești hoți ai strecat țara prea-luminatului Îm- 

părat, căt nit haraciul n'are de unde îi s[e] da, — ca-s fac[ă] 

1 La Bibl. Academiei Romîne se păstrează un act, din 15 Maiii 1657, de 

la Constantin Voevod, prin care Qă «Stanei, care a fost jupăneas[ă) a lui Du- 

mitru Cliug,, feciorul Mitrii Pitariul de la Stănești, şi coconilor ei, anum[e] 

Drag(o]mir și Drăgușin și Leca», «Rumănii de la Mușăteşti cu moștenirii[e) 

lor şi cu cumpărătorile lor» și cei de la Vlădiceni și Bunești, Mălureani, 

ete. «Şi tot osii ținut cu bun[ă] pace, fără de nit o gălceavă, iar, cănd ai 

fost acum în zilel[e] Domnii Meale, în vream(e] căndu s'aă sculat dorobanţi 

şi siimeanii cu vrajbă, de ai pierdut şi ai tăiat boiarii țărăi, atuncea aii pier- 

dut și pe Dumitru Cliu6,, bărbatul jup[ăJneasei Stanei, şi aii luat atuncea la 

Buc[ujreşti şi zapiselțe], şi cărțile] de moșii, și tot ce ai avut, ..».
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Măriia Sa mil[ă] cu noi, și ca un credincios și dereptu ce 
iaste Măriia Sa prea-luminatului şi putearnecului Împărat, să 
arate această slujbă Împărății Salle], să tinză ajutorul şi: pu- 
tearea Mării Salle], ca să scoatem ţara den măna acestor 
streini hoţ, ca să fie ţara iar[ăjșe supusă și plecat[ă] prea- 
luminatului Împărat, și să dăm haraciul Împăratului, cum 
am dat și mai denainte vreame. Într'aceaia Măriia Sa, ca un 
Domnu și Craii creștin, făcu-i-s[ă] mil[ă) de noi și, mai vărtos 
vrăndu să arate și slujbă prea-luminatului și putearnicului 
Împărat, fu Măriia Sa buc[ujros, cu toatlă] nevoința și cu pu- 
tearea Mării Salle] a scoate acea ţară den măna hoţilor. 
Dereptu aceaia și noi dăm acest zapis în măna Măriei Sale) 
lu Craii, cum, de-ară fi vr'o întrebare sai vr'o împut[ă)ciune 
delța] Împărăţie, ori în viiața Mării Salle], or[i] în urma Mării 
Salle], cene va dărui Dumnezăti a fi Craiti, — pentru acest lucru 
să avem noi a mearge cu capetel[e] noastre să dăm sam[ă] 
la Împărăţie, iar Măriia Sa nit o sam(ă) să n'aib[ă) a da. Şi 
pentru credința pusu-ne-am toț peceţile ait mai jos şi iscă- 
lituril[e] noastre, ca-s hie de credinţă. Iluc o EpuSr, meua 
Mai 20 Anu. 

R. 1: $ Vladica Ignatie. ţ Gheorghe Vel Dvor. + Diicul 
biv Spat. Stroe Logft. Costandin biv Vist. Preda Vel 
Logt. 

R. II: Petru Vrunis 0). Barbul Vel Cliug. ot Poianfi]. 
Danciul Părăianul Vel Pos. Ivașco Ceparlul (sic) Vel Armaş. T 
Moisi Mihălcelscul (sic). 

[Pe altă foaie:] R. II: + Leca o|t] Băneșt(i). + Tudraco 
Lerescul. + Ghidul Com. 

R. IV: ș Stoica căpt. ot Bereleșt(i]. 
R. V: ş Eu Strui Clucer ot Stănceșt[i]. + Dragăn Vt. ot 

Amărăști, + Jăp. Com. 
R. VI: ţ Stoica sluj. ot Tirg. ș Pătru iuz. ot Vărți. + Dra- 

glojmir ot Mușceleanfi). 

R. VII: + Ivan iuz. Vucmir. T Ion iuz. ot Corșorii. + Stan- 
ciul ot Hurez. 

R. VIII: $ Liţea ot Gherghiţla). + Preda ot Măguren[i]. 
1 Stroe ot Rămniciă.
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R. IX: 4 Stepan ot Rom(ăjneștți]. $ Draglojmir Păh. ot 

Dreaza. ș Mitrea Păh. ot Sătșor(?). 

R. X: Bogdan ot Cornu. ţ Ilie ot Rom(ăjneșt[i). t Stoi- 

chița ot Bărbăteștți]. 

R. XI: $ Antonie ot Tărșor. 

[Splendidă scrisoare pe hirtie aspră, groasă, format mare.— 

Fără peceți.| 

XLIII. 

| [1655.] 
Mlijl[ojstive și luminate Doane, să fii Mărie dumital|e| sănătos. 

Facu știre Mări Dumital[e) căndu ai fostu astădzi Vineri, vi- 

nit-aă Dumitraşco de Jilești şi cu alți călărași cu o carte de 

la Spătarul Hrizica, scriindu cum ai vinit boeri dintr'acolo 

şi şeadu la Focșeanţi] și ne așteaptă să mergem și noi 

acolo [șters: ma] la margințe), să facem patle]; deci ei 

i-am dat răspunsu într'acesta chip că mai așteptăm să mai 

vie nişte boeri de la Mărie Dumitalle], peste doă, trei 

dzălfe], — deci vom merge și vom face patle]. Deci să știi 

Mărie Dumitalje] că mi s'aii rugat Dumitr[aș]co ca să-i spui 

cu direptu; deci ei i-am spus că vin Tătarăi și vinle] Pa: 

şea și Craiul:; deci vinim şi noi, nu cu alte meșterșuguri, 

ce vin cu ştire Împărăţie. Deci el încă aii dzis că est|e] 

aşea, că ai obicit și ei; [d]eci mi-i dzis: scriem la Mărie 

Dumitalţe) vre 'nt|r'un) ch(ip] să le faci patle] despre Craiul 

şi despre Tătari şi despre Paşea,. ca să caute ei vinova- 

țăi carii aii făcut acele lucruri, să-i pue la mijloc, săi dă 

pre măna Înpărăţieă. Deci să știi Măria Dumitalle] că an 

scris şi eii la Negul Căpitanul și la Răzmiriţ[ă] căpitanul, că 

mi-i dzis el să scrii, că le este vorova și lor așea că, da 

să va dut[e] Spătarul mai încolo, ei să trecă în coace, să 

nu margă într'acolo ; deci s'aii rogat să seriii la Mărie Du: 

mitalje), dacă vor trece, să nu aibă nevoe. Deci eu încă le-n 

scris pe cum îiaste poronca Mărie Dumitalle] să vie; că nu 

vor avă nici o nevoe. Deci, pe cum va fi acesta răspunsul,



DIN SECOLUL AL xvir-lea 37 

am dzis păn Sinbătă să ne dă răspunsul, vom da știr[e] 
Mărie Dumital(e). Să fii Mărie Dumital[e] sănătos îv Xa. Amin. 

Boerinul Mărie Dumitalfe] 
+ Dabij[a]. 

[Pecete mică roșă, neînțeleasă. 
Adresa : cinci cruci.] 

XLIV. 

[1655.] 
Adeclă] noi, căl[ă)rașii, slugile Măriei Sal[e] Domnu nostru 

lu Ion Costandin Șărban Voivod, de supt ascultarea lu Coman 
Cap., mărturisimu-ne, adevlejrimu și ne încredințăm cu acistii 
zapis al nostru, carel[e] dăm la măna Măriei Salle] lu Racoț 
Ghiorghie, Craiul Ardealului și părților țărăi ungurești domnu 
și Săcuilor şpan, și l[a] măna Măriei Salle] Domnu nostru 
Costandin Şărban Voivod, să fie de credința cum că noi, 
fiind căl[ăjrași şi avăndu mil[ăj de Maăriia Sa Domnu nostru, 
n'am păzit credința noastră cătră Mărija Sa cum s'aă căzut, 
ce am umblat dup[ă] cuvăntul unora și altora din boiari şi 
din slujțijtori. Carţe] umblare a nostră adusu-ne-aii de-am că- 
zut den credința Domnu nostru şi am greșit Măriei Salle], 
carle] greșal[ă] a nostră surpasăine din m[ila Măriei Sal[e) 
jos; ce Măriia Lui, ca un Domn bun şi m[iJi[o]srăd[nic] și 
m[iJl(ojstiv, milostivitu-s'ai de ne-aă ertat greșal[a] nostră și iar 
ne-ai tras supt mila Măriei Salle], învrednicindu-ne a cele ce 
le-am avut și păn acum, însă întv'acesta chip, cum de-acum 
nainte numai de porănca Măriei Salle] să ascultăm, ce va po- 
rănci Măriie Lui, ori aieve ori în taină; iar duplă] cuvăntul şi 
învățlăjtura altora din boierți] sai din lăcuitorii țărăi să nu 
umblăm, nici în sam(ă să le băgăm, Iar, de le-am cunoște 
că sintu spre văt[ăjmarea cinstii Domnu nostru, acel[e] numai 
decăt să I[e] arătăm Măriei Salle], cum să cade slugilor dereapte, 
și slujba Măriei Salle] să avem de-acum înnainte mai cu 
mare ascultarle] și cu mare] cinste a o păzi; și întru slujba 
Mărielor Salfe] bucuroș și făr de toat[ă] cruţarea vom fi gata 
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a vărsa singele nostru. Iar, carle] dintru noi să va afla, un- 

blăndu cumva strinăşte (sic) de cătră Măriia Sa Domnu nos- 

tru, arătăndu ceva hiclenie şi necredinţă, ori în ce lucru 

carje] s'ar atinge de vătlăjmarea cinstii Domnu nostru, ver 

cu fapta, ver cu cuvăntul, acel om, vre căpitan, ver iuzbaș, 

ver ceauş, ver stegari, ver cetaș, cu groznicță] morte a 

muri datori să fie, înpreun(ă) cu muiarea lui şi cu feciorii 

lui, făr de toat[ă] cruțarea. Și jurlă]măntul care] am avut cu 

dărțălbanţii şi cu călțăjrașii și cu alte ceate alle] țărăi, car[ejle 

era spre lucrurilțe] ceal[e] realle), hicleane şi vătlăjmătoare, 

acel[e] să fie toate călcate și pusle] jos, numai de-acum 

nainte să ţinem acestu jurțăjmăntu și credință cătră Măriia 

Sa Crai şi cătră Măriia Sa Domnu nostru. De carțe) cumva 

odat[ă) întărta (sic) niscarți! oameni răi de-ai țărăi și iubi- 

tori de răzmiriț[ă] şi car[i] să va scula asupra Domnu nostru, 

să ne aflăm lăngă Măriia Sa stăndu cu toat[ă] vărtutea nos- 

tră înpotriva vrăjmașilor ca aceia, păn la mortea nostră. ŞI, 

pentru ma[i] tare credința nostră să aibă acestu zapis al nos- 

tru, iscălitu-l-am și lam pecetluitu. Îlnc Acta AK. AHH, AT 

*3păA. 
R. 1: $ Coman Căpitan [pecete: Cap. Stan Comanii]; 

+ Rad[olslav Ceauș [pecete cu ipogrif]. + Dragul steg. i Toa: 

der. + Stanciu. ț Bani. 

R, II: Radul. + Vlad. Mihaiii. ţ Oncea. ţ Neagoe. ș Ilie. 

+ Rachil. + Oprea. ţ Jăuca. 

R. III: Cazac. ț Stafie. + Cărsteia. + Dobrea. + Vlădan. f Bă- 

lan. + Bogdan. ț Sava. ţ Stan. ţ 

R. IV: + Șărban. ș Neagul. ş Teoder. + Tudor. ș lon.f 

Nani. $ Vlad. ş Calea. + Drumea.  Nedul. ş 

R. V:1 Radul. ţ lonaşco. + Dumitrașco. ț Dăjan. ţ Ra 

dul. $ Dobre.  Neagul. $ Dumitru. ș Dragmiri. + Nast. î 

R. VI: + Simion. + Stan. ț Săntoader. ș Măriian. ş Mu: 

șat. ș Simion. ț Radul. + Costin. ț Nan. 

R. VII: + lar Nan. Răzmiriț[ă). ș on. ţ Leca. + Gligorie. 

+ Ionașco. 3 Stoian, ț Sava. ţ Radul. ţ Savveliă. 

R. VIII: + Draglojmir. | 
R. IX: + Vasiile iuzbaș(a] [pecete cu vultur). + Mușat Ceauș. 

i 
i
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f Marin stegar. ţ Gherghina. + Vălcea. + Tudăr. 1 Ursă. 
7 Stan. 

R. X: $ Vasile. 1 Șărban. ț Radul. + Vasiilei. ș Ionașco. + 
Sava. + Mihaiă. + Baico. 7 Stoian. ț Sava. 

R. XI: + Obrăj. + Tatul. + Tatmir. $ Radul, ș Tiho. ţ 
Ștefan. $ Dobre. ș Ivan. $ D[ujma. + Şarbea. 

R. XII: $ Mușat. ţ Inac. T Irimiia. ș Stroe.  Neagul. ş 
Ion. ș Manea. j Albul. ij Stan. ț Stoica. 

R. XIII: Buzian. + Sava, + Tuduran. + Copac. ţ Radul. 
+ Lupul. + Petru. + ani. 1 Oprea. ș Dobrișor. 

R. XIV: Dobre. ș Toader. T Vasiilei. + Bunea. Radul. 
Vasilei. + Platon. 

R. XV: + Neagul iuz. [pecete cu o pasere]. Dragomir Ceauş 
[aceiași]. $ Florea. + Șărban. + Dobre. ș Stan. + liar Stan. 

R. XVI: Nan. + Cozma, Stan. + Neagul. + Necula. ţ 
Seaman. 3 Filimon. ș Radul. + Chicoș, 

R. XVII: $ Irimiia. + Pavel. + Creţul. 1 Drag[ojmiriă. + 
Radul. ș Oprea. ş Stanciul. ș Stani. + rimiia, 

R. XVIII: 3 Todea. + Șearbea. + Radul. T Crăciun. ț Va. 
siilei. + Oprea. ş Stan. ș Petco. T Istr|ajtie. 

R. XIX: Tihul. + Goia. 1 Lazlăjră. + Crăciun. + Calenii. 
R. XX [altă foaie]: + Neagul iuzbaș[ă] [pecete cu cruce]. + 

Nedelco Ceauș. + Petco. f Mușat. ș Dumlijtrașcă. + Iar 
Dumiijtrașco. $ Crăciun. $ Stoica, 

R. XXI: Bodul. $ Micul. ș Soran. + Țintea. ș Ionii. + Neac- 
șul. + Monda. ș Stan. $ Brăilean. 

R. XXII: Ivan. ș Stan. + Petrea. + Dumli]trașco. + Pricopie. 
f Arion. ţ Sava. + Gherghe. + Drăgan, 

R. XXIII: + Stanciul. 
R. XXIV: Vasiilei [pecete cu arabescuri] iuzbaș. + Dra- 

gul stegar. + lonă. + Mușat. i Tudosie. + Mihăilă. + Stanciul. 
R. XXV: ș Crăciun. ţ Cărstea. + Ivană.  Vladul. + Radul. 

? Voinea. + Voiciul a lui Atrei. T Stanciul sin Stan. + Băjan. 
R. XXVI: + Cărstea. + Vasiilei săn Ion, + Stancul. + Cur- 

tea. ț Paraschiva. $ Radul. + Dan. + Ivan. ș Istrate, 
R. XXVII: $ Dumţijtru. + Voico. + Gulie. 
[Pe Ve, sus:] Călărași ot Buzăi.
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XLYV. 

[1655.] 

+ Adec[ă] noi păhărniceii, slugile) Măriei Salle] Domnu 

nostru, lu Io Costandin Șărban Voevod, de supt ascultarea 

lu Iane Căpt. 

[Ca n* precedent. Dar la p. 37, r. 10-11 de jos: «Aceiiaș 

milă ce am avut și pănă acum, în zilelțe) Măriei Salle).. .»- 

Și data e aceiași.] 

R. I: Giura iuzbaș(a]. + Dobre ceauș. ţ Nan stegar. 

+ Dobre. + Petrica. 

[F* 2.] R. II: ţ Vladul.  Oncea. ţ Stană.  Benzea. 

+ Dobrișan. + Rălea. ţ Stan. ș Petco. ş Mușat. ț Coman. 

R. III: 4 Borcea. Stoica. + Gradea. + Barbul. ș Radul. 

„1 Dumlijnecă. ș Stanciul. + Danciul. ș Tatul. 

R, IV: Niagoe. + Negrea. ţ Stan. ţ Grozea. $ Dunmlij- 

tru. ș Șelbea. ț Drag[ojmir. + Radul. + Dima. 

R. V: Căllijman. ş Drăghici. $ Petre. + Vlădan.  Boldea. 

+ Echimiă (0). + Radul. $ Andrei. ș Stoica. 

R. VI: + Toma. $ Buda. ţ Pătraşco. ț Radul. $ Iancul, 

+ Ilea. “+ Mihnea. ţ Tat[olmir. ș Mihai. + Coman. 

R. VII: Dumţiltru. + Stoica. 3 Dumliltru. + Radul. + Ne- 

cula. + Oprea. + Draglojmir. ș Todori. ș Avramii. 

R. VIII: + Neanuli Neanul. + Radul. ș Lazără. ș Stoica. 

R. IX: + Vladin iuzbașia] [pecete cu ipogrif]. ș Necula 

ceauș. ţ Florea stegar. ș Isara. ș Sărbea. Neagoe. ș Lupul. 

R. X: + Radul Cioban. ț Crăciun. ţ Petre. + Draglojmirii. 

+ Stoia. + Manea i Manea. ţ Iarciul. + Bălan. 

R. XI: $ on. + Stanii.. + Draglojmir. + Neagul. ț Grecea. 

+ Racea. ț Crivăţu. ţ Nedelco. ș Mărtin. 

R. XII: 4 Lasie. + Bujori. ţ Stan. + Stanciul.  Șărban. 

Dumlijtru. + Șărban. ș Ciopor. ț Vlad. ș Radu. 

R. XIII: + Ivan. + Brătii(ă). + Antoni. + Lăp[ăjdat. + Coman. 

Ion. ş Nanciul. ș Roman. j Balan. ş lan. 

R. XIV: + Stanciul. Badea. $ Cărstea. ţ lo Luca. ţ Si- 

mion. + Drăghicii. + Cornea. $ Stanciul. + Nan. ș Vasilei. 

R. XV: + Ilie. + Roman ot Bărbuleștii]. 

—
l
r
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R. XVI: ţ Lascar iuzb. [pecete cu pasere]. ; Dumlijtru ceauș 
[pecete cu cal]. ș Alecse steg. [pecete cu arabescuri). + Petco. 
T Sava. ţ Răduna. ț Moși. ș Stană, 

R. XVII: + Sava. f Oprea. + Drasco. + Nistori. + Manea. 
1 Gavril. + Cornea. $ Cărstea. 

R. XVIII: + Radfojslav. ţ Radul. + Ioan. + Zăgan. 

1 Cernat. ș Necula. $ Mihnea. ţ Ilie. ș Leia. + Pădure. 
R. XIX: ș lon. ţ Stoiian.  Stanciul. + Pișcovi. + Mihai. 

7 Costandin. + Șărban. $ Mușat. 
R. XX: Dumlijtrașco. ţ Ion. Nicoară. + Lazără. 3 Pri- 

copie. ș Costandin. ș Drăgan. ţ Isacă. $ Berea. 
R. XXI: $ Ursu. + Pavăl. ţ Gligorie. + Vasilei. + Neacșul. 

T Buliman. ș Toader. ș Măican. + Păună. 
R. XXII: f loviţlă). ț Moși. Neagoe. ș Pătrașcan. 

7 Cârstea. + Dragoe. ţ Stan, ș Draglojmirii. + Ursu, 
R. XXIII: ș lonă. 3 Neagul. ţ Ispas. + Bulfijman. $ Dim- 

ban (57). 

+ Sud Buzău ) 
 Rămnecă  f [pecete cu cruce]. 

R. XXVI: Tabăra iuzbaș(ă]. + Toderan Cauş. 4 Ionașco 
stegar. + Radul. ş Bratul. + Filip. $ Stan. 

R. XXVII: Toader. ț Badev. + Burlani. $ Lupul. $ Ne- 
grilă. + Tunsul. $ Ion. + Mitran. + Catesa. 

R. XXVIU: + Stanciul. + Dragoş. + Manea. + Coman. 
ț Stoica. + Ion i Ion. ş Stan. $ Ionașco. + Costandin. 

R. XXIX: + Ilea. + Burghelea. + Ivașco. ţ Vintil[ă]. + Răz- 
mirițlă!. + Mateiu. ţ Ilea. ş Stan. + Radul. 

R. XXX: ș Marco. ţ Statiul. + Stoica. + Nedelco. + Lup- 
șea. + Mușşatii. + Neagoe. ș Lep[ădat. + Seman. 

R. XXXI: Draglojmir.,ţ Ioni. + Radul. + Gligorie. + Ne- 
culae. + Cărbune. ș Lazări, + Gligorie. 

R. XXXII: ş Stoica. + Irimiia. $ Dum(itru: 7 
T Gligorie. + Gavril. + Nichita. + Oglan. + Neguţ[ă]. 

R. XXXIII: ș Petru. $ Milea. + Costin. - Andreită Bugmaș. 
i Lupul. + Ionii: ș Malotă. + Radulă. + bul (szc) (Robul?). 

R. XXXIV: Ot sud Rămnec [pecete cu arabescuri]. 
R. XXXV: + Ionașco iuzbașlă]. Dan stegar. + Oprea ceauș. 

Mihilă.
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“ Buchiarea (sic?). + Stani. f Stoica. 1 Stoian. + loniă. 

+ Neelco. 

R. XXXVI: + Ivani. f Ignanea (sc). + Mihaiii. ș Florea. 

+ Stan.  Vasilei. ș Pintelei. 3 Echim. ț Ioniţ[ă). + Fătul. 

R. XXXVII: Simţilon. ș Stancul. ș Ion. $ Dragu. Berciă. 

+ Muşat. ș Nedelco. ş Ilea. ş Stoica. ţ Mihilu. 

R. XXXVIII: ş Stancul. ș Stan. ţ Lupan. ţ Nedelco. + Min- 

cul. + Stanciul. + Stoica. + Nani. ș Ion. ț Alnjdronic. 

R. XXXIX: $ Ostafiie. + Bălan. + Marin. Nechifor. î A- 

vram. + Glăvan. ţ Stanciul. David. ţ Stoica. ş Sprpa! (sc). 

R. XXX: + Radul. Şearbea. Petco.  Alecsea. î Aln)- 

dreiii, + Ionașco. 

R. XXXI: 7 Sud Buzăi. 

R. XXXU:  Vlaicul [pecete cu litere neinteligibile] iuz. 

+ Gligorie Ceauș.  Cărstea stegar. ț Florea. ş Neagul. 

+ Cărstea. ț Vasilei, 

R. XXXIIL: + Ordea. $ Cărste Neg.  Badul. ţ Neagomir. 

+ Vasilei. + Crăciun.  Dobrot. + Necula. ţ Stancul. 

R. XXXIV : $ Matei. + Răcnea.  Tatul. ș Roman. f Gapea 

(Ganea). $ Radul. ţ Stan. + Nan. f Stanciu. Tudor. 

R. XXXV: + Vlad. ș Ion. + lar Ion. ţ Vladan. 7 Dragul. 

+ Chicul. + Bănigă. Neagoe. i Mușat. ț Calin. 

R. XXXVI: + Stoica. + Bucșea. 3 Dani. ş Manea. ţ Bar- 

bul. + Nan. 4 Bătrăn. ț Neagul. ţ Gherghe. + Gălcă. 

R. XXXVII: $ Neagoe. + Stan. ţ lar Stan. ș Ghiura. 

+ Nechifor. + Stan. $ Anghelii. $ Alăman. ș Iane. 

R. XXXVIII: + Me. Dani. ţ lonii. ţ Neagoe. ș Costin. 

+ Manea. ș lonii. + Ned[ellco. 

R. XXXIX: ş Ghiorghiţ[ă]. + Stoica. 

XLVI. 
[1655.] 

Adecă noi leflejciii, slugilțe] Mării Salle] Domnu nostru Io 

Costandin Şărban Voevod, de supt ascultarea Lecăi Căp. za 

Boțte]zaţ, mărturisimu-ne, adev(ejrim-ne și ne încredințăm cu 

acest zapis al nostru, care-l dăm la măna Măriei Salle)...
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[Ca și pentru călărași. Dar Domnului i se zice și «lo». 
Alte deosebiri:] Ca să fie de credinţă... Fiind lefecii, măn- 
cănd păinea și sarea Domnu nostru, n'am păzit... Cuventele 
unora... den boiari... Am căzut de mila Măriei Salle] și den 
credința Măriei Salle] ... Des Măria Lui... și milosăr:... În- 
vrednicind[uj-ne aciiaș păină şi sare ce am avut şi pănță] acum... 
Ce ne va porunci... Să nu ascultăm ... Că sânt spre... Acea- 
lea numai de căt... De acum nainte să avem... Slujba 
Măriei Sale... Umblănd striineaște cătră Măria Domnu 
nostru... Ficlenie... Ori cu ce ckzp, acela... Veri căplijtan, 
veri €auș, veri stegar sai cetaș... Și alte ceate... Spre 
lucrur(i) real[e] şi ficleane, văt[ăjmătoare, acealea... Şi cătră 
Măria Sa Domnu nostru, așa fiind slug în plat[ă), de car[e] 
cumva oda (sic) scula niscarți] oameni răi şi car(i] să -vor 
scula asupra... Noi să ne aflăm stănd lăngă ... Iscălit-am, 
pecetluit!uj-l-am. Pis. Av. 17. d, vi 7163. 

Semnături : 

R. I: Leca capt. ș Mihalcea steg. ș Pantazi Gauș.+ Do- 
boş. ș Gavril Leahul.  Iani. ș Iorga, pit. 

R. II: $ Ianachi. ș Mitrea. + Marco. + Dumlijtraşco. 
7 Costandin. + Andronic. $ Costandin. 

R. II: $ Ilie. + Muşat. + Damaschin. + Costin. ș Soare. 
+ Tatul. ș Barbul. ţ Necula. + Dumli]trașco. + Stan. 

[Pe altă foaie:] R. IN : ţ Leca. + Simion. T Părvul. ş Val 
san. $ Stoian. 3 Gavril. ş Dumli]trașco. + Radul. 

R. V: î Şărban. ț ani. + Pavel. + Stanciul, + Grozav. 
ț Nicoar[ăj. + Nicolae. + Rustea. 

R. VI: ţ Ion. ţ Stan. ş Vasilie. + Nicoar[ă]. /Semne de 
degete numai]. 

[Pe V*:] Lefegi. 

Steagul Lecăi căp. za Botezaţi. 

i A patra formă, cuprinzind jurămîntul «lefeciilor sărbi, steagul Iancului 
Cap.» (data ca la acest număr), s'a tipărit, după original, în Museul Naţional 
din Pesta, Colecţia lankovich, de d. B. P. Hasdeii, în Țraiau, 1, no 1. Na 
sînt deosebiri notabile,
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XLVII. 

+ Adeca noi Ghedeon a[rjhieplijs|co]pu şi Mitropolitul Suce- 

vei, Anastasie eplijs|co]pul de Roman şi Iorest, epfis[cojpul de 

Rădtuți, Sava epfi]sjcojpul de Huși, aşijdere și noi tot Sfatul ră 

Moldovei, anume Ionașco Rusul Vel Logofăt şi Ștefan Boul Vel 

Dvornic de Ţ|alra de gios, Vasilie Hatman i părcilab Sutav- 

scăi, Dabija Vel Dvornic de Ț[alra de sus şi Ilie Șeptilit Vel 

Postealnic, Gligorașco Rusul Vel Spătarii şi Mogăldea Vel 

Păharnic și Solomon Vel Vistearnic și toți alţi boiari şi lăcui- 

torii ţlă)ră[i] Moldovei, dăm știre şi mărturisim cu atastă scri- 

soare tuturora, cui să cade, pentru că, fiind această țlajră de 

multe părți împresurată și îngreuiată, mai vărtos despre Îm- 

părăţie cu birul şi cu alte multe cheltuiale, deci, văzănd noi, 

Sfatul ț|ă]răi, și toți lăcuitorii ([ălrăi, că nec într'un chip nu vom 

putea a rădica aceale cheltuiale cu ţla]răi şi din putearea noas- 

tră, cădzut-am cu toții şi ne-ami rugat prea-luminatului și în- 

nălțatului Racoți Ghiorghiu, cu mila lui Dumnedzăii Craii 

t[ă)răți] Ardealului, domnu părților țlăjrăți] ungureşti şi șpan 

Săcuilor, cum într'atita lipsă și nevoi, cu atătea cheltuiale, 

să ne fie Măriia Sa într'agiutoriii. Deci Măriia Sa, ca un 

Doma mlilițojstiv, neîndurîndu-să de această săracă de țlajră, 

a o lăsa la atăta nevoe si greutate, ce sau mlijlostivit şi 

cu oști ne-ai agiutorit și cu bani ni-ai împrumutat la a- 

tita nevoe a noastră și a ţlăjrăi. Ca, de nu s'arx fi mlillos- 

tivit Mxriia Sa sa ne agiutorească, iar noi de pre această 

săracă de ț[alra şi din prilejul nostru net întrun chip nu le: 

am fi putut rădica. De care lucru iaste și la știrea acestor 

ț[ăjră de prin pregiur, a toate, cum în optu luni am dat doao 

biruri la Împărăţie, fără de alte multe chieltuiale, carele ce 

ne-ai fost numai a le da; așijdere și la Hanul și în multe 

părți, unde am avut nevoia şi greul ţlălrăi]. De care lucru 

din toata deatoriia, fără cît s'aii dat Măriei Sale pănă a 

cmu la această vreame și an 7164, mța Sep. în șease dzile, 

rămas-am Măriei Sale cu o sută și doadzeci şi șeas[e] de 

mii de talăre bătute. Pentru care deatorie adeverimu-ne
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pre a noastră mare credința și giurxm pre sf[ăjnta evan- 
ghelie și pre sflijnţii apostoli și pre toți sflilnţii, cum, păn 
la dzua Crăciunului, care iaste tij leat au meua Dech. 25 dzile, 
duplă; călăndariul cel vechiii, ca să plinim această deatorie 
care scriem mai sus M[ăjrției] Salle] lui Craiu, deplin. Aşijdere și 
păn la dzua aceasta ca să avem a trimite Măriei Sale, ne- 
pohtit de Măriia Sa, căte 15.000 de talări, sai mai sus sau 
mai giosu. lar, să nu am plini pănă la dzuoa aceasta dea- 
torie toată, iar Măriia Sa ca să fie volnic a-şluoa în tot chi- 
pul, cum va hi voia Măriei Sale, păn să va plini deatoriia 
Mărie Sale. Și, nu numai noi ce ne legăm pre aceasta tog- 
mală, ce, de s'are tămpla vr'unora de noi vre-o moarte sati 
schimbare, ca să fie deatori a plini boiarii carii vor fi în cinste 
în locul nostru, şi coconii noștri ; aşijdere și Mţăjrie[i] Salţe) de 
S'are tămpla vre-o moarte, de care Dumnezău să ferească, 
iar noi să fim legaţi pre această togmală și Măriei Sale 
Crăiasei și coconului Măriei Sale. Pre aceastea pre toate ne 
legăm, și pentru mai mare credință cu iscăliturile noastre a- 
deverim, și cu peceţi întărim. Dată e din tărgu din Iaşi, 
msța...dnă...1, vleatu 7164,a & nenca namer le Xa 1635. 

[Cele patru-peceți de ierarchi cu negru: ultima cu inscrip- 
ție greacă.] | 

Rîndul |: Az... Vel Logoftu [doi lei linga o cruce şi : Hw] 
Az Ştefan Boul Vel Dvornic [pecete mică cu o cruce, semi- 
luna, două stele și Gzps]; Dabijea Vel Vor. [o cruce]; 

Rindul II: Az Șepteli: Vel Post. [pecete neînţeleasă); Az 
Gligorașco Vel Spăt. mart. (pecete cu cruce, semiluna, stea] ; 
Iscal. Mogălde Vel Gașnic [pecete cu literile: na]; Az So- 
lomon Vel Vister iscal. [pecete foarte mică, neînţeleasă, cu 
două paseri]. 

[Pe dos:] Graeco idiomate exarratae. 

1 Unde am pus puncte, originalul are loc alb.
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XLVIII. 

(1656.] 

Rspunsurilțe] instrucției car[e] iaste dată prin Micheș 

Chelemen, de ia] seninatul Craiul Ardealului, părintele] nostru, 

cătră noi, fiiul Mării Salle). 

1. Cu mare bucurie săn[ă]tatea Mării Sal[e] înţeles-am și 

cu plecăciun[e] fiiiască am priimit părintească carte împreună 

cu bunelțe] dojane, rugăndu-ne şi de'it nainte să nu înce- 

teazje! ale Mării Sal[e] învățăture, dup[ă] cumii învaţ[ă] și pă- 

rinteasca prietenie cătra direpții fii. 

2. Pohtelţe] noastre ză&[e) Mării S[a] că nu-s tocmite, ce 

osibite, nu desăvărşit pohtite. Noi, ca adevărații fi şi ni- 

mica fățarnit, toate le-am arătat Mării Salle), iar, de va fi şi 

ceva scădeare, nu din altă, făr numai însuș din neputinţă. 

Despre carelle) rugăm și pohtim să fie ertăciun[e] părintească, 

că fiii nu odat[ă], ce de pururea greșescu părinților; ce, fiind 

al lui fiii, nu-s îndură a-l urgis(i]. Deaca noi n'am priceput 

pănnatăta, ce deschidă Măriia S[a) cărări de învățătură. Noi 

încă arătăm desăvărşit și stătătoare pohta noastră, crezănd 

că dup[ă] îndrezneala noastră ceastă fiiască nu să va dezlipi, 

nici va rec[i) inima Mării Salle] de cătră noi; iar, de am ști 

că să va face ceva retal[ă], noi am tăcea și ami fi bucuroși, 

nu numai de cinstea lumească, ce şi de viiațla] noastră să 

fim. lipsiţ. 

3. Cu adevărat creademii a ști Măriia S[a] Craiul nostru 

și dicăt noi mai bin[e], — că ale oamenilor mari de pururea 

și mai totdeuna să află mai cu adevărat. Mai departe, pă- 

rearea și sfătuirea Mării Salle] tot să nu fie încetată, și dintru 

țircumstanţiile (ce să zit[e] încunjurăril|e] vremilor) de acum, 

ce socoteaşte Măriia S[a].a să izvoră, cu noi încă să nui 

fie păs a împreuna, că noi vom fi ascultători, însă duplă)] 

putinţa noastr. Cum și creadem că afar dintr acea nic ar 

pohti Măriia S|a]. Știm noi aceasta că Măriia Sla! nu-s lip- 

seaște-și plăti slugilor Mării Sal[e) cu cheltuial(a] noastră, — 

că și păn acum aii avut Măriia S(a] aceaste oști: ce din
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datul lui Dumnezeii, care are Măriia S[a] la măn[ă), le-ai plătit 
și le va şi putea plăti scutirea și apărarea Mării Sal[e). 
Căg că şi acum să făgăduiaşte a ţinea asupra noastra, cu dă- 
tătura inimii noastre cea de laudă, facem mare mulțămită 
Măriia Sale) părinte creștin. Numai ce urmăm: ce pohteaşte 
părinteasca prietenie, socotință și milă, cătră noi să arate, 
iar, dintru Maica Sfăntului Dumnezeă de ni să va întămpla 
ceva, pintru ale noastre greșale, n'om avea pre cine bănui, 
numai ce ne vom ruga Sfinţii Salle], neprilejurli] ca acealea 
să nu lasfe] spre noi, ce mai vărtos cu a Sfinţii Salţe] mil[ă] 
să fim umbriţ, 

4. A-ș păzi Măriia S|a) lucruril[e] Mării Salfe] și a socoti 
și spre noi, cu putință iaste, — că Dumnezeii aii dat atăta vred- 
nicie Mării Salle], și pintru acea sămtem și noi fiii Mării Sale]. 
Noi pohta noastră vom arăta chiar, avănd nedeajde în mila 
Mării Sale, ca să nu mai supărăm pintru aceasteași lucruri 
de atătea ori pre Măriia Sia), şi noi, fiind așezaț din mila 
Mării Salle) la un tocmit lucru, să putem ruga pre Dumnezeu 
și să putem sluj[i] și Mării Salle] ce va fi pohta, din putinţa 
noastră. lar D[ujmnezeii, care cunoaşte inimilfe] a toț, și a 
noastră, încă fie-ne mărturie aiave că noi la a noastră inimă 
n'am avut, ni& avem rană ca aceaia, cum să ne fie fost 
preste voe ținearea oștilor Mării Salţe]; ce mai vărtos am cu- 
noscutu noi că nu din silă, ce din milă le-ai ţinut Măriia 
S[a] lăngă noi, pintru binelţe] nostru şi al țără[i]. Şi acuma, 
căt venim la pohte ca aceastea, cu ză zic[ejm că neputearea 
ne îndeamnă. Chez cunoaştem și noi că noax atunci ne-ar 
fi mai cu temei şi cu îndreznal[ă) tot lucrul, cănd am 
avea slugi multe; ce întreace cheltuial[a] pre venitu: unde-s 
slugi mai multe decăt simbrii, poate socoti Măriia S[a] cum va 
putea fi. Alt bin[e] nu să va izvoră, ce numai ură de cătră 
slugi. Care lucru tribue dar să-l depărtăm, într' acestaș chip: 
Pre dumnealui Boroș, cu steagul lui Chiş Andraș și cu dra- 
gonii și cu dărăbanţii Mierăi (570), ne rugăm Mării Salle] ca 
să-i scoaț[ă], iar Neamţii, pedestrimea, cu jupănul Gaudi, să 
rămăe aig, că vom putea lupta. Iar Neamţii, încă ne rugăm 
Mării Sal(e), cu bună] tocmeală să ni-i lasțe), și, de va da Dum-
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nezeii să fie pre voia priiatinilor Mării Salle), zis-au Măriia 

S|a] că i-ar da o companie de Neamți. Despre aceaia ne şi 

rugăm Mării Salle] să nevoiască, însăm(n|ăndus[e) aceia. Măriia 

Sia], ai are ţinea aceia, ai aceștea, și ne-ar da noax Măriia 

S[a] o companie 600; iar, de nu sar putea acest lucru face, 

ce săi fie a pesti şi săi fie cu tribuință Mării Salle) aceștea 

a-i scoate, atunci, dup[ă] făgăduinţa Mării Salle], tot să nle] 

lase păn în 300 de Neamțţi, lăngă noi, în sama noastrâ. ȘI, 

cum şi mai zisem, de nu s'ar putea să-s înseamne Nemți, 

să-s afle păn la acea vreme a pohtii, — de care lucru, 

de va fi despre alții spre Măriia S(a], Dumnezeii să-l fac[ă| 

norocit pre Măriia S|a], ca să nu tribue eşirea lor ; iar, de n'ar 

putea fi într'alt chip, atunci, ia scoaterea lor, să fie macar 

Unguri pedestraș întrători în loc, — și ar putea fi aceia pân 

am însămna Neamţi în locul lor. lar rugăciunea cea iai cu 

deadinsu iaste aceasta : Neamțţii să rămăe lăngă noi.— Unde po: 

meneaşte Măriia S(a] că făr isprav[ă] și făr purtare de grilă] 

nu va putea lăsa Măriia Sia] oștile] Mării Salle], ca carea 

cumva să nu li s[ă] întămple ceva nenoroc, foarti şi del[a) 

adăncul inimii noastre pohtim și rugăm pre Măriia S[a], ne- 

norocul slugilor Mării Salle] nu-l socoteaştă (sic), nice-l ție 

mai mare pagubă decăt al nostru și al boiarilor noștri. Că 

noi săntem fii, iar boiarii dup[ă] noi toț Mării Salle] sămtu 

 direapte şi jurate slugi. Cănd s'ar întămpla acel nenoroc, noi 

încă am fi părtaş, — de care nu găndim să fie, că ţara S'aii 

alinat bin[e]. Ni6 să-ş teamă Măriia S[a] oștile, adecă Neamţii, 

că va avea Măriia S[a] întru dinşii pagubă; că Unguri avem 

steg. 7, cu jupănul Feacheatea Mihai : fac voinit 700; Sărbi 

avem steag. 6: fac voini& 400; levialți) avem steg. 9: fac 

voinit 800; ot Leași steag. 1: fac voini€ 130; dragoni steag. 

1: fac voinit 110; beșlii tătarii] steag [1]; fac voinie go; aproz 

steag 1: fac voinit 100, — fără Curtea noastră; fac preste tot 

2.430 de voiniG: aceștea toţ cu sulițe și cu foc sămt. Și, iarăș, 

pușcași, iată c'amu început a strănge din olatelje| noastre: vom 

să facem și de aceia păn în 100,— cărora nu li să va da leafa, 

numai să vor erta de alte lucruri. Așa dară Măriia S[a] fâr 

de ni un teamăt poate face. Trimiţă macar Măriia Sa omul
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Mării Sal[e] să 1[e] fac[ă] căutare pintru mai credința. Că noi binele] Mării Salje] și răul sau paguba, o ţinem a fi şi al nostru. Așijderea găndim că va fi și Măriia S|a] tot într'a: cestaș înțeles. Toate învățăturil[e] Mării Sale] priimim, prii- 
mind; știm că și primăvara adut[e] multe, cu ivirea iei ; ce afar de putință nu putem păși. Pintru acea Măriia S(a] aceastea ale noastre lipse, așa înțelegăndu-le, m[iji[ojstivească-să pre vred. aiceljej a noastre pohte a da răspuns ves[ejlitorii, ca să putem dup[ă) putință păn la săvărșit viiațla) noastră sluj(i] şi Mării Salle). Acum de această datlă), însămnare de oști mai multe făcăndu-s(e), aceaste pohte a noastre nu pohtim. Iar aju- toriul Mării Sal[e] tot pohtim, şi avem nedeajde la acea. 

5. Dumisal[e] Diicului s'au rumtu ai di boerie. 
6. Noi încă ţinem pre Măriia S[a] adevărat şi m(ijl[o]stiv părinte, și nimic nu ne îndoim în părinteasca prietenie. Așij- derea rugăm întru a noastră prietenie fiiască să-s odihnească 

Măria S[aJ,— pohtind și atasta, de vom fi greșit într'aceaste 
scrisori, să fie ertăciune[e]. Amu adevărat că vin Neamţi 
acum în Moldova; rugăm pre Măriia S[a] un om să ne tri- 
miţ[ă] ca să trimitem pintru acel lucru. Carii, de să vor în- 
săm[nja, aă la noi ai& să rămăe, sati la Măriia S[a]. Aşteptăm 
pre atastea pre toate] răspuns bun. Pis s Tărgovişte Mya—, 
AT 71 

Jon Constantin Voevod. 

gr = 9; " 

/ 2 Pe Zi za 

[Pecete mare, de ceară roșă. De-asupra arborelui, vulturul 
i, pe el, coroana. La dreapta, o stea. 3 Iw Koceranruu Ileg- 
an BongoAa rnap (9) semaa BAaul.] 

64567. Vol. IV. 
4
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XLIX. 

[1656.] 
Luminate şi cinstite Craiii și noao de bine făcător, multă 

: viaţiă] și sănătate în preună cu tot binel[e] poftim de la 

mijio]stlijvul Dumnţejdzăi ca să-ți hărăzască Măriei Tale 

întru mulţi ani. 

Cinstita şi luminata cartia Măriei Tale, sceris[ă] din trei dzile 

a lui Octovri, de la măna slugii Măriei Tale luatu-am cu 

cinste. Agiunsu-ni-au sluga Măriei Tale aicia la Fălciiii, ce, 

ne plăndu-să (sic) pisariul cu noi, ce era rămas în laşi, aş: 

teptăndu-l să ne ajungă, să tămplă zăbavă slugii Măriei Tale, 

că nu ne mai agiunsă pisariul, poate hi împiedecat cu nește 

vin, Scrii-ne Măriia Ta cu bogată scărbă și ponoslu mare 

pentru cei bani carii au fostu săi trimitem Măriei Taale. 

De care lucru mă mir ce oi mai dzice, că poate hi că iaste 

o becisnicie pre noi, nuă întralt chip; că oi dzice și aşia 

că iaste o poviaste: în cătroo ne întoarcem cu fața să ne 

facem cruce, noi ne scoatem ochii : așea iaste și aceasta. 

Aceia bani, de cătă vreame sint trimişi ! Tocma după ce-ail 

purces pisariul la Măriia Ta, a treia dzi am și pornit banii, 

de i-ai dus la margine, la Totruș. Ce numai zăbavă de 

cătră noi cu smentială n'aii fostu atita, că am fostu trimis 

la Toader pircălabul de Galaţi să margă el la Totruș, să 

triiacă cu banii preste munte, să-i aducă; intr'acealia, 'Toa- 

der Ungurianul ai fost bolnav, de nai putut să margă, Ce, 

pănă a ne vini răspunsul, să știm că iaste bolnav de au 

poate miarge, s'aii tămplat zăbavă; iară într'aceaia am fi 

trimis pre Vistiiarnicul Pelin săi duci pănă la comornicul 

Măriei Tale, la dumului, la jupănul Beldi Pal; carii de cătăva 

vreame or hi sosit acolo. Nam hi așteptat ponoslu pentru 

aceasta ; hire-are și Măriia Ta, așia în pripă să nu pornești 

Măriia Ta atăta scărbă spre noi; că eii n'aș hi credzut nice 

o dată să pornești Măriia Ta scărbă spre noi așia cu grabă 

pentru atâta lucru. Ce iarăși om dzice cuvăntul ce l-am dzis 

şi nai sus, că poate hi o becisnicie pre noi; de atăta vreame



DIN SECOLUL AL Xvir-lea 5 

ce am trimis, de am ști un lucrul ales, iară acmu iară vădzui 
ponoslu. Iară, pentru aceaia sumă ce mai rămăne, și de aceaia 
dzis-am cuvănt ales şi am pus dzi; carea nu poate să rămăe 
lucrul într'alt chip, sai să maj rugăm pre Măriia Ta cu 
dodeială a ne mai aștepta, ce numai la dzi om plăti Măriei: 
Tale: nu va hi într'alt chip. Vești dintr'acoace nu avum ne- 
mic înnoire a-s scrie Măriei Tale; iară, ce s'are înnoi de vr'o 
parte, am face ștlijre Măriei Tale. Lăsămu-ne și noi pentru 
primblaria pănă aicia la Gălaţi, și de aicia ne vom vărtej] 
de om miarge pre la mănăstire. Dumn(e]dzăi să cruță cinstită 
sănătatia Măriei Tale întru mulți ani. Data cartia din Șiviţe, 
I 7165, Oc. 4. 

A luminatei Mărirei Tale vecin de bine voitor şi gata a 
sluji: 

Jo Ghiorghi Ștefan Voevod. 
[Fără pecete și adresă. 
Probabil pe foaia de anexă :] 
Luminatului și cinstitului Ghiorghie Racoți, din mila lui 

Dumn[ejdzăi craiul Ardealului și domnu părților ț[ă]rxi ungu- 
rești și ișpan mare Săcuilor şi noao de bine făcător, cu cinste 
să-s dia, 

[Coroană pe pecete: vultur cu stea în frunte, stea în 
stinga, semiluna în dreapta. Cu litere latine: G. S. P.M. 

L. 

[1657.] 
! Luminate şi cinstite Craiii şi noao de bine făcător, mi- 

lostivul Dumnădzăă să te cruțle] pre Maăriia Ta cu bună 
pace și sănătate, împreunt cu tot binele, întru mulți ani. 

Cinstita cartia Măriei Tale, dintru măna cestui poștă al 
Măriei Tale cu cinste o am priimit, ș'am cetit cu drag, ș'am dat 
laudă mli]lojstivului Dumo[ejdzăi, înțălegănd de buni sănătatea 
Măriei Tale. De căte ne scrii Măriia Ta, pre amăruntul înță- 
les-am. Pentru răndul Tătarălor, adevărat iaste cum zici Mă- 
iia Ta, iară pentr'acela lucru,—precum am și mai scris Măriei
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Tale căi ni sint pigăni, sint ce &i, unde iaii astădzi un ban, 

măine cer 10 bani,—așea şi acolea ei are vrea a îngloti obi- 

ceaiii ; iară avem nedeajde pre Dumnjejdzăi, după răspunsul 

ce le-ai răspunsu Măriia Ta, să întoarcă obrazul într'alt chip, 

să mai lasă dintr'a lor; or vedea şi ei că sint și alții oameni, 

că ei, unde le sluji nărocul, în țiajra leșască, după cum aii fost 

voia lui Dumnădzăi, ei socotesc că or supune toati lumea 

și găndescu că alți în lume nu-s oameni, ce-s numai ei 

oameni. lară Măriia Ta foarte ai răspunsu bine, să cunoască 

că nu-i lumea numai cu dănșii. Iară pentru Ciogolea, pentr 

acea și noi am socotit că el să are în prieteșug cu dănșii, 

ce oare-ce din lucrul lor tot va adeveri Ciogolea. Pentru 

răndul lucrului despre Ţarigradu, de pomenirea mazilici, săn- 

nedzi Măriia Ta cum să fie(m) sănătate și să fim întrun bun 

gănd și cuvăntului nostru să-i fim marturi și jurămăntului 

să-i fim plinitori; pentru datorie, să plinim și să nu purtăm 

pre Măriia Ta cu cuvinte, căci iaste Măriei Tale cu scandala. 

De care lucru mă mir ce oi mai dzice cătră Măriia Ta, ne 

avăndu credinţă eii cătră Măriia Ta; iară, să nu hii creștin, 

ce să hii Jidov, şi de leagea mia să hiu scăpat și la dzua 

cea de săvărșit. unde ne iaste a răspunde toți, cineși după 

lucrul sati și n'a hi fățărie, acolo să hiem cu luoda cel 

văndzător Domnului săii, carelle) ştim că locul lui va fi cu 

cei mulţi răi, și să nu ne aflxm la locul cel cu bune răs- 

punsuri, și să nu audzim blalgosloveniia lui Dumnedzăi, carea 

toți creștinii spre-acea nedejduescu să o audză și să o și vadză, 

de nu mii atăta inimă rea căt nu pot nice odihni, nice a 

mănca cu folos, şi, de aş avea prilej și n'aș plăti de istov a 

Măriei Tale datorie, căt mai de sirgu, ca să nu hiii audzit 

atita ponoslu de la Măriia Ta, carelle] nice la o sănătate 

nu mă aduce; că, de aş avea dzeace bani în casa mea, tri- 

mite-i-aș şi aceia tot spre istov de datoriia aceaia, carea 

doar Măsiia Ta socotești că ei din căiniia mea și din fără 

de omeniia mea pestesc și întărdziedz Măriei Tale, de 

nu plătescu, Li, necum spre ce aș mai arăta cătră Măriia 

Ta cu alt jurămănt ceva, ce, cum arătăm mai sus, tot așea 

dzicem ; ce nevoia noastră vedem că nu să creade înnaintea
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Măriei Tale. Ce doar n'am hi nice noi cu obraz de marmure 
sai de her, că pre un her sau pre un marmure cu atăta 
gloată de atinsături s'are hi svredelit, dară inima noastră în 
ce chip n'are hi vătămati de atăta ponoslu? Ce numai pentru 
mare nevoe și lipsă ce ne iaste, și la Măriia Ta n'avem cre- 
dință, — pentr'acia sintem obiduiţi; iară obrazul miei s'au făcut 
mai gros decăt pmmăntul de atăta supărare. Ce, preste scurtă 
vreame, tot om nevoi și om face cum om putea şi om plăti 
şi Măriei Tale : pare-ne că dintru cuvănt &-am avut la Măriia, 
Ta și într'alte părţi, unde ni-am dat cuvăntul, nu ni-am scă- 
pat; iară numai de iaste ponoslul Măriei Tale și ne afli Mă- 
riia Ta scăpaţi din cuvănt, numai pentru acești bani, soco- 
teaște-ne Măriia Ta nevoia și greul, căce n'avem,—că n'am hi 
nice noi bucuroși a hi în toate dzile înfruntați și preobră- 
ziți, că ni s'au făcut greu la inimă: ce n'avem ce face, pen- 
tru multi nevoe. Iară volnie eşti Măriia Ta a dzice cum a 
hi voia Măriei Tale, că ne ești Măriia Ta mai ales ; ce pen- 
tru nevoe caută-ne a audzi toate. Pentru răndul dușmanului, 
scrisu-ne-aă și boiarii noștri, iară pentr'acela lucru să ştii 
Măriia Ta că, pănă nu să va sărupa, nu va putea hi odihnă 
noao, ce iată cum îmblă lucrul lui: acmu ni să pare oboră- 
rea lui, mai apoi iară să scoală]; ce și lăsatram de n'am 
vrut să mai facem cheltuiali după cel răndu d'intăiii ; acmu 
iarăși vedem că Turcii aă început a îndemna spre acel lucru, 
precum știi Măriia Ta. Deci şi noi am dat învățătură boia- 
ilor noștri, de vreame ce ve (S1c)” vedea că vine lucrul să 
ă facă acea triaabt de istov, să nu hie amăgituri, ce, nu- 
nai dacă or vedia treaaba istoviti, atuncea, pentru bani ce 
vaii giuruit, să facă cum or putea să ia cu camăti, să-s plă. 
iască de asupra țlălrii, că bani, să trimitem, nu avem. Pentru 
ei vonici (sic) de carii ati cercetat Radul Asliu, unul a 
ost mărsu cu boiarii acolo la Măriia Ta, iar unul au fost 
icea, ce cu dreptul am fost scris Măriei „Tale pentru să 
u-s îndoiască și alții. Pentru răndul calului, dzici Măriia 
[a că nu pofteşti Măriia Ta acel giugan, ce poftești unul 
lbu, carele aă spus Măriei Tale Voina că ai fost stăndu al 
loile cal, și 'ncă să fie dzis că 'ntr'un rănd ai mărsu în
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grajd şi L-ai vădzut, iară al doile răndu l-ai fost ascunsu. 

Ce, să nu hiii creștin, ce să hiii procliat, de am. dat în lături 

vr'unul din cai, iară aşea cum dzice căpitan-pașea nu am: 

am un cal, Cadăru-Aga, albu, carele încă la Suavă mi l-ai 

dăruit, — carele Măriia Ta ar știi, şi eu dzăi numai doi cai 

am avut acmu, de încălecam ei pre dănșii: acel albu, Cadăr- 

Aga, şi cel sur-albu, moldovenescu, de la Comisul, ce l-am 

trimis Măriei Tale. Ce acmu numai cu acesta am rămas de 

treaaba mea: am cai cățva în grajdu, ce numai nu mi-s de 

triaaba mea. [1637.] 

Gheorghe Ștefan- Vodă. 

[Scris pănă jos; nică iscălituri, nică pecete, nici adresă.) 

LI. 

[1657] 

Noi lo Costandin Şărban Voevod, m[ijl[olstiiii bloljiu g[o]s- 

p[old[aJră zemle ugro-vlasfie, dăm atast[ă] carte a noastră 

tuturor cui i se va cuveni a ști:- întămplăndu-ni-se în că 

teva rănduri avea mare folos de către Măriia Sa creștinul 

Racoţ Ghiorghi, cu mila lui Dumnezeii Craiul Ardealului, 

domnul părților țărăi ungureştii), șpanul Săcuilor, al nostru 

de [bine] făcător părinte, noi încă doară ca să nu ne nu: 

meim în numărul nemulțimitorilor, păntru bine] ce ne-ai 

făcut Măria Sa, find și fii Mării Sale]. — duplă] săvărşi- 

rea vieţii noastre, cu carea tot omul iaste dator, legăm 

într'atast|ă] carte a noastră, ce am putea în viiaţla] noas- 

tră a agonisi: avuţie, bani] și fietece fel de bunătate, Mă- 

rii Sal[e] creștinului Racoţ Franţi, fiiul Mări Sal[e), ca să 

le moştenească, afar dăn ce am lăsa noi fămeii noastre, cum 

se-r cuveni. Și iar afar dăntr'o cetate ce am lua în Ardeali, 

saii măcar afar den Ardel, în biruințelțe] de sus, că acea 

cetate păntru derept[ă] slujbă a lu Budei Pătru, diiac den 

varmeghiia Belgradului, o dăm săi fie lui și coconilor ui și
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cocoanelor. lar cin[e] ar vrea să strice și să calce acest tes- 

tement al nostru, să fie proclet și anatema și blestemat de 318 

oteţ ot Nechiie, şi să jăcuiască cu luda şi cu Ariia la un loci; 

și acest blestem, fie Domnii în urma noastră, fie rudenie, 

să fie părtaș blestemului de sus, car[e) se-ar cerca a strica 

atast[ă) legător[ă] a noastră, care de bun[ă] voe am făcut. 

Și pentru mai mare credință am iscălit cu măna noastră și 

am pecetluit cu obituita pecete a Domnie Noastre. Scris 

în Tărgovişt[e], Dich. 28 d., Lt 7166. | 
[Pecete de ceară roșie: arborele cu crucea, între cei doi 

sfinți, între doi sori. iv Boca. Ilrpean BEA. Octogonală.] 

LII, 

[1658.] 

[După o salutare slavonă către Râkâczy, «părintele nostru».] 

Luminata cartia Măriei Tale cu mare cinste o am priimit, 

şi, daca am înțăles de bună și cinstita sănătatea Măriei Tale, 

m'am bucurat și am dat laudă 'm[ijl[ojstivului Dumnedzăi. 

Poftindu şi de acmu înnainte de la Sv(i]nţiia Sa Maăriei Tale 

traii bun cu pace și cu sănătate întru cinstea Măriei Tale. 

De care lucru arăţi Măriia Ta noao pricină, pentru gătirea 

oștii, cum noi să ne him gătindu asupra Măriei Tale cu 

răi, de acesta lucru, găndire-aș și aș avea mare nedeajde că 

singur Măriia Ta ne-ai crede și ne-ai cunoaște că nu dintru noi 

saii dintru vre o îndemnare a noastră să face vr'o scornire de a- 

cestea, chezi Măriia Ta ști că aceasta de mult să urzeaşte şi să 

găteaște, precum poate spune Măriei Tale şi Măriia Sa Ștefan- 

Vodă, și și Măriia Ta singur știi dintru 'ntăii. Dară dintru noisă 

s scornire şi izvodire acestora lucruri, D[u]mn[eJdzai să vadză: 

destul am vorovit şi cu luminat părintele miei, ce și Măriia Sa 

lasă toate în dreaaptă socoteala Măriei Tale. Chedzi și noi 

Sintem cu oamenii în rănd: Măriia Sa părintele miei iaste 
bătrăn, ei sint tănăr; dară pre atăta cunosc și știm și noi 
că megeeșiia cea bună iaste de bine între ţ[ăJră și'ntre mai marii
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ț[ărălor; şi cu dreaaptă inima noastră am hi bucuroși a trăi cu 

Măriia Ta în prinţă bună, precum și sintem, Dară de gătirea 

şi de oștirea ce ne arăţi Măriia Ta, socotire-aș că nu are hi 

a ni să darea noao vină. Socoteaște Măriia Ta singur, findu 

noi robi unui stăpăn, precum știi Măriia Ta, daca ne va dzice: 

«purceade», noi cum om putea a răspunde? Iar dintru noi nu vei 

afla Măriia Ta scornire, — să ne ferească D[ujmn[ejdzăii. Iară 

Măriia Ta, ce arăţi că vei face, volnic eşti Măriia Ta a face 

ce-ţi va fi voia: din găndul Măriei Tale nu ne vom lupta a 

muta pre Măriia Ta. Iară numai veade Dumn[ejdzăui dreptatea 

noastră, și așea după dreptatea noastră să ne şi agiute, lară 

noi dintru căt putem nevoim, și pentru prieteniia Măriei Tale, 

omul Măriei Tale, preste poroncă, carea știi Măriia Ta că a- 

vem, i-am făcut cale la Craii. Așijdirea și acest boiarin ca- 

rele ai fost la dumnealui Hatmanul căzăcescu, iată că iară 

de la noi ai avut socotință și cale deșchisă. Care Măriia Ta, 

de vei socoti Măriia Ta dreptatea noastră, poţi Măriia Ta 

să o afli; iară, să nu vei vrea Măriia Ta a căuta dreptatea 

noastră, Dumn[e]dzăi iaste stăpăn dreptăţii, și o arată, și o 

cruță. Dumnedzăii să te dzilească pre Măriia Ta. Îsaar or 

ac, Maiii 15, It 7166. 

A luminatei Măriei Tale ca un fiii şi bun voitor: 

Jo Grigori Ghica Woevoda. 

Luminatului cniadz Ghiorghie Racoți, din mlijla lui Dum- 

nedzăi Craii Ardealului, domnu părților țlăjrăi ungurești și 

Săcuilor șpan, al nostru ca un părinte cinstit, cu multă să: 

nătate să s[ă] dea. 

[Pecete cu bourul avind steaua în frunte ; la stingă steaua, 

la dreapta semiluna, sus coroana ; Inscripţie : + Iw Fanropie Pia 

ROEBOA, 7. 3. M.] 

LIII. 
[1659.] 

+ Adec[ă] noi boiarii carie am eșit cu Măriia Sa Costan- 

din-Vod[ă] den ţara! noastră ait în țeara prea-luminatului Mării
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Salle] Racoți Ghiorghi, Craiul țărăi Ardealului, dat-am de 
credință aceast[ă) scrisoare a noastră la cinstitlă] şi luminat[ă] 
măna Mării Salle), cum, fiind noi jurați Mării Sal[e] încă mai 
denainte vream[e), și avănd noi și scrisoril(e] noastre de cre- 
dință la măna Mării Sale], ni& dentr'unelțe) păn acum nu 
ne-am lipsit, ce am fost slugi dreapte și credincioas[e] Mării 
Salle] și voitori de binel[e] țărăi Mării Șal[e]. Așijderea și de 
acum nainte iar cu aceaia credinţă să fim slugi dereapte Mării 
Sal[e] și voitori de binle] țărăi Mării Sale) păn în săvărși- 
tul vieții noastre. Iar cine nu le va ținea aceastea toate căte 
scriii mai sus, pre unii ca aceia săi bată] Dumnezei și în 
trup și în suflet. Drept aceaia și noi, plinind aceastea toate, 
nic noi să nu fim lipsiţi de mila Măriei Salle) cea crăiască. Și 
pentru adev[ăjratță] credință, întărim cu peceţiile] şi cu iscă- 
lituril[e] noastre. Și se-aii dat în cetat[e] în Belgrad. Pis Ap. 
29, Î. 7167. 

R. |: Stroe logfofet [pecete neagră]; Pană Spătar [cu arme); 
Radul Fărcășanul Stol. [idem]. 

R. II: Radul Mihalcea Comis [idem] ; Chirca Rudeanul Clut. 
[idem]; Bade Com. idem). Costandin Văt. [cu înscripţie 
ștearsă și vultur]; Drăghici Cantacuzin [fără pecete]; az (2) 
Ivaşco Arm. [nedistinctă] ; Mihai Căp. [arme : myu); 

R. III: Stoica Căp. [nedistinctă] ; Stroe Cluc. [de aici nu-s 
peceți]; Badea Căpt.; Sima Capt. 

R. IV: Preda Log.; Manea Sluj.; Vlad Căpt.; Colţe Căpt.; 
Radul (sic). 

[Pe altă față :] + Tanasie V! Sluger [pus degetul). 

LIV. 

[1659.] 
1 Luminatului Domniă Racoți Gheorghe, den mila lui Dum. 

iezei Craiul Ardealului, domnii părților țărăi ungurești, Să- 
uilor șpaan, iproci, noao vecin iubit, de bine voitoriă, 

ț Cinstite serisoril[e) Mării Tale] cu sluga noastră Vătah
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za, aproză venitu-ne aii; cu dragoste am priimit. De toate pre 

rănd înțeles-am. Bucuratu-ne-am, dăndi laudă mi]i[oJstivului 

Dumnezei păntru săn(ăjtatia Mării Tale, şi mulțămim Mării 

Taalle] de lăscă (szz) ci-arăţi Măria Ta cătră noi. De care lucru 

şi noi dup[ă] datoriia vecin[ăjtății într'acela chip să ne știi 

Măriia Ta întru tot voitori de binelle) Mării Talle]. Numai 

pentru răndul lui Costandin-Vod[ă], deaca voești Măria Ta 

să-l așăzi în partea Moldovei, nimic nu-l zăbovi Măria Ta, 

ci cum mai în grabă să meargă, cu ajutorul Mării Talle) şi 

cu ale dumnealui oşti ce va avea, nimic să nu mai zăbo- 

vească ; că acum iaste vreamia. Că iat[ă] noi dereplt] voia 

Mării Tal[e) și derept folosul creștin[ăltăţii gata ne aflăm cu 

nevoință şi cu ajutor a-l căuta. Care] despre partea noastră 

am grijit şi am și trimis pănă în 10.000 de oști, tot oameni 

aleși, şi siemenime călări, cu pușci lungi şi țăcălușe, și preste 

2, 3 zile vor ajunge la hotară; numai și den partea Mării 

Tale] să nu fie altă zăbavă, ci să meargă cum mai curund. 

Că, cum vor întra despre partea Mării Talle], așa vor întra 

şi ai noştri, de să vor împreuna toț, și vor mearge de-l vor 

așăza în Scaun, și dup[ă] aceaia noi cu toat[ă) vărtutia noas- 

tră căuta-l-vom întru toatle] dup[ă] datoriia creștinlăltății, și 

ca pre un fratle] îl vom ști lăngă vecin[ăltatia noastră. Nu- 

mai iar vom zit[e] și vom îndemna pre Măria Ta altă ză- 

bav[ă] să nu fie. —că apoi alor noştri în zmenteaal|ă] le-arii 

veni să şază să așteapte la hotară. 

Backoih. en Brom au. Pis Sep. 29, 71608. 

lo Mihai Voevod. 
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[V*:] Luminatului Domni Racoți Ghiorghe, den mila lui 
Dumnezei Craiului Ardealului, domnului părților ţărăi un- 
gurești, Săcuilor șpan iprocia. swuuw (sic) Aară. 

[Pecete roşă: coroana cu cruce, vultur archiducal, cu două 
capete ; inscripție foarte măruntă, latină.) 

LV. 

(1662. 

Io Gligorie Ghica Voevod b[oljiiii m[iji[o]stiiă gfo]s[po]- 
d[a]ri văsoi zemli ugrovlabhiiscoe. 

+ Cinstitului şi luminat fratelui nostru Apafi, cu m[ijla lui 
Dumnezeii Crai Ardealului, dom[n] părților ţărăi ungureșt[i] 
și Săcuilor șpan, săn[ăjtate și tot binele de la tot putearni- 
cul Dumnezeu Mării Talle] pohtim. Cinstit[ă) cartea Mării 
Tale și cu cinstit solul Mării Tal[e] venitu-ne-ai; dentru carea 
înțelegăndu de bun[ă] săn[ăjtatea Mării Tale, bucuratu-ne-am, 
şi am dat laud[ă] lui Dumnezeu. De alalte toate căte ne-ai 
spus cinstit solul Mării Tale den gură], pre largu am înțeles, 
și noi iar, den căte ne-ai fost a vesti dumnital[e], de toate 
am grăit cu solul Mării Tal[ej, den gur(ă], pre largu; și va 
spune Mării Talle). Pohtindu de la mfilla lui Dumnezeu în 
toatlă] vreamea să auzim de săn[ăjtatea Mării Tal(e). Atasta 
avum a scriie de astă dat[ă). Și fii Măria Ta săn[ăltos. Amin. 
Pis Mart. 4 dni, 7170. | 

AL Mării Tal[e] dă tot binele] voitoriii și frate 

Jo Grigori Ghica WVoevoda. 

[Pecete mare roșă, de ceară, ruptă. Pe Ve :] 7 Cinstitului 
și luminat fratelui nostru Apafi Craiul Ardealului, domnu 
părților țărăi ungureșt[i] şi Săcuilor șpan, cu săn[ă]tate și 
cu cinste să-s dea, 

[Închisă o scrisoare turcească.]
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LVI. 

[1667.] 

De la mlilojstivul Dumnezăii pohtesci dumnetai[e] tot binele 

- dumnetalle], depreun[ă] cu tot[ă] cinstit[ă] cas(a] dumnetalle). 

Scrisor[ea] dumnetalle] depreun[ă] me-ii venit pentru cositor, 

și am luat punți 13, puntul căte ban[i] 50, și am trimis pre sluga 

dumnetal|e]. Iar, pentru rămători, cum ai grăit dumneta cu 

frati-meii, vom trimet[e). Iar, de va fi voe [djumnetal[e] pentru 

rămător[i] mai mulți, ne-i trimet[e] dumneta un om al dum- 

netal|e] cu ceva banți], măcar cu căt va fi voe dumnetalle]; 

și vom pune banli] și dela noi, şi vom fi soțăe pre ce ne-r 

da Dumnezăii. lar, de vănzare, de sar vinde la Brașolv] 

[rupt]; că, carle) e-m da la Ardel, numai trimet[e] dumneta: 

noi am purta grijă de la baltă, dumne[ta] căț vră începe; iar 

vr'o 100 de lei, și porăncește de am cumpăra. lar, de nu va 

fi putiln]țlă] mai de mulți, iar 30 tot vum trimetțe]. Dumne- 

zăă să fie cu dumnevostră. 

lar, de va fi voe Dumnetalle] de răm(ăjtorii], să nu fie 

zăbavă. 

+ Al dumnetalțe] bun voitor mai mic: Petru Marce, cu- 

m[ăjtru al dumnetal[e!. 
[Ve:] + La cinstit[ă] măn[a] dumnetalțe) jup. Boerişii Fa- 

mar, părcălabi, să-s de cu s[ăjnătatle]; o[t] Făg(ăjraș. 

[Pecete de ceară neagră, neinteligibilă. Notiţă ungurească: 

«A. 1667. die 3 Oct. Brassobol hazatot Fejer on Vetelrul 

de libr. 13 hogy fontegat d. şo pinzen Vâttek testimonium.»] 

LVII. 

[1674] 

M[ili[ojstiei boljioi Duca Voevod îi g[ols[poldfi]ni, pisah 

gos(po]d[st]v[a]mi voao slujlijtorilor i țăranilor, pre unde să va 

întămpla a meargerea aăaste doao slugți) ale) lui Beldi Pal din 

țara ungurească, mergănd cu trebi la Udriii, —iar voi să
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aveț a Ile] darea din conac în conac cătle) 2 cai de olac, şi să-i 
grijiț de bucate, și în duclăjtoare și în viitoare, — că așa iaste 
porunca Domnii Meal[ej. lee caaa pau recămi; pis Noem. 11 
d., LI! 7183. 

[Monogramă. — Pecete cu toşu: cei doi sfinți; de-asupra 
arborelui, vulturul şi coroana. Data: 1673, de-o parte şi de 
alta. Inscripția : Iw ASKa RoeRoA, rm Reoe.,, (2). Cu chinovar.] 

[Jos :] V* Log. 
[Pe V*:] Un diiac ungurescă. 

LVIII, 

[1676.] 

Eii Mihai şi Șărban Cantacuzini jurămu-ne pre viul Dumne- 
zeii, care iaste Tatăl, Fiiul, Duhul Sfănt, deplina Sfănta Troiță, 
unul dirept Dumnezeu, cum că noia patru legi, ce sănt întru 
această ţară priimite, cu toată) nevoința noastră sili-vom a 
le păzi și cu asuprirea acelor legi sai cu scădearea lor lea- 
gea noastră nu vom ssili a [le, șters] întemeia, nice înnpotriva 
lor, nice aiavea, nice în taină, nu voi lucra, nice în faţă, a că- 
ruia om pentru leagea urăciune și împotrivnicire nu vom 
purta, și fiește căruia vom sili ca să-ș poatlă] ţinea leagea 
lui în volniciia sa; și împotriva a fiește căruia leage nu vom 
face practică, ca să-i fie spre asupreală, nice sfat răi nu vom 
da, nice cu arma noastră, ni& însune, nice cu mijlocul altuia 
vom fi împotrivit, Ce încă, de am înțeleage unii ca aceia 
împotrivni€, vom da ştire a tot Sfatul Mării Sale, și vom sta 
şi împotriva unora ca aceia. Nice Mării Sale lui Crai împo- 
trivnic sfat ca acela nu vom da; și ţărăi aceștiia volnicie, 
pace și toate judecăţile ci dupre priceaperea puterii noastre 
sili-vom a le păzi, și împotriva ci cu țără streine nu vom face 
practice şi sfaturi. Și pentru că și Craii cu jurămănt adeve- 
rează pre moșneanii țării, oarii carii am fi vadnici (sic) îm- 
potriva binelui ţărăi, va da știre țărăi şi sfeatnicilor, — noi 
încă dară ne legăm pre acel jurămănt ce am zis mal sus : ori 
până cănd și Craii noao datul jurămănt și făgăduințile şi con- 
diții le vor ținea, noi încă săntem pănă atunce a le ţinea,
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și unul la alalt, ori pănă cănd nar: (sic) strica oarecarele, 

den aproapele priiatin ; iar oarecare ar viea a călca saii a 

strica acest jurămănt, adevărăndu-se lucrul, să rămăe în toate 

[pare schimbat: pata |veanică a necredinţei ,—pre care şi noi 

mărturisim a o ţinea. 

Pis Noem. 6 d.,vt 1676. Mihail Cantacuzino, m.p. [pecete 

roșă, vultur cu coroană]; 

Șerban Cantacuzino, m.p. [tot aşa ; iniţiale: S. K, latine.] 

y P'â 

[Pe a doua foaie:] 

Eu Mihai şi Şărban, Cantacuzini, jurămu-ne, în numele Ta: 

tălui şi al Fiu şi al Duhului Sfănt, adevărată şi deplina Sfeta 

Troiță, unul dirept Dumnezeu, cum că prea-luminatului și 

noao milostiv domnu, Măria Sa Apafi Mihai, den mila lui 

Dumnezeii Craiul țării Ardealului, domnu părții ungurești și 

șpanului Săcuilor, vom fi direapte slugi și credincioase, priiati- 

nilor Mării Sale priiatin[i] şi vrăjămașilor Mării Sale vrăjmaș. 

Orce am înțeleage de răul sai paguba Mării Sale, de tim: 

puriii vom face în știre, și cu toată putearea în potrivă încă 

vom sta, —așa să ne dea Dumnezeii stăpăniia sufletelor noas- 

tre. Jar și Măriia Sa încă să ne fie milostiv și folositor domnu. 

Pis Noem. 6 d., vi 1676. 

[Semnăturile și pecețile. 

Pe V*:] Homagium duorum boeronum transalpinensium 

regnicolis Transylvaniae praestitum, anno 1676. 

[Însemnare : «Miscellanea»; a Capitolului din Alba.-lulia.]
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LIX. 

[1679.] 
 Cinstit Craiu și pria-m(iji[ojstive, ca un bun, Craiul țarii 

îngurești, pohtim de la m[ii[oJstivul Dumnezăii multi pace 
și săn[ăjtate Mxrie Tale). Dă[m] în ştire Mariei Tale ca 
m'ai trimis Domnu miei Șerban-Vod[ă], cârele iaste fratei[e] 
Marii Tale, în Țarigrad, cu treaba Mariei Sal[e), și am 
văzut cu ochii miei pre Bil[djia ducîndu-l Turcii cu lan- 
țul în grumaz și cu obiadel[e] în pizoare, și pre t[o]ț oame- 
nii lui i-aii prinsu, și pîn acum ai fost toț sloboz, iar acum; 
nu-ş cine i-ai pirit, şi i-a prinsu iar pe toț cu mare greii; 
care nit n'auă fost niam de niamu lui. Și Cachisloii ati [ispră]- 
vit în Idicula, cu lanţul în git. Și rxvașul lam trimis pe 
Ghergi Cxrxulșul) Țarigrxdianul, sluga Marie Talfe]. Cu 
atita sfr[ijnșind, m[illa lui Dumnezai și darul D[ujh(u lui 
Sv[i]atii să u[m)briaze faţa Mariei Tal[e). Bar 7187, nuc ameua 
In. 3 an. 

Eu Dragul Cxpitananul (sic) ma închin Marie Tal[e] cu 
viaste bun[ă], care sînt sluga lui Șerban-Vod[ă]. 

Şi încă, dăca nu vei criade Mariia Ta, voi veni şi de 
fațlă] înnaintia Marii Tal[e]. 

Și să trimiți pe Gherghi Carxușul la mine], sx vie înna- 
intia Marie Tal[e). 

[Pecete mică, neagră, fără ceva pe ea.] 
[V*:] + Cinstitului și bunului și marelui Domnă, Mariei 

Salle] Apafi Mihai, Craiul cinstitei țrei înngureşti, uncrnoms 
A4True. 

LX. 

[1684.] 

Cinstitului, de bună rudă și mie iubit frate mai mare și 
de aproape vecin, dumnealui Boiariii Jacmon, de la Dumnezeiă. 
pohtim durmijtal[e] viaţ[ă] fericită şi bună săn[ăjtate, cu toată
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cinstită casa dumli]tale. Și scrisoarea noastră să afle pre dum- 

neata la tasul norocit. 
+ Dup[ă) aceasta, iubite frate și priiatenul miei, tănplăndu- 

ni-s[e] cu ai noștri oameni viindu în țara dumneavoastră, nu 

am putut ținea a nu cerceta pentru săn[ăjtatea dumitale ca 

s[ă] știm, pentru carea am pohti în tot asul ca-s ştim no- 

rocită viaț[a] dum[iltalțe) și la înflorit[a] star[e] a sănțăjtății. 
Despre partea vecinilor dentr'acoace, de vești pohtindu dum- 

neata a știrea, într'această dată, liniște iaste despre toate 

părţile: Tătariă la locul lor staii, nemișcaţi; de cătră Moscu, 

despre Cazaci, iar așijderea : nit o mișcare, nimic, intr' această 

vreame nu iaste. lar, căndu am înțeliage vre-o clătire ceva, 

nu am pregeta a nu face dumitale ştire. Pentru car[e] lucru 

pohtescu și pre dumneata, ca pre un bun frate și prieaten, 

ce viaste veț avea dumneavoastră de cătră oastea împără- 

tiască și de cătră Niamţi, să nu fie dumliltale cu grei a ne 
face ştire și mai pre largu; că știm că la dumneavoastră mai 

adeasele vor veni oamenii Mării Sale lui Craii, ci dumaeata, 

ca un bun frate, nu ţinea a nu ne face și noao știre. Și dup' 

atasta la mila lui Dumnezeii lăsăm pre dumneata; alm]in. 
Den Iaşi, lul. 27 dni, l 7191. 

De tot bine:[e] dum[ijtal[e] voitori frate și vecin și gata 

la slujba dum[ijtalțe]: 
Staico Păharnic, 

[Pecete mică, galbenă, cu arme. 

V:] $ Cinstitului, de bună rudă şi mie iubit frate și vecin, 

dumaealui Boiariă Jăcămon, căp[ijtanul de cinstita cetate a 

Făgăraș|ullui, — cu cinste și cu săn[ăltate aan. 

LXI. 

[1686.] 

+ Adecă ei jupăneasa Stanca Log|ojfeteasa, carea am 

fost jupăneasă Logf. Gligorie Grădişteanului, împreună cu 

fiu-meii Matei, dat am zapisul nostru la măna dumnealui Mihai 

Catacuzind Vel Spăt. cum să-s știe că, rămăind cu mult[ă] 

datorie de la boiarul mei Gligorie Logf., şi avănd marea  
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păs și grei de datornit, mers-am la dumnealui de ne-am ru- gat de ne-ai făcut bine de ne-au găsit pre capul dumnealui . ti. 1000 cu dobănda lor întru an: zecea a unsprăzeg[e]. Dec, neavănd banii la zi să-i dau ca şi altor datornit, şi străngăn- du-se toț datornicii la un loc înnainte părintelui Vlădicăi chir Theodosie, den porunca Mării Sale lui Vod[ă], fiind și noi de față, scrisu-s'au toate moșiile boiarului mieii ce scrie mai sus, făcănd curama datornici pre dinsele, — cine pre căt îi va h[i] datoriia, așa să-ș ia și moșii. Det, viind şi în parte dumnealui pentru aceste ti 1.000 ce scrie mai sus, ce am luat dela dumnealui, toată parte boiarului mei Gligorie Logf. de la Nucșoară, den călm)p și den pădurea, den munți, den apă și den siliştea satului, și duprestot hotarul, căti să va alegea, cu toț Rumănii, căț aii fost, şi viile de la Pitești, iar parte boiarului meii, cătă iaste, cu delnița ei, pentru ca- rel[e] mers-am la dumnealui. de ne-am rugat ca să facă bine să ne îngăduiască acel sat și viile pănă într'o lună, și noi să facem cum vom putea săi dăm dumnealui banii, Det, viind zioa și apucăndu-ne dumnealui iar de bani să-i dăm, pentru că banii i are luoaţ încă de un an mai denainte și unblă în dobănda lor, — det, neavănd iar putinţă să-i plătim dumnealui banii, am lăsat să ție dumnealui satul Nucşoara viile ot Pitești, cum L-au ajunsu curamaoa. Precum serie mai sus. Ca să le ţie dumnealui cu bună pat[e] și să hie lumnealui moșie, şi coconilor dumnealui, și nepoților, strene- oților dumnealui, moşiia stătătoare în veă. Și, cănd am făcut tasta zapis, fost-aă şi alți boiari mărturie, care vor iscăli nai jos. Şi noi încă, pentru mai adevărat[ă] credință, pusu- Je-am pecețile și iscăliturile, ca să-s creaz[ă]. Pis Iuli[e] 8 
I., It 7104. 

Eu Stanca Loglolfeteasa [pecete cu un lei; de fum]. 
"Eu Matei snă Gligorie Logf. + Vălcul Post., mărturie. 

64567. Vol. 1V, 
5



66 ÎNSEMNĂRI ȘI AOTE ROMĂNEŞTI 

LII. 

[1698.| 

(Pe Ve legăturii :] $ Dat părintele șteampli 167: dintr'aceștea 

aii fost 12 stricați. Miha? Își tipograful. 

[Pe p. 1.] Dat-am lui Ilie tăbacul din Maeri 12 galbini, carei 

facu 48 de zloț, pă viile lui din Maeri, să fie zălog, și acele 

2 vii să le lucre el, și să împărțim roada, pănă-m va pute da 

banii ; iară, să n'arii pute da acei bani, viia să fie pre sama 

Mitropoliei. Scris în Mitropoliia Bălgradului, 1698, Oc. 28. Și 

i-am mai dat lăngă aceaia 12 zloţ. Și iară i-am mai dat 15 

zloţ; șum([a]: 105 zloț. 
Vi[ă]d[i]ca Atanasie. 

[Jos :] Per cambium a domino Sigismundo Kanics, 

[Pe p. 3:] Sanctissimae Trinitatis. 

[Pe p. 5:] Dyptichon archi-episcopatus graeci ritus Alba- 

Iuliensis în Transylvania ab' 1528 usque 1717, Athanasium |. 

Donavit an. 1806 Bibliothecae Regni Moyses (szc) Sinkay de 

eadem. 

[Pe p. 7: 
Pomenește, Doamne, sufletelje) răpăusaţilor robilor tăi șă 

a robelor talțe], care mai nainte aii răpăosat. [Urmează patru 

foi, şi, la urmă, în cadru pătrat, roșu, o floare cu diferite 

colori şi I€ Xe Hii Bă. 

Apoi :] 
Pomenește Doamnea . 

arhiep[i]sc[o]pa lanna la anu 1528 [scrisoare nouă). 

arhiepfi]sc[ojpa Teoctista. Acesta au făcut o crăjlă] de 

argintii, 

> Ghenadia. Acesta aii cumparat satul Beca. 

loristii [scrisoare nouă]. 

> Teofila. Acesta aii făcut o crăjlă] cu 

scoica. 

> Stefana, 

> Ghierasima. 
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arhiepliJse[ojpa  Iorestia. 
> Daniila. 
> Savvu. Aceasta ai facut o mitra cusuta 

cu sărma și împluta cu margaritar[e). 
» Iosifa (îndreptat: Iosifatii). 
» Savvu, 
» Varlaama. Acesta ati zalojiti 6 răturți] de 

fănă la Orda. 
» Teofila. Acesta ai facut 1 stihar mohorăt 

cu florți], și ai zălojit] 1 răt de făn la 
Gaureani. 

> Atanasia. 
arhieplijsc[ojpa (șters) Mihailă. 

Ioan 

Inochentie 
Pavel 

Atanasie 
Grigorie. ă 

[P. abis. 

Hoavkui PH AIE paABh CROHYh 
BAPCUCTUBArO mpa — nauiere mac” 

îllnxanaa Sacăietuua 
Ilkrpa SMacărkuua 

Bene es” Barokpuiu Kriropii : 
Iw" Muganaa EOEROAS Bean 

SrpORAAXIHeRoH n npiwvuruu* 
1 POCNOXAAA sro Granka 

Iw" Rwramrunn  EorRoAs 
H roenomacv sro Raaau$ 

EoeRoA$ 

Harwua. 

Iw" Suronta 

H cună erw 

e 
A Iw" Ko“ran'ruun Bacapas Bwezoa$ 

| Pocno:k"S erw Magi. 

Aceasta ati dat hriso- 
vul și doă rănduri hai-! 
ne vi[ădijcești şi un 
răndi popesci și dia- 
conesci. 

Acesta aii facut Sfen- 
ta  Mitroplollia Bel- 
grlajdului. 
Aceasta aii facut o 

păreche de narucvițe 
și bedrăniţa, cosute 

cu serma și împlute 
cu margaritar, 
Acesta ai facut hir- 

sovii sfniitei Mitro- 
plollii. | 
Acesta-ă dat un răndiă 
de odejdi vladicești 
Sfintei Mitropolii.
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loan Șerban Catacozinii 1 en” erw 

TewPrie RaTako3Hub. 

[P. gbis :] 

Toaenn rân Ale păBh 'TESHK 
y ă 

Cs" Ilagean n una £* Accna. 

TphnSan Slazăa. 

asus" Ikrps n una e 

Te Case Taw?rie Bpie. 

- 

Tpkan llanrasia. 

Bamdbugn Sea”. 

Paun legau 
n dunun ere Mapia 

H MATHpH £ro 

ÎhpBapb 11 CHHH EPW 

Iaako, LakSa. 

Epe" Iwa” n Kun ere Ivana 

AaBă, SIuSu Tanropie 

Inner. 
(P. qpis :] 

Aceasta aii facut clo- 

potul cel carea duplă) 

ce] mare, şi ai dat o 

zveadaz de argintii și 

un prilog. 

Acesta aii facut clo- 

potul cel mare, și ai 

dat o ev[an]ghelie fe- 

recata cu argintii. 

Acesta ai dat o pau- 

cenia moldoveneascaa. 

Acesta au facut un 

potir şi un discos şi 

o zveadaz de argintii 

poleit, şi un răndă de 

pocrove de atlaz roșii. 

Acesta ai facut clo- 

potul celi mic şi un 

antimis de atlaz roș, 

zografit cu auriu. 

At[ejsta-ii dat dișma 

"de grăi pre sama Mi- 

tropolii din păpă (526) 

mănturile  dumnisale 

celțe] slobode, şi să fi 

atasta de moșie Sfin- 

tei Mitropolii. 

Acesta au dat 2 

bo... [7uzi]. 

Pomealnicul jupănului Matei Parota. 

IISAeRH PAH pai BOI 
Adu H XHnă €r 

Acește au agutat Mi- 

tropoliia la deres cu 

lei so. TOAopa  
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îareao Hnka 
Îl pre Aanin“. 

[Pe p. din urmă o chitanță () de la «Vladika Afithanassie» 
din 1699, în ungurește.) 

LĂIII. 

[c. 1700.] 
Cinstite și prea-iubite și de bunii neamu chirio chir Va. 

silea din Făntănă, 
Bine să iai sama că, căndu «Mara pintră Săntă Mărie nu- 

mai muri€ dă mănie, și la Dumnezeii mă rugam: D[oa]mni scote 
toţi robii din robie şi pre noi de la cășălărie; iară ci sa să 
va mai băga, o omă 4yiru RunăX Zhw5,. Căndu am venit 
eii Bucur la Mării Sa VifăJaji]ca inaș, am găsit în peharsechi pă. 
hară de vinarsii mici 12, de cele de vin 12, de piuc 4 [de 
toc?], părechi de cuțite 12, proste linguri de cositoriă 3, 
Acestea am găsit ei Bucur Inaș, Ganacuri 14, fiațele 16, cu- 
ţite de de suptu, părechi 8, lăteţe, și trei în dungi, fucurţe 
scoape 3, une (szc) fără plăsele. 

Peile de mel pănă la Rosali sau aflat 20. Scris-am Mai 16. 
Peste tot, pei de mel pănă la lăsatul postului de Sin Pe- 
tri, 25. 

LXIV. 

[€. 1700.) 
ș Cela ce ești de la m[ijifolstivul Dumnădzăă întru tot 

prea-cinstit și cu darul D[ujhului Svănti umbrit și cu ade- 
vărat ctitor sv[ijntei m[ă)n[ăjstiri şi noao socotitor, Sv[i]nţia 
Ta, cinstite părintele nostru, preute Ioane de Șoimuș, pof. 
im de la m[ijl[ojstivul Dumn[ejdzău și de la prea-curata
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maică, această smearită scrisoare a noastră să te afle pre 

Svijnția Ta întru tot veasel şi sănătos în mulți ani, depr'unx 

cu toata cinstiti casa Svlijnţiei Tale dela Is. Hs.,amin. Alta, 

foarte poftescu şi mă rog Svlijnţiei Tale de un canunear (sic) 

ce [ai] Svlijnţiia Ta, să faci bine să mi-l dai vr'o doao-trei dzile, 

să scriii de pe dănsu, şi iarăș ţi l-oiă trimite acasă,— foarte mă 

rog Svfi]nţiei Tale. Așijdere mă rog Svli]nţiei Tale, ca unui 

cinstit părinte sufletescu, să faci bine pentru plecată smere- 

niia mea și pentru libovul lui Hs., să grăeşti cu dumnealor 

acei boiari ai noştri, cu dumnealui giupănul Lazar şi cu cei- 

alalți boiari, să-m facă dumnealor bine la nevoia mea să 

mă Împrumuteadze cu o sută de bani, să ne cumpărăm ceva 

bucuţxle de dulce, că n'avem, şi ne mearge foarte prost: ne- 

am cumpăra ceva untișor și peștișor, că la besearecx n'aduce 

nime nemică, şi n'avăm bucate. Deci foarte mă rog Svliln- 

ției Tal[e] să grăești cu acei boiari, să-m facă bine cu o sută 

de bani; îndatorim că nu voii zăbavi mult, ce voii trimite 

curund banii, dumilor sale acasă, că scrii o leturghie po- 

pei lui Mihaiii de Gozimani ; deci — deacă oi găta-o, — lioi 

strănge de ban[i], şi voiii trimite mentean banii dumilorsale. 

Foarte mă rog Sv(i]nţiei Tale să-m[i] slujești aceasta treaabă, 

că toată nedeajdia mi-i pre Svlilnţiia Ta, după Dumn[e)dzăi. 

Și fii Sv[i]nţiia Ta petrecător cu Dumn[e]dzăii. 

+ Mai mic și de bine voitor Svlilnţiei Tale: popa Arsenie, 

mă închin Svlijnţiei Tale. 

Întru cinstita măna Sv(ijnţiei Sal[e] părintele Ion de oil 

MUȘ AATHE Ch MHOrO 3ApaRiE. 

[Fără pecete. Model de caligrafie.] 

LXV. 

[d. 1700.] 

+ Cistite protopopa Duţă a nostro |... [rupt]tă de la 

Hristos se te buculr]i. Alta, scrisore vostra amii primitii, 

şi tota amii înțelesă: ce-mi scrii petru popa Gavra şi popa 

Nica, ca se apacatii, eii aceia nu știii de pacare lori, numa ca  
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sa ao evededitii acele sudalme ei popi, nu potă se hi pana 
nu da globa; şi adiche cate 100 de zloți unulii, ca nu da el 
se vie la loci de ude a șitii, şi popa Ionii 24 de zloți. Așa 
se fată. Şi țacalatu (sic), precumii ti-a puruncită mai naite, 
așa se facu, şi de milostina și de tote se ne pravește, pre- 
Ccumii ami vorovită, — precum şti şi mai bine, așa se faău, Și se fi sp[a]senie de la H[risto]s. 

liunie Ac (sic). 
Arsenia, exaha de Ja Orade-Mare. 

[Pe V*:] + Atasta carte se se dă protopopi chiră Gheoru 
in Cabește, cu cista, în măna, cu graba și cu globa,—cu graba 
12 zloți. 

[Pecete roşie și, în cirilice; a ri.] 

LXVI. 

[1701.] 
Noi soborul, toţ protopopii țărăi Ardealului, facem în știință 

tuturor cui să cuvine a ști, precum noi pohtim pre Sfinția Sa 
Mitropolitul nostru Atanasie, să-ș ție Scaunul în pace, cu 
cinste, precum ati fost obitajii mai de de mult să-l străngă. 
Dintr'alți mireani sai streini nime să n'aibă a să mesteca în 
lucrurile vlădicești făr ştirea soborului nostru. Pentru care 
lucru ne-am iscălit și numele nostru, tot soborul, ca să fie 
de credință. Şi o am întărit cu peceți, precum să arată mai jos. 

Protopop Ghiorghie, notaraș de Ohabă, într'una cu tot sfân- 
tul săbor. 

Scris Mitrop. Belgrad, Ghen. 6. I701. 

Eu protopop Daniel del|a] Ilie am venit zua sibrului (sic) 
în Belgrad, și mă ţii de giurămăintul c-am urat VI[ ă ]d[i Jchei 
și săboru(lui]. 

Eu potropop Toaderi din Seliști ţin una cu Vlădica. 
Protopop Iacul del[a) Gomul am venit la vreme săborului, 

și mă ți[n] cu săborul și cu Vi[ă]d[ica] de gurămănt. 
Ei protopopul Ndomir din Berghiș am venit la zua săborui... 
[Pe fața 1, ro peceţi. Pe Ve, 12; unul ține <ponaă la
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moarte». Pe a 2%, 9; cel din Avrig vrea pe Atanasie «cu 

tot sufletul și cu toat[ă] tăria, și cu tot[ă] inima». «Proto- 

pop Crăstea snă protopop Staicu ot Brașov pohtesci im- 

preun[ă] cu săborul mar(e] pre Vi[ăJd|ijca Atanasie, cu tot- 

sufletul şi cu toat[ă] tăriia.» Şi «notareșul săborului mare». 

Pe Vo: ro. «Popa Gurgu, &uratul prot[opoJpului Toader, cu să- 

borul şi cu Vlădica», etc.P. 3: 9 peceţi. Pe Vo: 7 iscălituri.] 

[Budapesta, Bibl. Universităţii, Coll. Hevenesi, XXIV, p. 

170 și urm.] 

LĂVII. 

[x706.] 
Cu m[ijla lui Dumnădzăi Racoți Franţi, Craiul ţării un- 

gureș|ti] de sus şi Ardealului, șpanul Săcuilor. Mări Tal[e] 

dupre Dumnăzăii mă 'nchin și mă rog să nu fiii uitat de m[i)la 

Mării Tale, că sintu pribag în ţara Moldovii. Acum, cum mii 

poronci Măriia Ta, gata sint să slujăscu Mării Tal[e] în tot 

ceasul, și Dumnădzăi să intăriască arma Mării Taile), ca să 

birueşti dușmanii Mării Tal[e], cum au biruit David Craii 

pizmașii săi. Și m[illa lui Dumnădzăi să păzască pria Mărie 

Ta. Lt 7014 (sic), lul. 20. 
A Mării Tal[e] smerit şi plecat: Țirca Ion, cu voe Mării 

Tal[e] Ardialului episcop Romănilor. 

(«Erdeli olahok piispâk» pe margine.] 

[V*:] Celsissimo domino principi Francisco Rakoczi, prin- 

cipi Transylvaniae, partium regni Hungariae et Siculorum 

comiti, domino mihi clementissimo, 

LĂXVIII. 

[1706.] 

Cinstit dumneta giupăne Petre Simon, pohtesci dumital[e] 

de la milostivul și atotputearnicul Dumnezăii milă, pace, să- 
nătate și ertare dupăcate, împreun[ă] cu cinstit soţul dumi- 

talțe] giupăneasa Juja, şi împreună cu toată cinstit[ă] casa  



DIN SECOLUL AL XVIII-lea : 73 

dumital[e). Pricina scrisorii nu iaste de alt, fără numai căt 
m'aș ruga de dumneta ca-s faci dumneta bine ca-s dai dom- 
nitata (s7c) la giupănul Andrei o catrință vănătă, cu 2 ră[n]- 
duri de golubi de aurii, şi două cămeși, și un chischineii 
cu mătas[ă] vearde, și un cheptar roșu cu golubi de aură, ș 
o dulamă vănătă, și ce mai iastu. Să faci dumnata bine sa 
ni le străngi, să să îi binișor. De aceasta ne rugăm dumi- 
tal[e]; şi mila lui Dumnezău să fie cu dumneta, 

Al dumital[e] de bine voitorii: Pandazoae, cu feciorul du- 
misal[e]: Dumitru. 

Leat 7215, au Dechem. 11 AH. 
[Fără adresă și pecete.] 

LXIX. 

| [1709.] 
1 Roci b[o]ji 1709, msță Mai 20 dea zile. 
Dea aceasta facemii în știrea tuturor deregătorilori de cin- 

stea, cărora li se cuvine a ști de acesta lucru, de răndulă 
lui Feanișan Toed[er] din Fenișă, precumi știti toții Fenişeni, 
cum l-ai părăti Vodă Pătru din Fenișii și cu Bota Şandru 
din Bulbuci; dezi lui Fenișan Toderi nu i-ai plăcută lege, 
ci ai mutati lege pre domni. Deti șpanul Mării Sale, Puico 
lanășii, l-ai globiti 12 florini, şi Vodă Pătru 17 florinții. 
Elă după aceia, văzăndi atăta năpaste, aii fugitu din Fenişii 
n sati în Țilna. Bota Șandor din Bulbuci şi eii Vodă Pătru 
din Fenișii iarăși au veniti şi în Ţilna, de l-au părăti a 2 
oară, în giudecie lui Bărsă Mihai. Giurați au fosti Docolina 
Ghiorghiu celii din giosi, al doile Hada Ion, al 3 Dan loniă, 
a 4 Plugariu Mihai, a ș Tată loni,a 6 Muguţa Nicula, a 7 
giudele Bărsă Mihai. Dei Bota Şandru și cu Vodă Pătru 
ii rămas din lege amăndoi 80 de florinţii domnilor, şi giu- 
ațilo[r] 4 fiorinţii, şi, de nu i-are fi ertat iarăși Fenişan To- 
leri, n'ar[e] fi eşitii din legătură pănă n'ar[e] fi dată pănă 
ntr'un ban. Aceasta încă să să știe, că pentr'aceasta ai ră-
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mas, pentru căce l-aii tras fără ştire domnilorii,—că din legea 

şai fostu eșiti, — să fiia lege a 2 oară înnainte domnilorii 

şi să gioare Hohoe lancă cu o mărturie lăngă el, cum căii 

vinovatii Toderii, atunce să fie vinovatii; deci ei nu L-aii mai 

părătu, ci l-ai globitii fâră cale şi fâ[ră] lege; cai zisi șpa- 

nului că elu-i domni. Detii domnevostră toți făcătorilorii de 

“direptate și Mărie Ta al miei domnii Sava Mihai, de mi-s face 

dereptii, ei mă voi întoarce înnapoi, să mă deia ce mi-eii luatii 

înnapoi; iară de nu, namă cumiă mă întorce. Și şi acuma, 

de va giura așt, eii voi fi vinovatii ; iară, de nu va fi giura, ei 

să-mi întorne, că pentr'aceastamii și fugiti. Cu atăta sv[ă]r- 

şind, Dumnezău să te ziliască pre Mări[a] Ta mulți ai și 

viiață norocită și cu domnie fericită]. 
Scris-amii eii, Fenişan Toderii, a Mării Tal[e) mișelă şi bine- 

voitoriiă. 

După această jelaniie şi donaţie, mă rogi Mării Tale să mă 

dai valotă, să mă știi de ce mă voi ţine, ati încolo,—că de- 

icea înnainte m'aș căsători, și m'aș așeza. 

LXĂX. 

[1710.] 

Constantin-Vodă Brincoveanu confirmă «jupănului Nica cu- 

peţ den oraș den Bucureşti... nişte prăvălii aicea în tărgu 

în București», pe care le reclamă și «Chirca seimeanul papu- 

giul». Nica le luase de la «Spirea cupeț, derept tl.—>. Se 

făcuse înzrebăciune «denaintea dumnealor boiarilor răpusatul 

Șerban Cantacuzind Vel Vor., Ghiorghie Vel Com[i]s i Toma 

Vel Medl., pe vreame cănd i-am fost lăsat Domnia Mea îs 

pravnici Scaunului Bucureștilor». Ei decid în favoarea lui Nica, 

şi Domnul întărește acum decisia lor. — 18 Maiii 7218. 

[Semnătură Domnească și monogramă.]
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LXXI. 

[r7x1.] 
1 Adică eu Marin Draghiul dat-am scrisoarie] mia la măna 

lui Liftir sin Isac Log., cum să-s şti că-i sănt dator 304: să-ibu 
a-i da banji] di acum păn la Sfnfintă (sic) Mării Miclă], să-ibu 
a-i da 108 ban[i] fâră di n|i]ci un cuvăntiă, la zi. Pintru cre- 
dința am iscălit mai jos, că-s crează]. Mart 20, lit, (sic) 7219. 

Az Marin... 

LXXII. 

Î1715.] 
[Pecete: «+ Cu mila lui Dumnezăii Mitropolit al Ungrovla- 

hiei Antim; 1709.» Sf. Constantin și Elena, lingă cruce: «St, 
K. St. E». În dos se vede Mitropolia.— Foarte frumoasă şi mare.| 

Anthim, m[ill[oJstii b[o Jjieiu arhiepiscop i mitropolit zemli 
ungrovlah[i]scoi. 

+ Dat-am cartea Smereniei Noastre dumisale jupănului Nicăi 
Zaraful, să-i fie de bună credință, precum să-s știe că, lăsănd 
răposatul popa chir Serafim căntărețul la moartea lui casele, 
cu pimnița şi cu locul de supt dănsele și de per: prejur, de 
pomană Ja Sf[ăjnta Mitropolie, unde s'au şi îngropat, și i s'a 
făcut și toate pomenirile ceale obicinuite de la noi,—neaflăn- 
du-i-să pe urmă nimic, am făcut tocmeală cu dumnealui, că- 
Zăndu-i-să mai mult, să le cumpere dumnealui, fiind vecin, de 
i le-am văndut cu totul drept bani gata tl. doao sute. În lun- 
gul locului, cu case cu tot, sănt stăj. șaptesprăzeace, şi latul 
stăj. treisprăzeace şi jumătate; care sănt pe lăngă casele 
Cămăraşului Asan, în mahalaoa lui Sf[e]tăi Gheorghie celui Ve- 
chii. Care bani i-am luat toți deplin în măinile noastre. Drept 
aceaia i-am dat şi noi această scrisoare a noastră, dinpreună 
cu zapisul lor cel vechii, ca să aibă a le stăpăni de acum în- 
nainte dumnealui şi coconii dumnealui, căț Dumnezău îi va da, 
cu bună pace de cătră Sflănjta Mitropolie și de catră tot omul,
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şi să-i fie dumnealui moșie stătătoare în vea&. Și pentru cre- 

dința am întărit scrisoarea aceasta 

peceatia Sflinjtei Mitropolii. 

La | 7224, acuma Sept. 19 AH. 

+ Anthim al Ungrovlahiei. 

LĂXIII. 

"Looy râs Gafhiuns 705 WaXapiTob 
xp Nov zăna Xapăon. 

Văzind şi 

răc Evenbra, x96'nvepvăs orevopupias 

ai DrEp Bau ob Gratrioets rijs 
obbevrins mai avveyeis mohavăs mal 

Ti EX Tabtov TÂV OTEVO/WpLâv Ey- 

dewevov vivâvvov rije (oijs mob, 

a î 
Te a «7 x % a + 3 

650v sic doa donpa Eyw tîi sis 

Bovxovptortoy, Brov vai. sic 00 ă- 

mpa %yw sis Baveriav, sie petpas rod 
Axpufod .pthoo pab hp Nrxohdob 
Kapoiwăwvov, ai eis 600. donpa Ey 
Boduâvo. sic ri mbsaxav. 

Panaioti 

Margarita, 

Eira rod 

cei 200 de groși la Sf. 

orto» OwpoBhaxias p. 
Exarăy dă Eva Gapavra)siTobpr0v.   

cu iscălitura noastră și cu 

[1715.] 

Copie a diatei răposa- 

tului dumnealui Nico Papa 

zaraful. 

strimtarările zilnice de aici 

și cererile peste puterea 

mea ale Domniei şi ne- 

contenitele închisori și pri- 

mejdia ce iese din aceste 

strimtorări pentru viața 

mea, 

şi face testamentul, numind moștenitor pe fiul săi Panaioti. 
y Ay 

Atît pentru banii ciți îi 

am aici la București, cit și 

pentru cei ce-i am la Ve- 

neţia, în miînile scumpului 

mieii prieten, dumnealui 

Nicolai Caraiani, și pentru 

cîţi bani îi am depuși la 

Zecca |Monetăria din Ve- 

neția). 

va face pomană. Va da o parte din avere fetei, 

Mormînt. 
Apoi Preosfinţitului Mi- 

tropolit al Ungrovlachiei 

100 de lei, pentru un să- 

rindar.
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Apoi 500 gr. lui Eftimie de Pogoniana, «compatriotul mieă» ; 
200 pentru a se împărți mănăstirilor din București, 200 «la 
mănăstirile din țara mea», 100 lui Ieroteii, Mitropolit de Ia- 
nina. — Margaritei i-a dat destul la întăia căsătorie, cînd a 
luat şi zestrea mamei ei, Alexandra; pe a doua, încheiată cu 
Costea Boierul (Mzovh4p), o desaprobă. Totuşi îi mai dă 
2.092, cu condiție să nu se supere pe frate, în care cas nu 
va avea nimic. — Fratelui, Dimos, îi lasă 200 gr., surorilor 
Despa, Tzanta şi Aspra alți bani, iar nepoților : lui Nicos, 
fiul Tzantei, so gr.; lui Anastase, fiul Asprei, 50. Nurorii 
(7ouodeărr pb Yopom Aduapic) juvaiere : 

7 2 
uiay &hetaoy uaorțpuareway, ai uioty 
dpuabăv ohopia. pupe USTĂ Vă 
OY Anda 0XpăVa, pai vonai- 
dea Borod diăvopa, îv îp46)- 
ZO piXpăy Xa Ppoyi6ha umar 
LATE eră netpăâoy fovuzioy. 

Alexandrei altele: 

inv Gpuabiăv ohopiz. Gexdpra, îav= 
DIO. XI XOALASTĂ, prpă V.STĂ ps 
[îdoy Barâota, fporgăhia prarţ- 
reia moi EEn (orpais oxovhapina, 
Apă peră perihov, 14 Erepa Na 
ă G705 siva sie Td GsyroyLoy W.0b.   

un păhar mare de aur și 

un colan de galbeni, mari 

şi mici, două sute patru- 

zeci, şi douăsprezece inele 

felurite, o cruciliță mică 

și brăţare de aur cu pie- 

tricele de rubin. 

Un colan de galbeni de 

cite zece, de cîte cinci, de 

cîte unul (), mici și mari, 

două sute, brăţare de aur 

și șese perechi de cercei, 

mari și mici, și altele mă- 

runte, care sînt în sipeţe- 

lul miei. 

Lasă bisericii Stelea, unde-i e îngropată mama și unde va 
i îngropat el, 500 gr., pentru ai face fiul candele de ar- 
zint şi: 

ay tepi STOXIy. . . . Wopie ro 
rodoshalov 6zo5 E Guptipo. 

O sfintă odajde..., a- 
fară de policandrul ce l-am 
dăruit,
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Lui Partenie personal, 20 de groși. 

Nă zhmpobi, ai 1 pâna râv ob: 

zbrăd0y OD, pă peptriy Vp, Vă 

3003, vai md Evradda donirioy ob 

&nod îpipasa napă rob crjiov 05- 

“pofhoxias xp '"Avdinov, ri, Woy0- 

mata poo Nyx, x vă mpotmaţi) 

vară my TaparţţeNoY p.0b. 

quis”, "lobwlob a, îv Bovxobpeo- 

Tip. 

„Nizoc Ilană Sapărms fefotovo 

ră ăwnfev. 

+ “0 Iojowavijs EbObytoc, păp- 

rock, 

+ Mobofic, tspoubvaxos 9 pr, 

mveoparude adrob, fieGatâ ră ăvonfey. 

“- TlapBeyroc tepoudvapos al, 2ysb- 

waribe abroad, feo ză ăyobsy. 

i Poyaptae Mongic; păpropos. 
+ Iâ&vos Touapăs papropă. 

+ Teopmos Tpanstobvroc “Yzo- 
uevâg, IXTPOIPIĂOGOIPOG, ppTbs. 

+ Srabpos Movhaiwjs 6 tarpos, 
Wu pToc. 

+ Beodopis Kapaxaăs, piăpropas.   

Să se plătească și leafa 

slugilor mele, cu ceva răs- 

plată, și să se dea și casa 

pe care am cumpărat-o de 

la Preaosfinţitul al Ungro- 
vlachiei, Antim, fetei mele 

de suflet Tinca, şi să fie 

înzestrată după arătarea 

mea, 
1715, rii lunie, Bucu- 

reşti. 

Nicos Popa Zaraful în- 

tăresc cele de mai sus. 

Al Pogonianei Eftimie, 

martur. 

+ Moise, ieromonachul 

şi fostul duhovnic al lui, 

întăresc cele de mai sus. 

“ Partenie, ieromonachul 

şi duhovnic al lui, întăresc 

cele de mai sus. 

+ Zaharia Macri, martur. 

+ Panos Tomaras măr- 

turisesc. 

i Gheorghe din Tra- 

pezunt Hypomenas, me: 

dic-filosof, martur. 

+ Stauros Mulaimis, dof- 

torul, martor. 

1 'Teodoros Caracadăs, 

martur. 

t Asupra, căruia v. Operele ini Constantin Stolnicul Cantacuzino, p. XXXUL. 

Documentul se ată în Arch. Statului, Brad, pach. VII, 12. | 
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T Kovoravivos Bastq "Auza- 
701), upropac, 
“O “7pâas Tadrry rijy adj) 

"popuarzăe lovaporris, păprvs. 

Mapropâ E "loăwms îepebe 6 
"Afpăutos zâs Î) papodoa etvat dma- 
păhaaroy cijs voniu.ov îrxthxqs 10 
wziapizo» rob Nixov IL. oprite. 

, € 2 2 7 TO Ilotowvns Ebburos vap- 
Tbpei !ooy eiva, TIS XpoToThz0v Gra- 
6rixns. 

Mivos "Amoorăhov pagrwpă mds 
ijve 005 Tis Gabizs, 

 Teopmtoc rod Banihat "A pza- 
67| paptbpâ zb6 eivat lauv dzapd= 
Aaztov rijs Gobijrs rod po %api- 
ab Nixov [lamă Sapăre. 

Nero uapripă zde 
> - 7 = ve 1(66 onapshazatoy ris 4xBohn- 

dl; dorivis rod ma WAXOȚiTav 
dp Nixov Ildza Xapd -S

 Y). 

  

+ Constantin Vasili A. 
bagiul, martur. 

+ Cel ce a scris această 

diată, Panait grămăticul, 

martur. 

Mărturisesc ei, preotul 
„loan Abramios, cum că 
actul de față e întocmai 
după legiuita diată a ră- 
posatului Nicos P. Zaraful. 

1 Al Pogonianei Efti- 
„mie mărturisește că e în- 
tocmai 

d'intăiu. 

Manos Apostolu mărtu- 
risesc că e întocmai ca 
diata, 

+ Gheorghe al lui Va- 
sile Abagi mărturisesc cum 
că e întocmai după diata 
răposatului Nikos Papa 
Zaratul. 

1 Stati Didu mărturi- 
sesc cum că este întoc- 
mai ca diata universală a 
răposatului Nikos Papa 
Zaraful. 

după diata cea 

(Veneţia, Arep. di Stato, Documenti greci.] 

LXXIV. 

[1722.] 

<Adecă ei Despina Clucereasa Topliceanca, împreună cu scorii miei, anume Costandin, Gligorașco îi Negoiţă, snă Nea. ve biv V! Cliuc. Topliceanul», dai zapis <jupănului Panait
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snă jup. Nicăi Zaraful». 1 se datoria acestuia «de la boiariul 

miei... bani vechi tl. 728», împreună cu dobinda «la 10,1». 

Neavind, se roagă «ca să ne ierte dobănda și den capete, 

şi dumnealui, ca un bun, înţelept, cunoscănd neputința noastră, 

ne-ai lăsat ca să-i dăm tl. 227, 37; care s'aii socotit bani noi 

tl. 250», în termin de jumătate de an. «Şi, viind zioa, şi mai 

trecănd încă şi peste zi», nu se face nici atunci plata. «Și, 

dăndu noi un răvaș la Măria Sa Vod[ă], rugăndu-ne ca să 

ne mai aștepte datornicii, Măriia Sa ne-ai rănduit la dumnealui 

V[e)l Căm[ăJraş, ca să ne iă seaam[a] pentru acești bani». Și 
înnaintea Cămărașului, ei se roagă de creditor «ca să-i dăm 

o moșie pentru acești bani... și, dumnealui priimind, ne-am 

tocmit de i-am dat dumisale o moşie ce să chiam(ă] de la 

Codreştii, ot sud Slam Rămnic», în întindere de şoo de stin: 

jăni, stînjănul no bani 60». Moşia era «pe lăngă moşiia mănăstirii 

Focşanilor» și fusese cumpărată de la «Cărăgoteşti», Panait 

are voie a o lăsa urmaşilor sai a o vinde. Iar, «dă va ji] ză- 

lojită la alții, să avem a darea noi r&spunsul>.— 7 Dec. 

(AH) 7231. 
Semnează ea. și fiii: Constantin Post., Ioniţă (?) Post., Radu 

Topliceanu Vel Vornic. Pîrvu Izvoranul, Nicolae Roset V! Pah., 

«Costandin izbaș za fustaş», etc. marturi |indescifrabili). 

LXXV. 

[1724] 

«Cinstite protupope Ghiorghie de la vidicul Beiunșului, întru 

Domnul să te bucuri.» A venit «giupînul Puica Flore din 

Socodor». Spune «cum Sfinţiile Voastre aveţi voe şi voiți să 

fiți cu ceialalți protupopi și preoți și cu ceialalți creștini, să vă 

întoarceţi iarăș şi să fiți suptii aceasta eparhie a Aradului, 

precum și mai nainte aţi fost, precum și noi singuri știm 

şi mărturii avem, că și voi puteţi ști aceia și priceape mai 

bine a să ţinea în credința sa cea pravoslavnică a Besearecii  
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Răsăritului, a Ier[us(a]limului, și în leagea creştinească, precum 
ați fost și mainte, şi moșii voștri și strămoșii şi părinţii voștri, 
aşijdere şi voi». El a vorbit cu «al nostru domnii Ober 
Căpitan şi cu ceealanți capitani şi ofițeri din Craine». Să vie 
el la Arad cu «doi preoți aleși și doi oameni dintre mi- 
reani, aleși, şi să luați dela preoţi și dela creștini scrisoare 
cu peceate, și încă, lingă aceaia, chelteatiă să căpătați dela 
preoți și de la creştinii cei buni, pentru că sănguri știți că nu poate fi nici un lucru fâră de chelteatiti», « Precum sîntem da- 
tori şi a avea nevoinţă şi osîrdie caldă pre aceasta, cum mai curund să viniț aicea, pentru că și domnii de la Craine sînt aicea la adunare, şi luminata Comesie a domnului gheneral Falis de la Temișvar. Carii sînt rinduiți de la luminata Curte 
împărătească ; acumu am putea de aceasta lucru a isprăvi. Iară noi am scris Mitropolitului nostru, mai marelui Vichentie 
Popovit, să tremiță pre vicariul săă și pre secretariul cu parie de la preveleghie, să fie aicea la această Comesie. Pentr' 
aceaia căutaţi şi socotiți să veniți aicea la noi, Și, pentru al- 
tele, pentru toate, va spune Sfjijnţiilor Voastre mai desfătat din gură cinstitul părintele egumenul Arsenie ... Avgust 21, 1724 |cu cifre arabice). În Arad. 

Sofronie Ravanitani:, epli]scop Ioannopoli]schii. 
[Se înseamnă, în scrisoare foarte rea, cu mîna lor, preoții 

e nu vreaii Unirea :] Protopopu Giurgiu din Căbeşt .... popii 
lin Fenerușiă, Curăţel, Șoimuș, Sămartinu, Nemeșta, Ormete, 
ăiosaii, Beișiale, Budurasă, Meziiadu, Răiani, Săucani, Uriașu, 
„azuri, Căbești,» —cari toți declară că in cu varmeghiza. 

LXXVI, 

[1721.] 
Cinstite părinte popa Giurgea. Scrisoare cinstită a voastre, ce 

scris, amu primitu, şi am înțeles toate ce mi-ai scris, şi peștele 
ai trimis, am dus la părintele Vifăjad[iJca, și foarte s'au bucu- 
E șiaă mulțămit m(ii[o stivă și bl[ago)s[lo]venie trimite Si[i]nţii 
ale, şia toată casa al Si[i]nţii Tale și tuturor pravoslavnicilor 
64567. Vol. 1V. 

6
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creştinilor, carii voră întreba de Sf[i]nţiia Sa. Iară aceia care spui 

Sf[iJnţiia Ta, că să tem de Vi[ăjdli)ca că va lua dejde de la ei, a- 

ceaia minciună a minţit cineva, carii n'aă suflet bună, numai faci 

pierzare sufletului său, cu minciunile. Dară ei am grăit cu Sf[i)n- 

ţiia Sa: zic[e] Sflilnţiia Sa: «nice în găndii n'am avut aceaia, să 

iai dajde alta, noao, numai cum aii fostu pănă acuma obi- 

ceaiul pe aice, şi de preuți şi de sate». Sf[ijaţiia Sa n'au viniti 

aice să răsipască și se iai dajde dela ei multă. Sfli]nţiia Sa 

are cu ce custa, numai ai vinit ca un păstorii bun să-n în- 

veţe în lege pravoslov[ni]că şi în Bisereaca Răsăritului cum se 

crează, Că adevărat așa iaste că-i milă Si[i]nţii Sale păntru Be- 

seareca Răsăritului și pintru lege pravoslavnică: pintru aceata 

nu vă îndoiţi, nice preuți, nice oamenii, numai credeţii cu 

toată inima cătră lege pravoslavnică şi cătră Sf[iJaţiia Sa. Şi iară 

zice Sfiaţiia [Sa] să vie doi-trii giuraţi carii-s înţelepţi, să-i 

deaia carte cu pecete Sf[iJaţii Sale întărită, care nu va face alta 

dejde noao în viiaţa sa și, după moarte Sf[iJaţii Sale, carele 

va fi alt episcop pravoslavnică, nu va lua. Numai spune 

Sfji]nţiia Ta cătră oameni, carii săntă buni şi pravoslavnit, de 

Ja Sf[i]nţiia [Sa] m[oJifiltvă şi blagolsllo]venie ; şi să vie, să nu-s 

teamă, ca la un păstorii bun şi pravoslavnic. Cu atăta svlile- | 

şindiă, rămăi voitoriii buniă totudeuna : d[ujhovniciă Arseniia. 

Msţ. Liun. 7 zi[le], 1727.:Și de la noi sănătate şi voe bună, 

cine va întreba și la casa Sfinţii Tale, celor mari şi celor mici. 

Și te rog pentru sflăjnta mănăstiria, de vei ști oare unde 

o (sic) vr'o un sarandar aii un saracustii, agiută, ca un cti- - 

torii ce ești sffin]tei m[ăjn[ă)stiri. Ci eu-s a Sflijnţii Tale tot 

deuna. 

[VO:] Această carte să-s deaia în măna cinstitului popa 

Giurgea cu cinste. 
În Chebeşti. 

[Pecete cu o mînă ţiind o spadă. Iniţiale latine: K. N]  
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LXXVII. 

[1731.] 
Iordachie Creţnlescul Vel Vornicu » Manolachie Lambrind Vel Log[ofă]t» dai «carte de judecată lui Panaiot Feciorul Nicăi 

Zaraful». Acesta, dăduse «lui Statie Alfangiul, neg[ulțătoriul de 
Ianina, tal, 700, cu dobăndă zeacea unsprăzeace; cu care bani 
S'aii amestecat el la Slujba ocnelor». După trecerea de nouă 
ani, «lipsindu şi Panaiot de aic>, nui dă. La întorsul cre- 
ditorului, debitorul cere să fie scusat pentru boală, decla.- 
rind că «va vinde sarea ce are». Ajungind pe moarte însă, 
«neapucindu să-ș facă diiată», Statie chiamă pe «un Andrei 
neglujțătoriul de Ianina, fiindu-i și rudă, şi l-au fostu făcut 
pitrop pe toate ale lui», hotărînd ca, după plata datoriilor, 
risosul să meargă «la casa lui, la Ianina». Dar și epitropul, 
a negustor, e silit să plece. El lasă în loc pe Panait, carei 
e pare com de ispravă și dirept». Dar calitatea de epitrop o 
retind şi «chir Sima Vel Cam[alraș za Ocne, împreun[ă) cu 
hir Dimitrie cupeţul, Lehliul». Ajungind lucrul la Vodă, el 
iumește pe boierii ziși mai sus ca judecători. Răzimaţi pe 
aptul că Panait aduce o atestație «de la părintele Stavropoleos 
i de la Sfinția Sa părintele Pogoniiani şi de la Neofit iero- 
nonahul, d[ujhovnicul lui Statie», ei hotăresc în favoarea a- 
estuia. — 3 Iulie 7239. 

[Jos, cele două semnături ale judecătorilor.) 

LXXVIII. 

[1731.] 
<Vichentie, cu mila lui Dumnezeii pravoslavnic Mitropolit al 

eligradului și a .tot creștinescului norod ce să afă supt stă- 
ănirea Mărirei Împărătești arhiepiscop, iprot», către orto- 
ocşii din «orașul de Dumnezei păzit Marele-Varad și în- armeghiul Biharschi». E la Curte, cu deputați, pentru a se erge din confirmaţia lui unele puncte ce nuii convin și nu-s e folos «slăvitului nostru norod». Aceasta aduce însă chel. ieli mari și, giîndindu-se la însemnătatea lucrului și la nevoia 
rabei, şi la ostenelile: lui, «măcar că avem veache și grea
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boală în spinare-ne», ei să dea <o sumă de obștede bani... 

căt puteţi», dar fără întârziere. Crede totuşi că ei cîncă nu 

sănt obitnuiți la ca acestea, fiind, cum ştiţi, de curănd întrați 

în staulul oilor adevărate». «În Vienna, Sept. 11, 1731.» 

[Semnează sîrbeşte:] Vichenti loanoutci, 

[Pe V*:] Graeco idiomate exaratae. 

LXXIX. 

[1732] 

Scrisoare a episcopului Isaia Antonovici, KEĂHKO-BApăAcKin n 

agaAckin, iemonoackin,» ete. către «întru păzită a lui Dumne 

zei eparhia noastră a Orăziei cei Mari, în diștricti şi în pro- 

topopia Beinșului, cinstitului protopop chirii Gheorghie şi 

preuților și de bun[e] niamuri giupunilor biraelor, juraților i 

şpanilțor]ă, și tuturori de obşte pravoslavnicilorii cr[e]știni». 

Cuprinde îndemnuri creștineşti pentru apropiata sărbătoare a 

Paştilor, într'o limbă bună. «Iară în dă grabă voi veni singuri 

în persona me să căauti turma me, pre voi..., şi din gură 

să vă dai cuvănti de învățăture». «% Beligradu, April 1 

1732» [cifre arabe]. 

[Pecete mare, de ceară roşă. — Adresa: 34 npoTononih 

Reason.) 

ILXXĂ. 

[1733-] 

Grigore-Vodă către «boiarii adăv[ă)rătorii și aleg[ăltorii care 

iem dat Domniia Mea lui Panait cupeț, snă Nicăi Zaraful, 

însă boiarii anume: părintele Theoctist, egumenul] dă la Sffejti 

loan ot Focşani, i Leul, părcălabul ot Stănimoești, i lane, 

păr[călabul] ot Boldu, i Lazăr ot Codreşti, Pavel părțcălabul] 

ot Codrești, i Tanasie ot mănăstirea Focşanilor>, pentru ai 

alege cei 5oo de stînjeni cîştigaţi în Codrești. «Să traglă  
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moşiia pen trei locuri», în ființa părților, şi «să le pue seamne». 
— rii Septembre 72421, 

Pecete mare cu chinovar și monograma Domnului. 

1 Cu privire la Panaiti Nico Zaraful există o întreagă corespondenţă greacă 
ntre hîrtiile în această limbă păstrate la Archiva Țerii din Budapesta. Astfel, 
a 4 lulie 1734, Teodor loannu din Ianina îi anunță că s'a întors din Veneţia, 
u un transport de mătasă. La o dată ce nu se înseamnă, același îi vorbește 
ie procesul ce are cu un boier, de lipsa din Viena a lui Gheorghe din Tra- 
ezunt (6 p Ledppios Tpunetobyzos), despre Mihai Caraiani, representan- 
ul (Exizgonos) lui Panaiti. Caraiani însuși scrie Zaralului, la <23 Februar 
7334» Giz), cu salutări și pentru Ştefan Stratis, La 15[4 Mart 1732, el 
nenţionează presenţa la București a patriarchului de Ierusalim, Aită scrisoare 
in 1735, semnată și de Stratis. Avem apoi scrisori către Panaiti Niko de 
: afratele» lui, Mzniog tepouviip.wv (1732), de la un țapbe5s cov, Nicolae 
ilykys (1732-3). Mai interesant e actul din 21 April 1722 (Bucureşti), prin 
are Mihail Cantacuzino Comisul face epitrop pe Panaiti ca să iea socoteală 
ii Nicolae Caraiani, pentru afacerile ce avuse cu acesta «răposatul mieii 
tă, Marele-Spătar, dumnealui Mihail Cantacuzino», şi ca să ridice întimplător 
„sumele depuse la «Banca publică» din Veneţia. Actul e scris în grecește, 

cuprinde o sumă de italienisme: pest:fo5ta, xoberăvilu, piorpânov 
pu merEvre, xoNEŢ:0, uoboth[to, uTâVKoy nobuzh-nov, Semnează ca. marturi : 
asilie Tanase, Grec, Rumbelas, Eustatie Alfangi, Sava Scâyepa, Dimitrie 
annu, Dimu Tzigaras [copie]. — La 20 April -1713, «Neagoe Vel Pitar» dă 
1 zapis lui «Nica Zaraful> pentru că-i e dator cu 428 de lei, «bani vechi». 
Și dăntr'aceșt[i] bani m'aii luat în scaamă dumnealui V(e]l Spat. ca să-i. dea 
misale tl. 200, și eii să aibu ai da tl. 228, şi să-m iati zapisul miei care 
ste Ja măna dumnealui», — Tot de la, dinsul e, probabil, şi sama de lucruri 
sinete, date pentru păstrare şi împlinire lui Radu Drăgoi. Notăm în ea: 

net de la Safta Stolniceasa [Cantacuzino], cu amanetul unuY conteș cu sa- 
ur [î "Ec Ouohoţia Tis Covnovâsas Sabras beohwat acas pe Ev xâyrost 
Wit, pă cmapobpo mrartă dă maori, xevăhatoy, î. 100], de la Pirvan Staros- 
e și Matei Fălcoianu, de la un Brătășanu; de la Marica Dudeasca, fata 
oluicului Constantin Cantacuzino, pentru o sumă de 106 aspri, cu zălog de 
raiere (pia îuodorţia Tis Coonobyiaus Mragnuas Nrovrăsxus Chundonuş 
fa Cevţăp. Gurahapiinm ai pă 12 pobruahira praprapiri, bEhe ve, 
106], de la «Velisar, unchiul mieii», de la «Tiţa cusătoarea şi Cristu, băr- 

tul ei, pe cari i-a sechestrat dumneaei Doamna Marica a lut Constantin- 
dă, a. 352» (Nrirţu uocitâga za Kpicros âvijp 15, ânod ză 2padâmosv 
wâpa Magia mod Koverayivov Bidu: &, 352); de la Postelnicul 

ișcovanu, de la Pitarul Neagu Topliceanu, de la Dana Căpitanul, de la 
ica Abagiul ['Apzartms), de la Antonachi căpitanul de lefegii, de la «Dră- 
icean copilul de casă, care e acuma căpitan», de la «călugărul zugrav» (4 

 



    

86 ÎNSEMNĂRI ŞI ACTE ROMĂNEŞTĂ 

LXXXI. 

(1733-) 

Aceasta au lăsat giupănul Tanasie Duca la sfărşitul vieţii 

dumisal[e] cu limbă de moarte, cum, după moartea dumnialui 

să m'aibă nime a căuta nimic, nice văru-său Gheorghi, nice 

altul, fără tot ce ieste, mult puţin, să fie a giupănesei, adecă 

a sotului dumnialui. 

Mărturii: Popa Costandin Bran; Hagi Dumitru cu găzdoaia; 

Argioca Costandinias. 

Și, pentru răndul biserici, iarăş l-am întrebat, de ieste cu 

ceva datoriii, şi aii răspuns că nice zeace bani nu-i. 

Mărturii: Popa Costandin Bran, Dafinii. 

Ani 1733, zil[e] 27, msţa Noemvrie. 

[Fără pecete.] 

LXXXII. 

[1761.] 

Cinstiţi pravoslavnici creştini, mulțămim maici noastre Cră 

esi Marii Therezii că s'ai milostiviti a ne da voe și slobo 

zinie a ţinea legea cea pravoslavnică, ca din moși şi din stră 

amNOenos (w'p005), de la «Postelnicul Istrati fiul lui Urdăreanu», de | 

«Postelnicul Şerban, fiul Vornicului Bunea» (Mmovvtob), de la <Medelniceri 

Ferescul>, de la «Postelnicu Constantin, fiul lui Matei», de la Rada Fil 

peasca, văduva lui Constantin Căpitanul (Ev xuppopEhoto Tî)s tovnovyâsn 

“Parang Piunnuaras pohaparpio uă Enră found ră &. 17), de la Rad 

Piteșteanu, de la un Neculce (Nixobhrtos), de la «dascălul Avramios» (pred 

catorul], de la o Evreică. — Relativ la afacerea lui Eustatie, se află: e) ph 

nipotența dată de Andrel lui Nico (1731, Mart 22), iscălită de Tzigaras 

alți doi Greci; 4) zapisul prin care Panaiti arată, că, fiind lăsat de Andre 

3EoBehoăs al săii, ca epitrop peniru a lua, sarea de la Olteniţa, o vinde un 

negustor, în presența lui Ioanichie de Stavropole şi altora (Focșani, 25 Ma 

1731); 2) adeverinţa, dată în Bucureşti, 27 Iunie 1731, de loanichie « 

Stavropole, şi doi călugări cu numele de Neofit, pentru faptul că în adey 

Panaiti a fost făcut epitrop ; d) zapis, prin care Panaiti arată (București, : 

Ociombre 1731) că a luat de la loan Cămărașul Ocnelor datoria lui E: 

tatie ; €) socoteala vînzării lucrurilor lut Eustaţie (1731).
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moși, şi să ținem popi cari vomă vria, unieţi sai neunieţi, 
și să nu hulească popi şi oameni cei unieți pre cei neunieți, 
nici cei neunieți pre cei unieți, şi, pentru beserici, căsi şi 
moșii care le-ai fâcuti cei unieţi, cu bani lor, acealea să fie 
a lor, iară cari le-ai fâcuti Satul, acealia să fie ale satului, 
şi satul le va da cui va vrea. Și să știți că, precum ne-aă în- 
găduit a ţine legia a pravoslavnică, așa ne-ai dati și ar- 
hierei pravoslavnic. 

[Pecete roșă, fără ceva pe dinsa.] 
Popa Sofronie vicarăș şi popa Ghiorghi ot Abrud, jurați 

S. S. de la C[ajrloveţ. 
Anulu 1761, înă luna lui Martte (szc) în 10 zile. 
[V*:] nu varmeaghie Chiorului Mireşu 1. 

LXXXIIL. 

[1761.] 

Grigore de Rimnic către Dionisie Novacovici; 28 Decembre 
1761. «Prea-cinstite şi de Dumnezet iubitoriule, doamne, doamne 
episcoape, mie pururea întru Hristos frate dorit, întru Domnul să 
te bucuri. După datoriia cea frățească și unirea credinţii și a dra- 
gostii mai nainte s'ar fi căzut, preasfințite frate, a ne face căzuta și 
cuviintoasa închinăciune către Preaosfinţiia Ta şi a te bucura cu 
frățească sărutare pentru cea de Dumnezeă cuvăntătoarea 
turmă ce ţi s'au încredințat de la Proniia cea de sus şi de la 
prea-milostiva Imperatriță a Romanilor și Crăiasă a Ungariei 
iprot (a căriia creștinească stăpănire să fie norocită) pentru 
pravoslavnicul norod, zic, al neamului rumănesc neunit, lăcui- 
tori Tranzilvanie (sc), care supt arhipăstoreasca-ţi purtare 
de grijă ţi s'au încredinţat, şi a arăta dragostii voastre şi bu- 
Curiia mostră cea d[ujhovnicească, cătă iaste. Pentru atasta 
numai ne rugăm, preaosfinţite frate, să avem dela Preaosfințiia 
Ta frățească ertăciune, că, aflăndu-ae depărtaţi de la Scaunul 
nostru, cu călătoriia la Bucureşti și la alte locuri, n'am putut 

! Tot aşa către «satul Trăbileşti, vidicul Pinauriam» (1).
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a ne face datoriia noastră; iar acum, de vreme ce D[ojmnul 

D[ujm[ne]zeu bine ai voit de ne-aii adus sănătoşi la Scaunul şi e- 

parhiia noastră, şi mai bine înţelegănd de la neguțătorii ce 

vin din lăuntru ceale de Frăţiia Ta bune tocmiri, foarte m'am 

bucurat din inimă. Dlujmnezeii cel ce te-aii ales și te-ai rănduit 

şi te-aii pus păstor norodului săi, să păzească pe Frăţiia Ta cu în- 

treagă sănătate, cu lină pace și îndelungată viaţă, a păstori cu- 

văntătoarea turmă ce ţi s'a încredinţat, şi a o păzi nevătămată 

şi neturburată de viscolele acestui veacu, şi fâr de scădere și 

lipsă a o aduce înnaintea lui Hristos începătorului păstorilor, în- 

vrednicindu-te a auzi al lui dorit glas: «Bine, slugă bună și 

credincioasă, peste puține ai fost credincios, peste multe te 

voi pune; întră întru bucuria D[oJmnului tăi». Iar sfintele-ți ru- 

găciuni și frățeasca-ți dragoste rugăm să fie p[ujr]uJrea cu noi. 

Și rămăiu al Preaosfinţiei Tale 

întru Hristos frate 

și smerită slugă: 

Grigorie, episcop Răimnicului. 

P: [latin] Din mănăstirea Hurezii. Dech. 28 d, 1761. 

[Pe foaie adausă:] Înştiințăm pe Frăţiia Ta că, poftindu-ne 

Preaosfinţitul nostru frate, chir Sinesie al Aradului, ca să- slu- 

jim norodului slovenescu al Iliricului cu oareș-ce slujbă biseri- 

cească în tipografiia noastră, a da în stambă slujbele şi vie- 

țile sfinţilor arhierei şi împărați ai neamului sărbescu, care 

cu a Frăției Sale osteneală, după unde ai fost răsipite, le-ai 

strănsu şi le-aii adunat într'o carte, după datoriia noastră 

vrănd dar a plini cererea şi pofta Frăției Sale şi a ne arăta 

cu slujbă pentru unirea Credinţii şi către pravoslavnicul norod 

a Iliricului, iată că, cu ajutoriul lui D(ujm[neJzei, voia şi cererea 

Frăției Sale am împlinit, dăndu în stambă ca vre o 500 de cărți; 

din care trimesem și dragostei Frăției Tale 2. Care mă rog 

din frățească dragoste să le priimești, raugăndu mă Frăției Tale 

ca să iai osteneaală să se iai voe de la Măriia Sa ghinărariul 

să fim slobozi a trimite aceste cărţi către preosfti)nţitul fra- 

tele nostru Sinesie, pentru mai îndemăna pe aciia, pen vama 

Boiţii, —că a le trimite pe la Mehadiia ne teamem, să nu să 

întămple de către cei fâr de D[ujm[nejzei Agareneani a să 
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face vre o stricăciune cărților, că foarte multe răotăți fac, Şi a- 
ceastă scrisoare ce o trimesem către preosfinţitul fratele Si- 
nesie, încă mă rog, iubite frate, să o trimiţi pe poște, să 
meargă în graba] la Preaosfinţia Sa. Și de toate ne rugăm ca 
să avem de la dragostea Frăţiii Voastre răspunsu mai în 
grablă), ca să ştim în ce chip să urmăm cu trimiterea acestor 
cărți. Osebit și pofcim pe Preaosfinţiia Ta şi te rugăm pentru 
un sărac de preot anume lacov din Răşinari, că, în vremea tre- 
cutei răzmirițe, odihnindu-ne şi noi în casa tătăne-săă vre o 
jumătate de an, fiind el atuncea copil mic, după ce D[u]m[nejJzei 
ne-ai suit în cea prea-înnaltă treaptă a arhieriei, ni l-ai tri. 
mis tată-săii de lam crescut şi l-am învățat şi sfânta carte 
şi; întorcăndu-să iarăș la casa lui şi făcăndu-să de vărstă, s'au 
şi căsătorit: astă primăvară viindu iarăş aici, să-ș caute 
niște datorii, şi viindu şi către noi, spuindu-ne că s'aii căsă- 
torit, vrănd noi ca să ne facem desăvărşit pomenire cu dănsul, 
şi fâr de voia lui l-am hirotonisit diiacon şi preot, neştiind 
noi de aşăzarea arhipastoriei Preaosfinţiei Voastre. Acum, de 
vreme ce D[ujm(nejzei bine au voit de eşti Preaosfinţiia Ta arhie- 
reii şi păstor acei eparhii, cu frățească dragoste te rugăm săa- 
vem ertăciune pentru această hirotonie, ca să fie cu a Frăţiii 
Tale voe şi bi[aJg[o]slovenie, şi pre acest sărac de preot, pentru 
dragostea noastră cea frăţească să-l aibi întru cunoștință, ca pre 
un adevărat preot; şi la cea arhipăstorească a Preaosfinţiei Voas- 
tre mă rog să mi să treaacă rugăciunea. Şi noi vom rămănea 
datorii] a sluji dragoste Preaosfinţiei Voastre cei frăţeşti, ori 
la ce ne vei pofti. 

[Adresa :] Prea-cinstitului şi preaosfințitului şi de D[u]m[nejzei 
iubitoriului și al nostru întru Hristos iubitului frate și întocma 
sluj[i]toriii, domnului, domnului Dionisie, pravoslavnicului epis- 
copu al Budei şi a! Cămpiilor Mohaciului și a tot Ardealului, cu 
cuvioasă cinste şi cu frățească sârutare să să închine. 

[Fără pecete.]
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LXXXIV. 

(1763.] 

Prea-cinstite și preosfinţite și de D[ujm[nejzei iubitoriule 

doamne, doamne episcoape, mie p[ur[uJrea întru Hristos frate 

dorit, — întru D[o]mnul să te bucuri. 

După a noastră frățească datorie, nu lipsim a cerceta feri- 

cită starea sănătății Frăţii Tale, ca, întru toată întregimea 

aflăndu-o, să ne bucurăm. De noi voind dragostea Frăției 

Tale a şti, cu mila lui D[ujm[neJzei şi cu sfințite rugăciunile 

Frăției Tale, ne aflăm săn[ăjtoși. Lăngă atasta înștiințăm pe 

Frăţiia Ta pentru un iermonah anume Nicodim, carele, fiind 

cu neamul din Belgrad, și 'viind către noi încă mai dennainte, 

fiind mirean, lam călugărit, aicea la Episcopie, făcăndu-l 

diiacon şi preot, și ne-ai slujit cătăvaș vreme bine şi cu 

dreptate. Apoi, din îndemnarea lăcuitorilor pravoslavniă ai 

Ardealului, luîndu-ș[i] voe și bi[ajgoslovenie de la noi, s'au 

dus cu oareş-ce jălbi şi pănă la Curtea rusească, la răposata 

întru fericire Elisavet[a] Petrovna, marea Împărăteasă a toatei 

Rosiia, şi, de acolo întorcăndu-să iarăș aice, dorește, de va 

fi cu voia şi bi[ajgosloveniia Frăției Tale, să-ş vie în locul şi 

neamul săii. Pentru carele și noi poftim pe Frăția Ta ca să 

aibă voe şi bl[ajgoslovenie .să vie, şi să-l priimești lăngă Fră- 

ţia Ta cu slujbă, că iaste omu bun şi, căt au fost lăngă noi, 

ne-ai slujit cu dreptate. Ci poftim să avem de la Frăţiia Ta 

răspunsu, ori în ce chip vei socoti Frăţiia Ta. Și, cu atasta 

sfărşind, pe atotputearnic şi mult milostiv D[ujm[ne]zeii, carele 

cu a sa mai nainte purtare de grijă, prin încunsurarea anului, 

bine ai voit de ai învrednicit pe Frăţiia Ta a ajunge şi â 

prăznui sfănta şi dumnezeiasca zi de prăznuire a Naşterii 

D[o]mnului Nostru Isus Hristos, cu căldură din adăncul ini- 

mii îl rugăm să învrednicească pe Frăţiia Ta a prăznui și 

începerea anului noă şi sfănta și d[ujmnezeiasca Arătare şi 

celelalte următoare sfinte și d[ujm[nejzeești praznice, cu 

multă bucurie și d[ujm[neJzeiască veselie, împreună cu toată
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cuvăntătoarea turma Arhipastoriei Tale, întru multe și fericite 

încungurări de ani. Și rămănem al Preaosfinției Tale. 

Gheu. 1 d., 1763. 
întru Hristos frate, 

spre slujbă gata : 

Grigorie, episcop Răimnicului 1. 

[Adresa ca la n! precedent. — Pecete neagră, de ceară; 
ruptă.] 

LXXXV. 

[1763 ?] 

Prea-cinstite şi prea-sfințite şi de D[ujmnezei iubitoriule 

doamne, doamne episcoape, mie prea întru Hristos frate do- 
rit, întru D[ojmnul să te bucuri. | 

După datoriia frăţească, nu  lipsiiii mai întăiii a cerceta 

fericită starea sănătăței Preaosfinţiei Tale, că, întru toată în- 

tregimea aflăndu-o, să ne bucurăm și să mulțămim cerescu- 

lui Împărat, supt a căruia nemărginită milă voind dragostea 

Preaosfinţiei Tale a şti şi de noi, prin sfintele-ți rugăciuni ne 

aflăm sănătoș. Lăngă aceasta înștiințăm pe Preaosfinţiia Ta 

că, mai în trecuta, vreame scriindu-ne dumnealui dascalul Va- 

silie, ce iaste sicritar Preaosfinţiei Tale, de i-am trimis vre-o 

cătevaș cărți besericești, pe care cărți pănă acum ni& un ban 

nu ne-ai trimis şi, înțelegănd noi că iaste ca să lipsească dum- 
[nea]lui de lăngă Preaosfinţiia Ta, ne rugăm dragostii Preao- 

sfinției Tale să-i poruncești ca să ne trimiță bani, că înna- 
dinsu om am trimis la lăzăret, de așteaptă acolea săiă bani 

1 La 9 Iulie st. n. 1763, Dionisie răspunde că nu poate lua în serviciul 
săii pe clericul ce i se recomandă, dar că el poate să se întoarcă în țară, cut 
Prorsus a sophronianis machinamentis et perturbationibus patriae et status 
eius, non tantum abstinere, sed etiam abhorrere sciat... Et alios meos, ob 
multas mibi hic cansatas et causandas expensas, et ob paucissimos proventus 
dimittere instituam» .
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şi să ni-i aducă, că foarte ne sănt trebuintoş, și foarte foarte 

(sic) vom mulţumi dragostii Preaosfinţiei Tale, Însă ai bani, 

ai cărţile, Şi, cu acasta sfârșind, rămănem 

Al Prea Sfinţiei Tale 

întru Hristos. frate pururea spre slujbă gata: 

Grigorie episcop Răimnicului. 

P. S. [latin]. Poftim dragostea Frăției Tale bani să să tri- 

miță cu un om al Frăției Tale, ca să nu să dea într'altă 

mănă, ce în măna trimisului nostru, care așteaptă în lăzăret. 

[Adresa :] Prea-cinstitului și prea-sfințitului şi de Dumnezei 

iubitoriului şi al nostru întru Hristos iubitului frate și intocma 

slujitor, domnului domnului Dionisie, pravoslavnic[ullui epis- 

cop al Budii și al cămpiilor Mohaciului și a tot Ardealul, cu 

cuvioasă cinste şi cu frățeasc[ă) sărutare să să închine. 

LXXXVI. 

[1763.] 
După căzuta evlavie cu care mă închin Sfinţii Tale, pă- 

rinte protopoape al bisericii din cetatea Brașovului. 

+ Cartea Sfinţii Tal[e], ce ne-ai trimis, am luat, și cele ce 

ne-ai scris încă am văzut. De sănătate Sfinţii [Tale], foarte 

ne-am bucurat. Cărţile ce ai avut Sfinţia T[a], împreună cu 

ceilalți preoți, de mile, le-am arătat Mării Sale lui Vod[ă), 

dăndui și carte ce ai trimis Sfinţia Ta Mării Sale. Şi vei ști că 

Măria Sa Vod[ă] milele le-ai învoit cu deosebite cărți şi, 

pecetluindu-să, să deateră în măna trimisului Sfinţii Tale, şi 

cele vechi și cele noaocă. Numai carte pentru apărarea de 
saigii nu s'au făcut astă dată, —că ai rămas la primăvara 

viitoare să o facă, cănd şi vremea saigiilor atunci iaste. 

Că acum ai trecut vremea. Ci să fii Sfinț[ia Ta] încredințat 
că atunci să v|a] face. Ci pentru atasta nu lipsii a înștiința 

pă Sfinția Ta, și, prin dragoste Sf|in]ţ|i Tale), și de alte tre-
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buinţă, de vei mai avea a ţi să face, scrii-ne, şi gata săntem, 
ca nişte prieteni, a-ț sluji. Atasta, şi fii Sf[injțlia Ta] săn[ă]tos. 

Iul. 5 d., 1763. 

Al Sflin)ţ[ii Tale) gata spre slujbă: 

Mih[ail] Vel Logofăt. 
[Pe V*:] Cucernicului Sfinţii Sale prot[o]popului chir Evs- 

tatie de la bisearica Braşovului, cu sănătate să să dea. 

LXXXVII. 

[17632] 
Întrebări cu privire la agitaţiile contra Unirii și noului epis- 

cop neunit, puse în sama protopopului Simion de Bălgrad. 
«2%: Grăit-aii cu alți oameni pentru Tătari ceva?.. Cu nime- 

nea nimica, ce încă, după porunca Preaosfjinţitului], am întărit 
pacea între norod.» «Zis-au că va să vie Sofronie cu Tătari în 
țară. N'am zis... Deaca nu ai vorbit, de unde socotești să fi 
eșit aceste vorbe? Găndește că protopopuli cel unită, Vasilie, 

„ din zavistie, căci iaste protopopii în protopopia lui, ţinută 
dela el mai nainte de dizmembrația legii. Ai popa Vasilie, 
jurat protopopescii din Măjina. Zis-ai că va să răsplătească. 
Sofronie uniților şi papistașilor? N'am zisă.» L-a pirit, zice, şi 
«popa Nicolae cel unit din Teuș, din zavistie... Cetit-ai vre 
o scrisoare înpaintea cuiva pentru Tătari? Nici decum. Prii- 
mit-aii de la alte ţări vreo scrisoare? Nici una. Priimit-ai de 
Sofronie vre-o carte? Nici o scrisoare. Nu ai scrisă vro dată 
lui? Nici odată. Auzit-ai unde iaste? Auzit 19" 7ris 7620. 
De la cine? Dela dascalul Belgradului, loan, care ai venit 
din Valahia de curăndi, prin contumaţie. Unde zice că iaste? 
La Argici, în bună stare. Vorbit-aă elii cu dănsulă ? Ati vor- 
bit în trecuta iarnă în Răimnică; acum n'aă vorbit, ce nu- 
mai auzit de la episcopului Răimnicului ca iaste de mai susă 
numita mănăstire Argiși. Aceste vorbe ale dascaluiui Loant 
spusu-le-ai cuiva? Nimurui. Dar el mai spusii cuiva acestea? 
Nu știi. Numitu-te-ai notariuși? Ba nu, dar uni oameni îl 
numesci așa. Auzit-ai pentru inutuţia (sc) lui Sofronie ce găn- 
dește, de la dascalul său de la alt cineva? N'ai auziti.
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Ce zicii oameni, noroduli de Sofronie? Zică că ar fi bine de 

ar veni, şi ar da bani colectorii mai cu dragii oameni din ior- 

sagul Zlagnii și alţi după de laturi. Știe dascalul numit unde 

să fi fost: în Valahia sai şi alte ţări? Zice că aă auzit că au 

fost şi la Moscova. Poţi aceste întări cu jurămăntulii ? Poate.» 

LXXXVIII. 

[1765] 

Protopopul din Turda, către «Frețiile Vastre preuți năuniți». 

1765, 5 Decembre. 

lată vi se poruncește ca în zece zile Dechevrie să vă aflați, 

foarte diminaţe în Turda, cu dăjdile și alte reştaţii, adăcă 

Sinbete, şi cine ce treb[ă] ar avă, să să sorotască. Acasta 

să poroncește suptii globa soborului, 24 de flor., şi carte să 

meargă în Sincrai, Agribi, etc. Carte să vie la soborii popa 

Mihai cu diiacul Gavril din Tritul de sus, să fiţi sorociți la 

dare de sama; popa Gligorie dinii Ționdvo (576), să fiţi so-. 

" rociţi cu fătul la «dare de sama. Fără adresă. 

LXXXIX. 
[17662] 

Lucrurile şi vorbele ce ai vorbit Onea, s'aii dovedit. 

Și, apucăndu-mă prot[opopul] cu jurămăntă, nam putut 

tăgădui, ci am spusă cum aii fost, că aii venit în casa mea 

şi ai zisi că au făcutui Vocsul cu Calea, şi viindi, la Perici* 

(sic), ai trimis pe Calea la Bădăcinn, și acolo să cheme pe 

Bocşanu, şi să-i zică să dea veste pe la pop[i], și ei va face 

pe d'asta parte, cum că să nu dea pop[i] blaJa[i] în măna 

prot. de dajde noao, că vorii să-i duc[ă] ei la Vlădica, iară 
pe patru ani să-şi dea sama, şi d'aci înnainte să le dea - 

d[o]mnul altu prot., că acesta lorii nu le mai trebue, — zicănd 

că nu ştie prot. că ei sănti cuibul mintunilorii. Și aii zisii
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că, de iarăși fece lui cum aii făcut popei de la Bădăcin, ar 
da un galbenii şi s'ar face a-l chiema la ospăți și i-ară ţi- 
nea calea și să-l bat(ă], cum îi va plăcea lui. Aceastea după 
gurămăntii am spus, — daca nu-ş ține gura, câ l-ai auzit 
pruncii şi ai spus. 

[V*:] Împotrivirea popilor Varmeghii. 

XC. 
(1766.] 

Acestii preot, popa Timofteii din satu Lupoae, vărmeghia 
Dobăci, care, pentru multă sărăcie, neavăndi cu ce-ș plăti 
singhelie şi neaducăndii nici țiră de scrisoare de mărturie, 
ei nu i-am dat voe a sluji nemic; şi acum parohienii, mi- 
lostivindu-să, l-ai ajutorat ca să-ș iă singhelie, afară. Deci, 
pentru multa a lui întărziere, altă pricină nemică nu ar[e], 
ce iaste preot de cinste, neavănd nici o canonitască împe- 
decare. Cu săteni are dragoste, şi săntii în mare lipsă săte- 
nii pentru preot. 

Anul 1766, Mai 23. 

| Protopo[p] Gavriil Miluaă. 
[Fără adresă.) 

ACI. 

Protopopul din Turda către episcopul Dionisie; 1766, 3 
anuar. 

Pentru pira lui <Onă, ce au băgatu la d[o]mnul săi și la 
preosf|i]nţiitul». «Pă nimeni n'am silită, n'am asupritii ; ce eii 
ce a judecat 2 soborii, într'aceia am stat şi am iscălită, și 
mai nainte de judăcate în șase sai şaptea ceasuri totă i-ati 
rugat, tot soborul, de pace, iarăși ei pine în judecată, adecă 
Munteani, Anna, nu ai plecati pe o zii (s26); iareși după 
soboră toti îa s'ai rugat cu pace, iareși tate-seii nici s'ai 
învită la paca, nici la sobori pentru fata sa; iareși mumă-sa, >) 

Pitru năcuviosele pricini „ș s'aii dat 4 toiage din 24, şi
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fata toti mumă-sa au făcutii cu toate cuvintăle neatrebuin- 

cioase, că dinii sa! plecati și ai umblati acela om Onnea 

de-alungul 'Tuzzi, cu galbini după mine, şi la mine acasă, și 

după acia a minată muerea lui iareși la mine acasă cu un 

galbină să-lui priimesci și să-i desparti ; iareși, vezindă că nu 

primescii galbini, așa au mersii la domnul săi, şi au veniti 

la Preosf|in ][i]tul». 
P. $. «La o laltă cu dragoste aii treitii pină în casul dă 

acum.» Îi trimite pe reclamanțţi la episcop, unde — «și vor da 

dealele prin documăntălu lor». 

XCII. 

[1766.] 

“ «Thodosie ermon[ajh» către protopopul Simion Stoica [de 

Alba-Iulia], «al miei bunu părinte». —— 1-iu Julie 1766. 

Să nu se supere «că ti-am mai înștiilnjțat pentru răndul 

simbrii meale ce am slujlijtu cu știre dumitale la mănăstire 

Bulzului și totu nu mai vine simbriia»; să i-o trimeată cunde 

știi că săntu... Ştii bine cătă nevoe am pătimit; fusei prins 

la Sibii; mă scoasără din Sibii cu Nemți, pănă mă scoasă 

din țara afară. Dară încăș cu căta nevoe am trăit în Țara- 

Rumăniască pănă ce am trecut muntele iaroși dincoace, cătă 

frică și cătă nevoe am pătimit, numai avăndi norocii că, fii[n]d 

și fratele Efrem călugărul, care şi el ai fost pri[n]s dinpreună 

cu mine, știind sama muntelui și avănd cunoștință cu dumniata, 

şi ştiind totii lucrul vostru, am osărduit ca să dăm față cu 

dumniata, și, vrănd ca să ne mai depărtăm, temăndu-ne de 

nevoe, dumniata ai zis că vei da sama prian nevoia nostră 

şi m'ai trimis la satu la Bulzu, la mănăstire, în vale miclă), 

avănd răspuns de la dumniata că vei avea grijlă] şi de la 

Vlădica a nu ne ști pre noi, fiind eparfiriia dumitale. Și am 

șezut şi acolo cu multă frică, pănă căln]d ai simțit guberniia 

de noi, și, dăndă poruncă pentru noi, cu strigare prin tîrguri, 

la tisturi, abiia am scăpat, avănd noroc cu un frate al miei, 

de mi-ai dat de știre, spuindui dumniata şi auzindii și de
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la un solgobirăi că umblă să ne prinză, şi de frică mi far 
uitat şi niște hăiniță acolo.» Le cere, «unde știi că mă aflu». 

P. S. «Şi mă închin cu săn[ăjtate și la nişte credincioși ai 
mici, anume popa Nicolae de la Zlatna și popa Gliga de la 
Ponorăl și popi Ion Sperle de la Bolzii.» 

XCIII. 

[1766.] 

Prea-cinstitului și de bun neam părintelui protoprezviter, 
noao milostiv patron, cu smerită metanie mă închin Sfințiii 
Tale. i 

Pintru călugăru de la Bulz, vei şti cum că l-am prins şi 
l-am legat și l-am dat vodosu, că nu să da legat, şi zice că, 
dacă ești protopop, să nu umbli cu mintuni să aduci alt 
Vlădică în Ardeal. Teci eii am vrut să-l bag în temniță și 
să-l trimită odorbirăului la Sibiiu ; dară m'o fostii milă de 
dănsu, că va apuca tistori; ci iată ţi-l trimit prins să-l duci 
la d[o]mnu, iară, Sfinţiia Ta netrimițindu-l, vei rămănea cum 
ți strigă pintră toți omeni... Să nu-l mai trimiți mai mult 
in osagu fișcului, să-l mai văz mai mult cu ochi mei, și în bun 
chizăș să-l slobozi. "4 mi s'o lăudat pe taină cătră alți că m'o 
ace mai] răi ... Ilie ro, în anu 1766. 

Popa Nicolae, paroh Zlatni. 
[Către «protoprezviter Simeon... Belgrad». 

XCIV. 

În Beciii, 9 Martie 767. 

Pre-cinstite, pre-dorite, 
Pentru împlinirea rugăciuni meale cu numărarea celor 5o 

, faicălui miei, care, din cinstită scrisoare dumitale de la 
8 a lui F[evrua]ră a curgătoriului an a o înțeleaje am avut 
ărocii, nu numai m'amii bucurat foarte, ce şi îndată toată 
rijea mea spre aceaia am întors-o ca, cu cumpărarea fără ză- 

64567. Vol. IV. 
7
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bavă unealtelorii celor de la dumneata mie însemnate, cuno- 

ştința faceri aceștia de bine și a dragosti dumitale cu mine şi pea- 

tru mine cu cea de natura ai miei născători s'aii făcut, aievea în 

fapte să o pot arăta. Însă, fiind că delijantu acum luni ce ai 

trecut, adecă în 17 Martie, după c: cel noii, înnaintea sosiri 

scrisori d[um[iJtale ai porniti la Ardeal și pănă în 3 săptă- 

măni, adecă pănă cătră începutul lui Aprilie după rămlenes- 

cul cal[enda)r, nu va porni altul delijantii de aita, — pentru acea 

dumneata vei fi îngăduitoare (sic) pănă atunta. Și mă voi nevoi 

cu toată osărdiia aceale însemnate lucruri de arjint, cum voii 

şti mai bine,a le cumpăra, și, pentru întoarcerea acelor 50 fl. 

|nemţeşte], a le trimite negreşit și cu mulțămită. 

Alte lucruri noao, în care aș putea d|ujmitale a sluji despre 

ţerile ceale vecine, nu mă îndoesccă și dumitale din novealele 

de obşte îţ vor fi cunos|culte. Aita, între cei ce ştii mai bine 

deajite pe buze apăsa, ieste cunos[cult lucru precum Înnăl- 

țimea Sa prea-putearnicul Împăratii la luna lui Mai are în gănd, 

cu ajutoriul însuș în față a să pogori la Bănatul Timișori 

și cu prea-însăninata sa împărătească faţă a ferici aceale părți 

ca la 20 de zile îndelungatii. 

Pentru Moșu al mic, însuş eii am cetită la un prieatinii 

răspunsurile: ca întăiii Moșul cel mare să-l îndeamne căt 

mai vărtos pe Moșul cel mic să să lipsască de moșia aceasta 

și logodnica sa de ai& de sus, și să vieţuiască cu acea de 

acolo ; iară, de nu va voi nice întrun chip a să lipsi de 

aceasta de sus logodnica, atunta Moșul cel de mijloc, care 

e ab eadem stiva, sai de un zănat, cu moșul cest mic, și pre 

care vor găsi mai vreadnic, după acela să mărite pe văduva 

de acolo; şi așa Moșul cel mic va putea a să întoarce la 

logodita lui cea d'intăii. Care cearere lesne o va dobăndi, 

numai, precum ai fostii început, neîncetat să o procitască. 

Aşea dară dumneata vei ști de acum înnainte la numitul Mo- 

șul cel de mijloc a te pune în cunoştinţă şi prin prieatini 

lui și în milă, ca doară ar cădea soartea apostolilor spre Matei. 

Mă rogi foarte ca, să te nevoești în toti fealiu să-mi do 

băndești ună letopiseți sai historiia "Ţări-Rumănești și a 

Moldovi, de acum proaspăti scrise, și, de va fi cu putință, și
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catalogul Mitropoliţilor TȚări-Rumănești şi Moldovenești și a 
episcopilor de la toate episcopiile osebite, și cu însămnarea 
în ce ai și supt care D[o]mni s'a început și ep[i]scopiile şi 
tipografiile lor; şi, de va fi cu putință, şi a celor ardelenești 
neuniți, cari ai fostii pănă la Theofil Pentru care ostăneală 
și osărdie, nu numai nu vei fi uitat cu numele în ostăneala 
mea, ce și pururea voi rămănea îndatorită sluga! 

a cinstit D[ujm[iJt[a)e 

a Ah 
XCV.: 

[176...] 

[Episcopul Dionisie al Ardealului către «pravoslavniciă creș- 
tini», pe varmeghii.] De vreme ce prea-înnălțata Chesaro-Cră- 
iasa noastră, ca o maică duioasă spre fii săi, neuităndu-să 
la prostime, îndrăznelele şi greșelele noastre cele multe, cu 
carele fără socoteală și căzută după dumnezeiasca și a tu- 
taror neamurilor lege, supunere și ascultarea măitască Prea- 
Innălțimi ei inimi foarte tare era rănită, din fireasca ei ini- 
mă S'aii indurat a ne îngădui noau care am rămas neuniți 
după deschilinirea Comisii de acuma înnainte a ținea legea 
noastră neunită, cea grecască Biserici Răsăritului, fără de 
nic o poticneală, puindu-ne și arhierei pravoslavnică, îndrep- 
tător și purtător de grije sufletelor noastre, întărindu-l cu 
puterea sa cea despre sus să facă și iscoale, să ne înveță 
a trăi cu frica lui Dumnezeii și a sluji Prea-Înnălțimi ci întreagă 
credința și cea de totii supunerea, ca să nu scădemii din 
cea căștigată milă la pedeapsă dumnezeiască și a legilor îm- 
părătești,— drept aceia ni să cade a cunoaște atastă chesaro- 
crăiască osăbită milă cu toată umilința și arătarea rade- 
lor vrednice de pocăință cun sem (s4c) văzutii, precumi și 
dapă datorie noastră cea păstorească numai spre folosul Și 
bună starea noastră întinsă ne-amiă socotiti, după starea şi 
putinţa fiește-căruia familii, ceva din bună voia noastră a cu-
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lege şi ca un porii verde maici înilostivei în un sămn de 

pre plecata mulțămire potoli tei, dreptei urgii, stăpănitoarei 

noastre şi dăruitei liniștii să-i aducemiă înnainte, ca să să 

uite cu prea- -milostiv ochiul blăndeaţei sale la ei. Pentru aceia 

ne-am și rugat de multe ori, căzindă în genunche înnaintea 

Înnălțimi Şale, după celealalte mile, şi să închine şi acesti 

pomii verde, din ferbințala cei supus[e] şi credintoasă inimii 

noastre, în sănul celi măicesc a primi, şi prin mijlocirea al- 

tora mai mari voitor[i) binelui nostru ; şi de atasta nu ne-amii în- 

vredniciti, şi trimitem la dumneavoastră, iubiți noau în H[ri]- 

stos, aseultător[i] fiind — (s70). Căruta și dumneavoastră vă pu- 

teți încredința cu scrisoarea acasta a noastră şi cu întărire 

scrisă, mărturisită de la înnălțatu ghineral comendașii ca să 

poată săvărșie încredințata lui atastă slujbă fără nice o ză- 

tignire. Deci fiește care după stare lui, mai susului numiti cins- 

titi — (56) de la noi trimețind în scris dată, cu toată osăr- 

diia și dragostea să vă siliți mai cu grabă a plini fieşte care 

porunca sa desăvărșită, neavăndi nice o zminteală de la tis- 

turi şi stăpănitori voștri după mila cea mai de sus dobăndită. 

Și eli vă va da scrisoare în mănă, de mărturie, căti de la voi 

în fiește- care satii după numărul familiilor şi a stărilor ai 

luati, şi voi aşișderea scrisoare, cătă i-ați dati, ca să poată 

şti a fieşte- căruia, osărdie și ascultătoare dragoste. Neosoco- 

tind la aceia pre cei uniţi, cu care de acuma înnainte ca cu 

frați dintr'un neami în pace și în dragoste trebue să trăiţi, 

ca să stea cuvăntul nostru cel pentru ascultare și supunerea 

voastră mai sus dată neclătită de lă locul săi, şi să-m des 

chideți gura şi de acuma înnainte cu aceia a mă lăuda, și 

lipsele voastre după putinţă a le tămădui. Întru care nezmin: 

tită nădejde vă lăsămiă milei și darului dumnezăesci cel în 

totu feliulii desăvărșit. Și, arhiereasca noastră blagoslovenie 

trimiţindu-vă, pururea săntemiă.... 

Dată în. 

„Fierbinți cătră Dumnezăii rugători și a totii binelui voi- 

tori... (510), 

[Concept.]
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XCVI. 

[176...] 

«Onea Munteanul din Chieţa» către episcopul Dionisie No- 
vacovici. 

Arată că avea o fată văduvă. Vine «un fecior» din <Tritiu de 
jos»: «venind în casa mea, să facem legătură, să-i dai fata mea, 
şi o am. dat, şi legătura s'au făcut, şi, eșind feciorulii afară, 
l-ai [șzers: văzut] să-ș iă zioa bună, și ai rădicat cuşma de 
cătră noi: fata l-ai văzuti la un ochiii tras în sus şi în jos; 
iară, deaca l-ati văzută fata, ai zis cătră mine că nu va mearge 
dup[ă] dănsulu, că nu-i place, căce este cu ochii tras și urăt, 
Şi ei m-am dus de le-amii spus să nu-s gătească de nuntă, 
că featii nu-i place feciorul, că are sminteală la ochiu ; fe- 
corul s'aii dus la 1 protopop, Chiril dela Turda; protopopul 
aii sorocit la sobor la Turda, ai să leage nevasta și pe noi, 
deaca nu vom mearge. Ei, deaca am văzut porunca, ami mă- 
nati pe muiarea mea ; iar, deaca aă mersu acolo, protopop[ul] 
aii legat-o ; eii am așteptată să vie; ia n'ai venit 2 zile; 
a 3 zi m'am dus acolo, şi o am găsit legată; ei am zis: 
«Cumu-i răndul, părinte ?>, El aă zis: «Să vie nevasta, aă cu tine, 
aii cu fetorlu]-tău, că avem pravila aici şi o-m căuta, și cu 
sila nu o voii da dup[ă] fecior». Nevasta aii mersi la proto- 
popi, şi ai făcut soborii, și au bătut pe muiarea mea în dooa 
tănduri, şi au zis cătră fată: aă să dea 80 de florinț[i], au 
să-i dea 80 de toiage, ai să-s cunune, lar ia ati răspunsi că nu 
va mearge după] dănsul, că nu-i place. Iar ci| nstitul] protopop 
o aii luat și o ai dus cu sila în casa lui, și o aii cununatii 
cu sila, și o ai dat dup[ă] fecior; şi au venit muiarea mea 
la mine toată neagră și bătută. Ei am venitla Preosf[i Jaţitul 
și m'am plănsi cu iștanție, și mi-ai dat vales (570), şi au zis să 
vie nevasta și fetor[u] și 1 protopop. Și mă rog Preaosf[i ați te] 
să mi-s facă îndreptare pentru că mi-ai bătut muiarea mea, 
de i-a făcut rușine, de s'au mirat şi domnii varmeghiei. Dec 
acum aii chiemati pe nevasta, pe fecior și ai zis să-s împace
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la Preosfi]nți[tul], iar ia ai răspuns că nu va ședea cu el: 

atasta ai fost Joi, Ianuarie 5 zile». 

[V*:] Preaosf[i]aţite domne, domne, mie milostivii și stă- 

pănti». [Cf. n* xor.]



ACTE EXPLICATIVE ŞI DOVEDITOARE. 

A. LA DOCUMENTE. 

|. Scrisori romăneşti, fără original păstrat, din Archiva Capitolului din Alba-lulia. 

I. 

Sceris-am noi boiarii Țărăi-Rumănești, mari și mic(i)i, însă a- 
nume: Aslan Vornicul și Gorgan Spătariul și Mateiu Aga și 
Dumitru Preda Post,, căpitanul, și Mihai Cluceriul și Barbu Păh. 
și Mihalcea Post, peste vă(năjtlojr. (2) si Dumitrașco Post. și 1o- 
nașco Post. și Zahariia Banul și Stroe Post, Adam Banul, și 
alți boiari toți, şi mici și marii, acesta zapis al nostru ca să 
fie de mare crediiînță la măna jupînului Cristeș, cum să avem 
a-i darea ug. 2.000. Păintru care bine să at făgăduitu să ne 
facă cale să meargem în ţara nostră ; şi, [să] va fi pre voia nos- 
tră: să ne luom ţara și să scotem Grecii și dușmanii noștri 
carii aii spart casele nostre, și să va da Dumnezeii să ne facă 
acestu bine ca să fie pre voia noastră, ear noi să avem ai 
darea rea (sic) acești 2.000 ug. fără nici un cuvătat, Ear, să 
nu ne va face acest bine, noi să avem pace de cătră dum- 
niialui. Și păîntru crediînța pusu-nea-am şi pecețile. Leat 
7139. 

[«13 peceţi cu fum. Pecetea lui Mateiii represintă un om în 
profil şezind pe tron cu sabia în mînă; pe virful tronului o 
cruce, iar, deasupra: lare.» — Hasdeii, în Colonna lui 
Traian, VUI, pp. 230-1, după originalul rătăcit: Bibl. Bat. 
thyani din Alba-Iulia, Corespondenje private cu Gheorghe 
Râkâcey, |, p. 67.]
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II, 
[1631.) 

La al nostru cinstit și prea-iubit și bun prieaten Şi vecin 

de aproape, jupan Hrăjlillu Crăştov, sudțu grad brasevscomu. 

Pohtim dela milostivul Dumnezeii bună viață şi sănătate să 

dăruească dumnetale. Să veri cerca dumneata și de a noastră 

sănătate, har milostivului Dumnezei păn pre acum săntem 

sănătoși. Alta, dăm știre dumnetale, cănd am fost eri, Veneri, 

Avg. 10 dn., venitu-ne-ai cuvănt dela oamenii noștri den sus, 

zicănd cum va să pugoare Teodosie Spat. cu oaste pre la 

Târgul Jiiului, ear ceialalți pribeagi, Matei va să pugoară pre 

la Rucăr cu oaste, Gorgan pre Teleajnu cu alte oști. De care 

lucru numai ce stăm de ne mirăm și nu știm: acesta lucru 

poate să fie cu ştirea Mării Sale Crai, ai nu easte. Derep!t] a: 

ceaia, pohtim pre dumneata, ca pre un prieaten bun și ca pre 

un vecin bun, că dumneata știi că am fost vecinătate bună 

cu dumneata și săracii se-aii hrănit unii cu alalți, cu vecină: 

tate și cu bună pace, acum vedem că se ameastică un lucru 

ca acesta,—ştii dumneata că, de va fi aceștii blăstămate de 

ţări vre o nevoe, și nouo şi, de va fi acesta lucru cu voia 

Mării Sale lu Crai, ştim ca și dumneavoastră încă nu o putea 

fi nici un bine. Că, fiindu aicea Schimniceauș carele ai prinsu 

„ Scaunul, și, deacă aii văzut un lucru ca acesta, nu l-am mai 

putut ţinea, nicil-am mai putut opri, ce numai decăt ait tri: 

mis oamenii lui la Cantemir, la Tătari și la Măriia Sa Vezi- 

riul și la alți Pași, să le dea ştire și să-i pornească asupra 

lor, Ce ştim că nici un lucru bun nu va fi, ca și de alterăn- 

duri cănd se-au făcut niște lucruri ca această ; ce pohtim pre 

dumneata, ca pre un bun prieaten, ca pre un vecin bun ca 

rele m'ești dumneata și ne-ai fost păn acum, să ne dai ştire 

dumneata de toate lucrurile și de toate veștile ce vor fi den- 

tr'aciia, să vedem acesta lucru ce va fi, ca să putem şti dela 

dumneata acest răspunsu, să știm de toate. Noi încă vom 

sluji dumneatale cu dragoste. Aceasta pohtim pre dumneata, 

u kor te veselească o roenoan; amin. Pis $ București, Avg. II 

dni, vl. 7139.
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T Buni prieateni ai dumnetale şi vecini de aproape: toți 
boiarii ţărăi, mari și mici. 

[Pe V*:] La al nostru cinstit şi prea-iubit şi bun prieaten 
şi vecin de aproape, jupan Hrăjăl Crăştov, judeţul de întru 
cinstita. cetatea Brașuvului, o COCNOAH pPAACEATHCE, 

[bid., pp. 231-2: original, p. 72.] 

III. 
[1632.] 

loan Alexandru Iliaș Voevoda, ete. [către «boierii săi Matei 
Aga şi Todosie Spătarul și ceilalți boieri ce sînt în țara Ar- 
dealului» ; slavon. 

„_ Cătră aceasta dăm știre dumnilorvoastre că am înțeles 
Domnia Mea cum aţi scos o carte dela Măria Sa dela Craii 
ca să scoateţi toți Rumănii de în țara Ardealului, să margă 
în ţară. Pentru acea, de vreame ce veți vedea cartea Dom- 
niei Meale, ear dumneavoastră să aveţi foarte a nevoi, tare 
să-i treceţi muntele în ţară: ear, ce aţi tocmit cu dănșii, cu 
Rumănii, pre voe le va hi, și dumneavoastră earăși deosebi 
veți avea milă și socotință dela Domnia Mea, pentru slujba 
ce ați făcut, Însă, deaca-i veți treace pre dănșii, ear dumnea- 
voastră să nu treaceți muntele pre acolo, ci să veniți pre 
aicea pre la Domnia Mea, cum vam şi mai dat învățătură 
cu scrisoarea Domniei Meale... Oy Ias, leat 7140, Av. 18. 

Jo Alexandru Voevoda. | 
[Pe Vo, «sigiliul domnesc, mic, foarte artistic, şi adresa» 

slavonă către «boierii Domniei Mele Mateiu Brancovanul Aga 
și Todosie Spătar și alți boieri munteni ce sînt în țara Ar- 
dealului». 7â;z., pp. 232-3; original p. 63.) 

IV. 

[1633; 16372) 
Cinstitul si prea-luminatul creștin și Crai a toată țara Ar- 

dealului și o parte din ţara de sus, i şpan mare Săcuilor. 
Prea-milostive şi luminate Crai, multă închinăciune şi sănă- 

tate să primeşti Măria Ta dela o mai mică slugă a Măriei
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Tale. Alta, milostive doamne, înţeles-am den gura lu Cadaș Mi- 

haiii, cănd ai tremes Măria Ta pre Pătru Mihalcea aicea în ţară 

să cunpere cai pre seama Măriei Tale, ear noi, viind dela 

Moldova, ne-m tămpinat cu dinsul la Focșani; ce aii văzut 

şi [la] noi un cal şi ai zis că-i place, să-l cunpere pre seama 

Mării Tale. Ear eu alt cuvănt n'am grăit, numai am grăit cătră el, 

de va plăcea Măriei Tale acest cal, mie nu-mi trebueşte să-l vănz, 

ce-l voiii tremeate ei însumi la Măria Ta. Atăta am grăit. Ear el, 

să va fi grăit alte cuvinte cătră Măria Ta, den capul lui ai grăit 

fâr de lucru, —că eii sint ca o slugă mai mică a Măriei Tale. 

Ce cap aș ave eu să grăesc alte cuvinte? Ce ei acumam tremes 

calul la Măria Ta. Ce nu știi: plăce-va Măriei Tale ai ba? Pre 

locurele. noastre, foarte ai fost cal bun. Alta, am înțeles ear 

den gura lui Cadaș Mihaiii, cum ai scris Măria Ta cărți la 

Pașa și la Domnu nostru păntru noi. Ce mulțemim Măriei 

Tale, ca unui domn milostiv, căce ai arătat Măria Ta milă spre 

capetele noastre. Alta, milostive doamne, auzind noi din bă- 

trăni, și știund și noi, de cănd ne-m pomenit, cine ai avut 

nevoe în ceastă țară a noastră și aii scăpat în țara -Măriei 

Tale, toți ai avut pace şi odihnă bună, —într'aceaia, știund și 

noi lucru ca acela, deca ne-ai ajuns vreame de nevoe, treme- 

su-ne-m fămeile și coconii, cu marhă cu tot, să scăpăm supt 

poala Măriei Tale, și'eram și noi vietori. Deci marha s'aă oprit 

pentru cel zapis al boerilor, de datorie, ce este la Măria Ta. 

Ce mă rog Mărici Tale, ca unui domn milostivu, să nu te înduri 

Măria Ta, nici de sărăcia mea, să hii numai ei prădat păntru 

acei bani, ce tremeate Măria Ta un om al Măriei Tale cu za- 

pisul, să ne apuce pre toți boerii, căți săntem în zapis, să 

plătim acei bani. Mie încă, cătu-mi va face partea mea, o voi 

da : să nu sărăcesc numai eii în zilele Măriei Tale. Că ei făr po- 

runca Măriei Tale și făr omul Măriei Tale nu sănt harnic a 

apucarea pre nimenea. Aceasta daii în știre Măriei Tale. Să fii 

Măria Ta sănătos. Pis Mai 29 dni, 7141 [71452]. 

Eu, mai mica sluga dumitale: Ms/o Spaz. 

Pe V*:] Cinstitul și prea-luminatul creștin Crai a toată ţara 
Ardealului şi o parte den ţara de sus, și șpan mare Săcuilor. 

[fâid., pp. 233-4; original, p. 79.]
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V. 

(1633.] 
[Mihu Spătar către Râkâczy; 9 lanuar 1633. «În chestia 

«marhăi» sechestrate «păntru banii carei ab fost făgăduit boerii, 
cănd am fost în țara Măriei Tale», plingîndu-se tot odată că 
«alalte căte am avut lea-ai luat oamenii miei toate şi lea-aii 
dus la Matei-Vodă, numai haine şi argint mai mult de 5.000 
de galbeni.» /bid., p. 244; original, p. 74.] 

VI. 

” [1633.] 
Ion Neagul Voevoda, ezu nekounare Băsărab Voevoda, scris 

am acest al mei zapis le mănu (sc) jupinului Chiriştiș Pal, 
cum să se știe cam luat dela dumnealui bani gata o mie de 
galbeni, de mi-ai fost de cheltueală aice în Țarigrad. Ci, de-mi 
va da Dumnezeu să iai Domnia în ţara Moldovei, să aibu a-i 
da fără nici un cuvăntu. Aceasta, mărturisescu cu acest zapis 
al mei; şi de credința pus-am și pecetea mea. Pis $ Con- 
stantinopoli. Pis msța Ap. 27, vlt. 7:41. 

Ion Neagul Woevoda. 
[«Pecete cu vulturul muntenesc și cu inscripțiunea : Iw Hersa 

ek. cun Bcapasn Bon.» — /f77,, p. 234; original, p. 77. 

VII. 
[1638.] 

[Neagu-Vodă către Râkâczy; Constantinopol; . .. Septem- 
bre 15.] 

.. Înțeles-am cum ai avut Mateiu Voevod ceartă și vrajbă 
cu “Lupul Voevod. Deci așa se ştie Măria Dumitale că, cum 
va veni Împăratul, prentru cearta lor pre amendoi vor să-i ma- 
zălească. Deci după aceaia mă rog Măriei Tale cu faţa păn 
la verdele pămăntu să nu. fiii uitat de Măria Dumitale. Ce 
scrie Dumneata, etc. 

[fbid., p. 135; original, p. 71.]
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VII. 
]1633.] 

[Neagu-Vodă către Râkdczy ; Constantinopol, . . , 29 Sep- 

tembre. 

Rugăminte «cu faţa la verdele pămăntu», cu același scop.] 

II. Acte relative la exiliul lui Gheorghe Ştefan-Vodă. 

I. Gheorghe Ștefan către Electorul de Saxonia; Stettin, 

3 Septembre 1664. 

Îl cunoaște din faimă cetsi... ex vultu nota mihi non 

sit». Își cere iertare că-l supără scriindu-i «<inter tam ardua 

imperii, praesertim hoc rerum statu», Divina favente cle- 

mentia, fui aliquando princeps Moldaviae, sed Turca, com- 

munis ac înfenșissimus christiani nominis hostis, ob, nescio 

Quamnam, suspicioneni, quod nempe maiora, amicitia ac 

favore principum christianorum suffultus, contra ipsum affec- 

tem, ab aemulis qualiscunque meae fortunae suscitatam ac 

credulis Turcarum animis impressam, non tantum principatu 

meo bonisque omnibus privavit, verum etiam id effecit ut, 

patria dignitate exutus, extorris, sedibus incertis, inter chris- 

tianos, senilem mox hanc aetatem, una cum mihi adiunctis, 

cogar sustentare. Ex dominio patrio exulem me Sacratis- 

sima Sua Caesarea Maiestas, non solum clementer în suam 

protectionem suscepit, verum etiam literis salvi passus ac 

recommendatitiis ad Ser. Magnum Ducem Moschoviae, apud 

quem magnae consequentiae praetensiones habebam, comi- 

tari ac tutari dignata est. At quid effeci? Domini Moscho- 

vitae, fortunam inclinatam secuti, fidem mihi datam muta- 

runt, Scilicet, ut lustinus ait: Qzo fortuna, eo etiam favor 

hominum, hoc praesertim saeculo, înc/ina/. Itaque, re infecta 

redux, ex clementi S. Regiae Maiestatis Sveciae dispositione, 

hic Stettini Pomeranorum dego.» Îi recomandă, ca unui con- 

ducător al Imperiului, afacerile lui, trimițind la el «colonel: 

lum meum, nobilem Constantinum Nâkul», cu un «levidense 

manusculum».
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2. «Ștefana Mihaţi]lova» (Stephania Micheulova; Fiirstin zur 
Moldaw») către Magdalina-Sibila, ducesă de Saxonia ; aceiași 
dată. | i 

Și ea recomandă pe Nacul, trimis de «mein Herr», Dom- 
nul. Dă corespondentei sale «dieses geringe Praesent». 

3. Electorul de Saxonia către Gheorghe Ștefan; 13 Sep- 
tembre 1664. | 

«Ilustrissimo principi, amico singulariter nobis dilecto, 
domino Georgio Stephano, principi Moldaviae.» A cetit scri- 
sorile și ascultat pe Nacul: deci scrie Împăratului peatru 
«restitutionis futurae negocium». Semnează ca «bonus amicus». 

4. Acelaşi către Împărat ; aceiași dată. 
Arată cum mulțămitorul principe speră într'o intervenție 

imperială pentru restabilirea lui, «bey—geliebts Gott—etyan 
ereignenden Friedens-Tractaten». Unește, din parte-i, cele 
mai călduroase stăruinți. 

5. Ducesa către Împărăteasa-văduvă ; aceiași dată, 
Cu același cuprins, dar mai scurtă. 

6. «Ştefana Mihailova» («Stephanida Micheulowa, Fiirstin 
zur Molldaw») către ducesă ; Alt-Stettin, 25 Septembre 1664. 

Mulţămiri pentru bunătate. Cere și «Dehro hoch-versicherte 
Gnaden-Hiilffe», fiind redusă a trăi numai din mila regelui 
Suediei «und anderer Potentaten». În schimb, se va ruga 
ui Dumnezei pentru ea, și <umb Abwendung unserer-glei- 
hen undt anderen bâsen Făllen». 

„7. Gheorghe Ştefan către Elector ; Alt-Stettin, 19 Decem- 
re 1664. 

<«Wier, die wier in grâsten Trawren schweben, dancken 
lem grundtgiitigen Gott, der unss annoch bey guter Leibess- 
lisposition in diesem unsern Elend christliche Geduldt ver- 
eihet. Ob es zwar sehr schwer daher gehet, getrâsten unss 
loch der Giite Gottess.» Își permite ai aminti de ce a pro- 
is colonelului săii, cerînd de la el ajutorul ce i l-ai dat şi 
andre Potentaten»,
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8. «Stephanida Micheulowa, Fiirstin zur Moldaw», către du- 

cesă ; aceiași dată. 

Prin servitorul (ceiner seiner Diener»>) trimis de «mein 

Herr» se informează de sănătate și se roagă a nu i se re- 

trage protecția. 

9. Electorul către Gheorghe Ștefan ; 5 lanuar 1665. 

Precum a intervenit la Împărat, «also wuntschen wir dass 

derselben Effect allenthalben zu dero Consolation gereichen 

măge, und haben unss gegen Ihren iezo Abgefertigten gleich- 

măssig erklăret, wie es ieziger Zeiten Beschaffenheit bey 

unss mit sich bringet.» Nimic despre un ajutor bănesc. 

10. Ducesa către Ştefania; aceiași dată. 

«Hochgebohrne Fiirstin, besonders gute Frevndin.» 

Ca și precedenta. 

11. «Ştefana Mihailova» către ducesă; Stettin, $ Februar 

1668. 

«Demnach, auss sonderbahrem Rathschluss des Allerhâch- 

sten, mein hertzgeliebter Gemahl diese miiheseelige Weld 

hatt gesegnet, und în das Reich der unendlichen Gnaden 

ist versetzet worden, alss habe ich solchen schleiinigen, doch 

seeligen Hinriss Eur Churfirst. Durchl. in Uaterthânigkeitt 

zu er5fnen bey mier beschlossen und hiedurch Dero gnă- 

digstes Mittleiden ersuchen wollen. Daneben auch gelangeti 

an Ew. Churfirsti. Durchl. mein fehentliches Bitten, Sie 

wolle sich doch meiner, alss Dero gehorsamsten Dienerin, 

itzo in Gnaden erbarmen und annehmen. Wie auch miti 

Dero versprochenen Hiilffe mich beseeligen», stăruind mai 

ales pe lîngă Elector. — Semnează: «Stephana Michaelova, 

dero Fiirst. Gnaden zu Moldau hinterlassene Wittibe und 

Fiirstin». 

12. Ştefania către Elector, aceiaşi dată. 

Îi anunță moartea soțului și-i cere «compătimirea şi aju- 

torul făgăduit», amintind scrisorile bune de odinioară. Cere 

ca, «non solum tuendam suscipiat, sed etiam saepius mihi 

promissum exsolvere dignetur: în patriam enim per Sereni- 

tatis Vestrae provincias nunc mihi pergendum funusque erit
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deducendum, quo patrio more condignisque exegquiis humari 
possit. Verum inopia, qua premor, pio huic conatui obstat». 
Cere a fi ajutată. — Semnează : «Stephana Michaălova, Cel. 
sissimi Moldaviae principis relicta vidua et principissa» 1, 

[ Copie.) 
13. Tuturor cui să cade a şti facem în știre şi mărturisim cu 

această scrisoare a noastră cum, după cevru Dumn(e Jdzău a 
ne instreina de cinste noastră şi moșie, întru ţeară depărtate, 
aflatu-s'ai pe lângă noi Slugi ca acele, unil[e] carei din eșitul 
nostru din țară pănă la săvărșitul nostru, întratăţe ani, tot 
ni-ai slujitu cu dreptate. Dintru carii este unul acestu credin- 
cioasă slugă a noastră: Ștefan, ficiorul lui Andrieşanu, carel[e) 
încă părinții lui, şi el dintru copilărie lui slujindu-ne, aşt au 
nevoitu de s'aii aflatu cu Slujbă şi cu credință și pănă la să- 
vărșenie noastră. Pentru aceia și Domniia Mea, văzind drep- 
taate lui şi slujba, am socotitu cu limbă de moarte, de l-am 
miluitu cu un satu anumea Mihneștii, carel[e)] este în Ținutul 
Totrușului, —cu toate cumpărăturile ce am cumpăratu, şi cu 
totu hotarul, cătu am ținutu noi, atăta să-l ţie şi el deplinu și 
neclintitu, din toate; și ca să-i fie lui şi ficiorilor lui moşie în 
veci, pentru pomenire sufletului nostru. Săvai că acesta satu 
l-am fost datu mai înnainte lui Toader Ungurianului, pentru 
ca să ne slujască la streinătate noastră, şi pănă la săvărșit, 
lar el, ca o slugă vicliană, s'ai sculatu de au fugit de la noi, 
și nici carte de ertare, cum să cadea slugii, şi de slujbă de 
la noi nu ai luatu. Pre carele ei, după cum știe țara toati, 
dintru nemică l-am rădicat și l-am făcut în răndul oamenilor. 
Pentru aceia iată că cu totu adinsul scriem şi poftim pre 
dumn[ea]lui iubit fratele nostru Domnul Moldovei ca să iă 
carte de la aceia slugi rea și s'o rumpi cu giudețu dreptu, 
şi-s dea moșie acestuelaltu, carele l-ai măncatu atățe ani 
lipsă și nevoe streinătății, pentru căci fiește căndu şi fieşte 

1 Dresda, Archiv, ms. 8568, «Keyser-, K5nig-, Chur- und Fiirstl. Schreiben 
an Frau Magdalenen-Sybillen, Churfirst Johann Georg zu Sachsen Gemablin ; 
anno 1663—64», fol. 64; ms. 9772, «Moscowitische Schreibeu ; 1662-97». 
fol. 35-6, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46.
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unde danie că de la moarte învincește pre toate alte. Pentru 

aceia poftescu pre dumnealui Domnul cum şi uricu să-i facă 

pre zapisul acesta al nostru, după obiceiul țărăi noastre, și 

întăritură ca acele ca să-l moșteniască în veci. Și nimea să 

n'aibă a să amesteca întru danie noastră acasta, nici dintru 

toate rudele noastre, nici dintru streini; iar cine sare ames- 

teca, să fie procletu, și procletu și afurisitu de Domnul Isus 

Hristos și de toţi sfiații lui, şi-s nu vadză fața Svinţii Sale ce 

strașnică la giudețul lui. lar, de va fi şi la uricul mare a mă- 

năstirii, ce am fostu făcut pre toate moșiile, și danie, să fie 

gos înainte aceştie, căce mănăstire alte moșii are, fără . de 

atasta, într'altu uricu rănduite. Pentru aceia am îiscălitu, am 

pecetluit-o cu măna noastră, și am pus şi casa noastră de ai 

iscălitu atasta carte, ca să-s știe. 

) 

Inuy itheit ese 

E 

[Copiat de «Simion Cheșco auricaru», 1743, Mart 8.] 

1, Actul face parte din același pachet cu cele tipărite, fără a se arăta precis 

proveniența lor, de d. Hasdei, în Arch. istorică, L!, pp, 108—10, nl 15i -3. 

Dar observăm că no 152 e din 7169, nu 7168, cum s'a tipărit acolo şi că el 

are, în original, o pecete octogonală, cu arme purtind de-asupra trei pene de 

Struţ, iar alături inițialele: B. $. HI. [M.], în litere latine. No 153 e rupt în 

zdevăr, în original, dar se vede bine că trebuie să se cetească în locul stricat: 

«de ertare». Reproducem aici și semnătura, una din cele din urmă ale Dom- 

nului pribeg, care muri îndată, în lanuar 1668, după cum se vede din po- 

vestirea ultimelor lui momente de călugărul Antonie, într'o culegere de rugă- 

ciuni şi slujbe în romăneşte, care a fost încredințată spre publicare păr. canonic 

Moldovan din Blaj de Exc. Sa Mitropolitul Mihâlyi de Apșa (v. şi documei- 

tele următoare). 

Documentele Cașinului mai cuprind însă, cum și era de așteptat, lucruri 

relative la. Gheorghe Ştefan, ctitorul mănăstirii. Ast-fel, la ri Mai 1642, «ne 

poţii Şandrei ce-aii fostu Hatmanz, deţinătorii unor privilegii datind «de la 

Ştefau-Vod[ă] cel Bun» vînd a treia parte din satul Cărbuneşti. «dumisale lui, 

Ghiorghii Ștefan logofătul al traile»>, pentru o sută de lei. «Şi în tocmeala
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14. f lo Stefan Voevod... Adecă acestu adevărat al nostru 
credintos și cinstit boiarin, dumnealui Darie &-aii fostu 
Spătar-Mare, arătatu-ni-ai un ispisoc de danie și de miluire 
de la Ghiorghie Ghica-Vodă cu un sat anume Mihneștii, ce 
săntu la Țăinutul Totrușului, care sat aă fostu direptu de 
moşie a lui Ghiorghie Ștefan-Vodă. Deci, întru atasta miluire 
scriindu în ipisocul de miluire de la Ghiorghie Ghica-Vodă 
într'acesta chip: «fiindu şi slujindu acestu adevărat credincios 
și cinstit boiarin, ce mai sus scriem, şi fiindu nevoitor în spre 
neprieatenii Țărăi, carii au fostu viindu cu ră asupra Ghicăi- 
Vodă şi să calce Stiagul cinstitului Împărat, într'aceaia Dum. 
nedzăi nu i-aii lăsat, ce i-ai oborăt, pre Ghiorghie Ştefan. 
Vodă și pre toți carii au fostu viindu cu dănsul: într'aceaia 
toate ocinele acelor făcători de răi ai rămas pre sama 
Domniei». Deci, pentru diriaptă și cu credință slujbă -aă 
slujit dumnealui, acest credincios și cinstit boiarin Darie, ce- 
ai fostu Spătar-Mare, miluitu-l-aă cu un sat anume Mihneştii, 
Care și mai sus scriem, ce iaste la Totruş. Deci, pentru atăta 
samă de avuţie ce aii luat Ghiorghie Ştefan-Vodă, a lu- 
ninatului părintelui Domnie Meale, Io Vasilie Voevoda, — pen. 
ru atăta avuţie ce ni-aii luat, toate ocinele lui să vine să fie 
. Domnie Meale, —nu în spre partea Domniei, ce pentru avu- 

oastră aii fostu Neaniul Vornicul de gloată şi Roşca Vornicul şi Costantin 
lebojatco Vornicul și Pavăl Vornicul şi Năvrăpăscul Vornicul și Trandafir Vor- 
ic și Ștefan Boul ce-ati fostu Clucear, și Pătrașco ce-aii fost Postelnic, și Irimiia 
lurguleț și Dociul și Nacul și Șeaider Uricariul, și alți mulți ficiori de boiari și 
vinici denainte (pach, 4, no 2). — Ca Domn, el dăruiește, laşi, 5 Maiii 1657, Cași- 
ului săă «doao camene mari din tărgu din Iași ..., de tămăe şi de lumini», 
recum și «vadul unde să chiiamă Vadul Turcilor, ca să îmble acolo podul sv[ijatei 
ănăstiri ; iară să nu aibă teeaabă alt cineva a pune poduri, nice boiari, nice 
ircălabi» (n 3).— La 27 Maiă 1665, Eustratie-Vodă trimete lucuitorilor din 
rbuneștă, «răziaș şi măgiiaş și oameni buni>, pe Alexandra, Marele-Pitar, 
intru a mărgeyi «toate părțile de ocinî.., carele le-aiă ţinutu Ghiorghie 
elan-Vodi, pănă aii fostu boiar» și ia care pretindea și Scorţeș Comisul (pach. 
„— În fine la 1678, 8 Februar, Antonie-Vodă dă ordin lui eliie Pleşca, Cămă- 
șul de Ocni și 'Foader Ungureanul, ce-aă fost părcălab>, pentru delimitarea 
tului Mihneştii dat Cașinului, după cumpărare, «de ctitorii lor, Gheorghie 
efan-Vodă şi de” părintele săi Dumitrașco Ștefan Logofătul» (pach, 2, no 2). 

64567. Vol. IV. 
&
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ție ce ni-aii luat Ghiorghie Ștefan-Vodă. Într'aiasta, vădzindu 

Domnia Mea ispisoc de miluire de la Ghica-Vodă, şi fiindu 

dumisale și cumpărătură pentru 500 ug., ce i-ai luat Ştefan- 

Vodă căndu ai eşit din Domnie, şi fiindu şi noao cu cre- 

dință, Domniia Mea încă m'am m[iji[o)stivit şi am dat, şi l-am 

întărit, ca să-i fie şi de la Domniia Mea diriaptă danie și 

miluire satul Mihneştii, cu vecini și cu tot hotarul şi vinitul 

acestui sat, ce mai sus scriem. Și nime ca să nu clătiască, 

nici să ruşeiască, nici dănăoari, în viaci. Şi cine va aleage 

Dumnedzăii Domnu în urma noastră, ca să aibă a 'ntări 

aGastă miluire. Toe numea. 

Or lac AT 3păH, MEA AEK. A AHbi. 

Jo Șteafan Voevoda. 

[Pecete ruptă. — Jbiz,, pachet 2.] 

B. LA PREFAŢĂ. 

1. Trei descripții de lupte: Braşov, 1603; Braşov, 1611; Soplea, 1655. 

Dopo che îo sono întratto in Walachia per commanda- 

mento di S. M. C., non si ă havutto una hora di reposo: 

sempre & statto bisogno essere in arme: hora con Tartari 

e Turchi insieme, et anco per suspeto di Moldavia; perche 

essi Moldavi, o volendo o non potendo, como lori dicevano; 

lasciavano ad arbitrio loro pasar i Tartari piu volte a danai 

nostri in Walachia; et era îl pegio che la provincia, per Je 

tante scorsioni de varie nationi, era giă esausta de tutti Ji 

elementi, e i popoli în miseria erano extreti de pascer a quel 

exercito tanto licenzioso, che apena se potria scrivere la loro 

insolenzia, Et per questo molti abitanti con le fameglie €. 

poco havere loro sono pasati in Turchia et altri in Moldavia
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altri nelli monti Carpati, tal ch& Illustrissimo principe si tro. 
vava molto angustiato per non potere exigere alcuno tributo 
per sodisvare alli suoi soldati. Dil che tanto piu cresceva a 
loro la licenza di far malle. Con tutto cid, con auxilio divino 
et per la prospera fortuna di V. M. C,, et con ultima posi- 
bilită e forze del Illustrissimo principe, stante il tempo, si € 
pasata una bona parte del inverno. Ma, pereche la provincia 
nelli lochi piani ella febre (sic) del Danubio era omnino de- 
popolata, dove li soldati erano astreti per se nutrire, stare, 
alogiare nelli vilagi montanare e distante asai uno del altro, — 
solo il capitano Marsa Moldovano con Iovanascho, parimente 
Moldavo, per essere homeni piu atti a tolerare la faticha et 
pariforme combatere alla usanza tartarescha, questi soli 
erano in campagna : uno apreso Giurgevo, altii in Bucu- 
reste. Li quali anno combatuto pii volte, e sempre anno ha- 
vuto victoria e di Turcho e di Tartaro. E certo, se non fose 
Statto i lor valore, saria persa la Walachia. 

Dopo ingiazatosi il Danubio [fe margine: ali 8 di frevaro del 
1603), si f& resolutione pasar oltra, a dani delli nimici, ma per 
la dificultă della lontananza de racore li soldati, et anco per la 
gran quantită delle neve e mancamento del vito, che non si 
potevano nutrire n€ homeni, ne cavali, si tardă tanto, che, 
apena pasato il fiume, si incomincid a disvar il diaxo. Sebene 
si poteva pasare prima, ma ne sono statti causa alcuni buiari 
che erano apreso il principe. Con tutto ci0, di subito pasato 
il Danubio, în contra della cittă di Silistria, altrimente chia- 
mata Darstor, circondata da una profonda fosa e di una 
bona palancata, e difessa di un bon numero di Turchi, senza 
quelli punto temer, li nostri detero un tanto feroce asalto 
alla cittă, che li Turchi e Tartari che erano drento, non 
potendo piu resistere, se detero in fuga per un' altra porta, 
che era verso il Danubio. Del che, essendo îl diazo alquanto 
debille, la maggior parte si anegorno, et alcuni detero fuga 
per un altra parte. Tralli qualli uno fă Ahmat Bascia, genero 
di Tartahano, homo valoroso nel arme ; altro fi Radul Voi. 
voda, figliolo di Mihne Voivoda, per inanzi principe di Wala- 
chia. Essendo giă presa la tera, se detero li soldati al sacco,
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chi în quă, chi în lă; sebene erano arditi nel combatere, 

erano sregolati alla obedienza et al ordene militare, per amor 

della preda; et giă si apresava la notte e si. acresceva il 

timore della desolutione del diazo. Di che il principe ne era 

molto apasionato, tanto pi che în quel medesimo tempo ne 

venero di Moldavia alcuni homeni et dicevano che poco lon- 

tano dalli confini di Walachia era un bon corpo di exercito 

di Moldovani. Dove fă constreto il principe di retirarsi, ha- 

vendo prima fatto bruscar tutta la terra. Il che, se ogni una 

di queste dificultă non havesse inpedito Panimo generoso del 

principe, el secondo giorno si haveria preso il castelo et 

arichito lo exercito delia preda; ma contra il voler d'Idio 

non si po far cosa alcuna. Et che cio sia il vero, al ritorno 

în drieto la caroza del principe con Îi cavali si anegorno ne)la 

fratura del diazo, che non si vedesero pi, non senza per- 

dita di alcune robbe et argentaria del principe. Et era tanta 

la penuria del vito et il fredo, che quello che si haveva fatto 

in otto di nel andar, al ritorno si fece in tre giornate, et con 

perdita di molti cavali per i patimenti. Et, havendo poi repar- 

tite le genti conforme della posibiltă del loco, et fatelle re: 

freschare alquanto, per la istessa dificultă del vivere, si ri- 

solsero a remediare et mandare a Raz Giorgi con alcune 

compagnie per pasar di novo il Danubio in quella parte di 

Harsova, che € în contro di Braila, tera principalisima di 

Walachia, che prima era poseduta de Turchi et poi destruta 

de Mihal Vaivoda. Dove € un picolo castelo, che gli Turchi 

di novo Lavevano abitato, ed alli nostri sono stati scaciati 

et tagliati parte a pezzi, et, cossi pasati alquanti giorni do- 

po la presa di Braila, resolsero li nostri alcuni barche et asal- 

torno alcuni lochi e ville turchesche, nella Bulgaria, et stra: 

portorno sciavi et bestiame in bon numero. Havendo prima 

pasati li nimici dalla banda nostra con 300 elletissimi- spahi 

del Bassa di Silistria, pensando oprimer li nostri repentinamente; 

essendo loro tutto «delli», 7 est bravi; ma furono asaliti, 

non dalli boni nostri soldati, ma da alcuna piciola mesco- 

lanza de Walachi, tagliati la magior parte a pezzi, et molti 

anegati în Danubio. Del che îi Turchi si sono ateriti di tal
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maniera che abandonnorno per una bona giornata et piu tutto quel tratto di terra quanto & de Braila sino al mare,et Ahmat Bassa si retird in Basargich, terra che sede in mezo di quella parte di Bulgaria che si chiama Dobrucia, ch'e tră il promontorio del monte Hemo et la foce del Danubio, 'abi- 
tata tutta da Turchi e Tartari. Li nostri, per la dificultă del poco numero delle barche, non potevano pasar ultra in gran 
quantită, ma pasavano a pochi, et, non essendo altri abitatori 
sula ripa del Danubio, solo che il vilagio che si chiama 
Daiani, che si po agualiare a una bona cittă, dove si.sono 
ricolti molti migliaia di Valachi, con le loro fameglie, fugendo 
la tiranide delli principi pasati di Moldavia et Walachia, non 
pensando li nostri che in quelli vilani fosse tanto ardire di 
voler combatere et starsegli contra, sbarcorno nella detta villa. 
I vilani, alla usanza, loro, si restrinsero tutti in uno gropo, 
che pareva uno densisimo et formatto exercito, et, guardando 
della somită di coli alli nostri che erano giii, et vedendo, 
esser pochi, le venero asaltare con tanto impeto che apena 
li nostri ebero tempo di imbarcarsi. Et, perche le navicelli la 
maggior parte erano fatte di un solo legno, facilimente si 
trabucavano; dove si anegorno circha cento, et altri tanti ucisi, 

Apena ritornatti in Braila, intesero la nova come Illus- 
trissimo signor Basti cercava ajutto dal principe per andar contro 
Sekel Moisesc, il qual era intratto in Transilvania ; del altra 
parte erano intrati in Walacchia tre millia Tartari, Considerate 
adunque in che statto si trovase al hora Illustriseimo prin- 
cipe et lo exercito, ma, con ajuto divino chaciati li Tartari, non 
si manco quanto prima spedire per Transilvania, in ajutto di Illus- 
trissimo Basti, Kisc Farkasc et Ciuncha Jannoscon 1 „400 homeni, 
tutti boni, a piedi e a cavalo; li qualli poi andorno da Sekel Moi- 
sesc, et molto dano fecero a noi. Poi si spedi insieme con me 
Isignor Raz Giorghi con tre millia homeni a cavallo, raziani, hai- 
luchi et Moldovani, con li qualli si pasă îl monte per Ia valle di 
Telesina, dove si combatette con îl Tartaro, anno pasato; 
t, calatto nella campagna di Corona, nel vilaggio Feldwar, 
spetando di giorno in giorno qualche nova di Illustrissimo 
ignor Basti, dallo quale mai si ă potuto haver nova nissuna»
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per haver tenutto seratti li pasi i Transilvani, — solo che dal 

signor capetanio Coppn, che era con presidio tudescho in 

Segeswar. II qual non mancava sulicitare a  Illustrissimo 

principe Radul Vaivoda che non mancase quanto prima ve- 

nir in persona, havendo havuto nova come Sekel Moises 

veniva per oprimer lo exercito nostro; che era con Raz 

Giorgh et con me,—havendo detto Moises inteso da alcuni 

di Corona come noi eramo pochi. Ma con ajutto de Idio 

pian piano si ricolse con noi circha 3m Seculi a cavalo e a 

piedi, et, havendo stracorso cinque setemane dopo che eramo 

intrati in Transilvania, ne vene asaltare îl nimico, credendosi 

in un tratto tagliarne tutti a pezzi. Ma il disegno li fali, 

non solamente come se havevano pensato, ma furno rebu- 

tati da noi con gran vergogna e morte di alcuni di loro. Et 

forsi se saria finito quella volta la speranza loro în tutto, 

se il capitano Marsa, che era con noi, non fose statto sus- 

peso del animo delli Seculi; il qualle se retiră verso li monti 

di Walachia et dapoi, havendo inteso como li Sekuli con: 

batevano da galantomeni, mando Marso piculo con una parte 

delli suoi, ma agiunsero tardi. Et questa scaramucia fă ve- 

nerdi, alli 4 di gliuglio, verso sera. Il di seguente, si stesse, 

in pace, — che fi il sabatto, pensando noi che îl nimico si 

avese retirato omninamente. Dominica matina, inanti l'aurora 

che fi alli 6 detto, si levamo del loco di Feldwar, tirando 

verso Corona : pervenimo în uno vilaggio si chiama Chris 

tiani, de dove vedemo che il nimico con grande presteza 

amarchiava per inpedirne il camino che vă verso Valachia, 

pensando che noi fugimo. Et a questo fă dopio ingano loro; 

che noi, fatti alto în uno loco streto, che avevamo li coli 

da ambi lati et la campagna de una parte, havendo unâ 

fosa che faceva un rigolo, che era squasi como antimuro, et 

stando uniti, spetando il nimico con lieto animo. IL quale si 

era diviso in otto squadre, e per tutte le vie si ingieni- 

avano asaltarne, come fecero, n€ piu, n& meno, come un 

amico andase a ricever altro. Malla Maiestă di Idio, che non 

manca mai di favorir la giustizia, sebene che eramo noi di 

minor numero, remansimo vincitori, dandoli la cacia insieme
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con îl vento, che miracolosamente in quella, hora si volt in 
favor nostro, — non mancando mai a tagliargli per sino a 
boscho di Kotla, overo Feketehalo, distante dal nostro 
logiamento una bona lega. Dove ne restorno morti circha 
2m delli pi extrenui et valorosi soldati havese Sekel Moises, — 
che aposta gli haveva eletto a questo efetto. Tră îi quali 
furno gli capitani principali: Mako Giorg, generale, et Iemic 
Mihal, et altri infiniti nobili di Sekulia e Transilvania. Et le 
teste di detti capitani furno mandate al principe in Walachia, 
con la nova deila victoria. Et questa fă la principal causa 
che detto principe si mose con tutte le sue forze a far fine 
del restante, essendoli da noi data particolar informatione 
come il campo di Sekel Moises era mancato asai delle forze 
per la morte di quelii valentomeni, in cui haveva posto tutta 
la speranza sua. 

Interim noi intesimo, come Sekel Moises era venutto 
in Corona, chiamato da alcuni citadini, e da detti fu re- 
cevuto in campo e fatoli offerta di tutto quello le bisogniava, 
come la dimostrorno poi nelle opere, dandoi lance, polvere, 
homeni, archibugieri, due insegne et vitovaglie, concedendo 
che drento la cită potesero intrare Tartari, Turchi et Hungari 
ad arbitrio loro. Di che tanto non fecero verso noi: interim 
che lui godeva le gratie delli Coronensi, noi eramo in mise- 
ria,——redati veramente in un loco asai forte, dove non teme- 
vamo di esser superati. Al hora vedendo quanto importava 
la venutta di Illustrissimo principe, sono andato jo proprio 
in persona, che quanto prima si levase a venire per honor 
et utille suo e benefficio di Sua M. C., informandoli bene 
del nimico. Al hora, di subito, senza piu dimorare, si levă, 
abandonando la provincia di Walachia elle fameglie loro, et 
vene con a!cuni buiari fidelli a V. M., et potere suo, pa- 
sando con grandinissima, dificultă la montagna per la strada 
di Rucari e di Castel Brano, senza haver ardire di oporsegli 
Sekel Moises, sebene haveva inteso la sua venuta. Ma, tutto 
timoroso per la recevutta mala giornata, se contineva nelli 
logiamenti che haveva apreso una lega di Corona, aspetando 
novo ajutto di Kasachi et Moldovani, parimente Barbir Giorg,
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Nagh Albert, che erano restati in drieto. Et si era trinceratto 

_con un bono ordine di cari et una bona fila di altagliaria, 

la qualle attendeva al numero di 25, fră picoli et grandi, las- 

sando alcuna volta scorere li Tartari verso noi, et per gratia 

di Idio facevano poco guadagno. Noi, dopo arivatto Îllus- 

urissimo principe, che fă dominica, alli 12 de gliuglio, et ci ri- 

posamo dua di per fino che le bagaglie arivorno,— mercordi, 

che fă alli 16 detto, uscimo in campagna tră la tera di, 

Rascnevo et Ja villa Vulcan,—il qual Vulcane fi dalli nostri 

molto mal tratatto, sebene il principe oviava, ma non poteva 

tanto che non fusse con. dano. Giovedi, per la gratia 

de ldio, se apresentamo în contra al nimico, circha dua 

miglia taliania, tenendo la strada verso li coli che circon- 

dano la cittă di Corona della parte della campagna, con 

jntento de tor îl vito alli nimici. Ma, considerando poi me: 

glio che era pericolosa cosa metersi tră la cittă et il nimico, 

essendo drento essa cittă gran quantită di popolo, racolii 

da diverse parti, et pochi fideli a V. M., per le actioni vis 

tene,—e cossi pigliamo il camino verso la campagna peri 

anzi lo exercito inimico. IL qualle non faceva altro che tirare 

continua quantită de tiri di altagliaria, ma non con tropo danno 

delli nostri, per volontă di Idio. Et, perche vene una piciola pa- 

lude causata de uno fiumicello che era inanti lo alogiamento 

del nimico, per uno riparo, e da drietto havea uno piciolo bos- 

cheto et la cartiera della cittă, noi, cognioscendo la dificultă 

de pasare con la cavalaria la detta palude, commandd II 

lustrissimo principe che scavalcasero li archibugieri haiduchi. 

IL che feceno volontieri, et con grande animo pasorno la detta 

palude et asaltorno îl nimico, havendo sempre la cavalaria 

al fiancho, senza curarsi punto della furia della altagrliaria. 

In un tratto, erano circondatti li alogiamenti e roti li inimici 

senza haver ardir di uscir delli logiamenti, n€ de rompere 

le lanze oro; solo erano li Tartari in campagna, lo Bectesc- 

Bassa. Ma poco durorno, che dettera la fuga, e cosci piegorno 

in un tempo a fugire li Hungari delli loro logiamenti con 

grande obrobio e paura, inanti al vincitore; che, de 10 millia che 

erano, non credo che ne siano scampati 3». Se vede piena
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di morti quella campagna. E detto Sekel Moise, fugendo quanto 
poteva, sopra uno cavallo baio castagno, fă arivato del signor 
Raz Giorg, nostro vice-generale, pregandolo onorevolmente 
che si arendese; il che non volse esso Moisse rendersi: gli 
fă tiratta una archibugiata dal Pana Greco, camarier di II- 
lustrissimo principe; et in quel punto isteso il signor Raz 
Giorgh gli pas con uno stocho ; et li tagliorno la testa; e 
detto Raz Giorghi li piglio il cavallo. 

Bectesc-Bassa €& fugitto insieme con li Tartari; et il suo 
cavalo fi preso. Scampă Redei Ferenz, Kisc Farcas. Fu 
morti molti nobili, preso vivo Toldi Istvan, îl qual dopo 
alquanti giorni morse. In Corona fă preso vivo Bogati 
Michleusc, il qual morse. Poi fi preso il sangiack di Mu- 
dano (sic), ma molto mal ferito. Dopo fatta la bataglia, 
habiamo fatto il di seguente lalegreza, con tirar tutta la 
altagliaria presa; et havemo mandato la testa di Sekel 
Moises jn Corona, acid si dechiarino della morte sua. Il campo 
nostro stava malle et în gran miseria di vitovaglia, perche, 
timorosi, li Coronensi se contenevano con le porte serate 
e non si fidavano venire în: campo, n& mancho lascavano 
nissun portar vitovaglie da noi: ben vero chi vă lă, alle 
porte, gli dano, piu per timore che per amore, et, si bene il 
principe victorioso potria forzar la cită e farsi dar tutto quello 
volese per sotissuar a quel exercito suo delle page che gli 
doveva, non Lă fatto. Sebene ogni di gli. infatidivano li 
soldati et bravavano oltra modo, che vorebbeno haver la 
Corona al sako; lui gli & andato mitigando, hora con bone 
parolle, hora con minacie, hora con dare alcune belle vesti alli 
capetani principali. Et perfino hora lui aresiste miracolosa- 
mente, sempre tenendosi devoto et pronto al servitio di V. 
M. C., come lă mostratto con effetti. Piglio detto principe 
in prestitto dalli Coronensi 20m talarij, 

[Apoi lista celor luate de Persani dela Sultan. 
Însemnare latină a cuprinsului pe margine și note despre 

Moise și Radibrad, de un contemporan, poate Szamoskăzi, 
Budapesta, Bibl. Universităţii, Col. Pray, XĂVIII, p. 401 

şi urm.]



122 ÎNSEMNĂRI ŞI ACTE ROMĂNEŞTI 

II. 

Din «Herrn Michael Seybrrigers Goldschmidt, Biirgers zu 

Cronstadt, kurtze historische Anmerkungea». 

[1610.] Die Klăster-Leiit haben sie mit den Demăchern auf. 

gehackt und auf allerlei Weg gemartert, bis sie alle Schătze der 

Kirchen und Klosster bekommenhaben. Denen Kuffen mit dem 

Wein und Honig die Boden eingehauen und Alles in Grund 

verderbet, viel tausend Stiick Vieh, klein und gross, haben 

sie heraus bracht... 

Denn în Jahr 1611, den 9. Julii, des Morgends friihe, 

kommt ein Zeitung ins Lăger, nicht weit von Tartlau gele- 

gen, dass ihm seine Strasche oder Feldwacht, welche er bey 

dem Themes ins Gebiirg hinnein geschickt hătt, auf 3.000 

Mann, alle erschlagen seye von des Sorban Wayda Volck. 

Ist also Einer davon kommen, welcher ihm die Zeitung bracht 

hat; dariiber grausam erschrocken ist, sagend: <Wenn du 

mir nicht die Wahrheit sagest, so wil ich dich schindea 

lassen». Darauff antwort jener: <Wenn in einer Stunde dir 

der Glaube nicht in die Hănde kommt, so lass mich schin- 

den». Darauff hat Bathori alsbald Lermen lassen blasen, und 

sich Alle zu Ross und Fuss fertig gemacht. 

Unterdessen ist der Wayda schon mit aller seiner Macht 

hier beym Gericht gewest; das alles ist în der Stadt so heium- 

lich zugegangen, dass man in der Stadt des Morgends um 6 

Ubr nicht davon gewust hat, ausgenommen zwey oder drey 

unsrer Herren. Mann hat von Hauss zu Hauss mussen Brott 

auffheben und Proviant hinauss schicken, denn sie waren im 

Gebiirge starck gereiset und ausgehungert. Sie vermeynteu 

etliche Tage still zu liegen und auszuruhen, aber es wolte 

sich nicht schicken, deun der Bathori wolte ihm dem Wayda 

keine Zeit lassen: vermeynt sie als abgemergelte Leiitte zu 

iberfallen; ist also von Tartlau auf Honigbach zu und da: 

rauf Petersberg. Hat wolen den Wayda ins Feld locken und 

îhn unkriimmen, dass er mâcht die Sonne auf dem Riicken 

haben. Der Wayda merckts und wolt sich nicht aus dem
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Vortheil geben. Ist auch hinunterwerts gezogen, biss bey Bar- 

tholomeis-Kirch zu, auff der Rost-Bach. Hat aber die Pohlen, 

welche er in Pohlen gewerbet hat, alle zu Ross und gehar- 

nischte, bey Zeit, der Papier-Miihlen zu geschickt ; da seynd 

sie versteckt blieben, dass die Ungern nichts von ihnen ge- 
wust haben. 

Unter dieser Zeit hat man etliche kleine Stiick dem 

Wayda hinauss gegeben, sammt allem Zugehăr, etliche Wă- 

gen mit Kopchi beladen. Unterdessen seynd sie schon auff 

dem Mittel-Feld zusammen kommen, dass unser Biichsen- 

Meister die Stiicken lossgebrandt: eins ist verdorben, hat 

nicht mehr Zeit gehabt zu laden ; hat miissen aus der Schlacht 

die Stiick zuriickbringen. Der Bathori ist iber die Massen 

starck auff die Wallachen zukommen, so dass gar schnell 

dem Wallachen viel Volck erschlagen ist; viele Wallachen 

seyn in die Vorstădt gewichen. Ja sie haben sich in die 

Grăben gestiirtzet, bey dem Goldt-Schmiedt-Thure und Ger- 

ber-Steg im Graben ist voller Volck zi Ross gewesen; 

ober dem Schuster-Weyer biss an die Reyser, und auff dem 

Burg-Hals, ist alles gewichenes Volck gewesen. Ich, Michael 

Seybriger (der dieses geschrieben hat), bin auffdem Thurme 

gestanden, welchen ietzunder die Tuchmacher haben, und 

Alles gesehen. Viel walachische Schereck (Trouppen) haben 

von diesen Gewichenen nichts gewust. Gleichwohl haben die 

Pohlen gemerckt dass die Wallachen Noth leiden ; seyn ihnea 

also bald zu Hiilffe kommen, und hinterher, —also dass der 

Bathori iibel erschrocken ist. Denn es war gar ein schâner 

Tag mit Sonnenschein: so haben die Geharnischten einen 

trefflichen Glantz von sich gegeben. Der Bathori schickt ihnen 

entgegen zu sehen obs Feind oder Freiindt wăren ; die Zei- 

tung komt ihm, es wăren Feind. 

Unterdessen hatten seine Trabanten ihren Pulwer und 
Bley verschossen. Man hat ihnen in der Eile nichts antheilen 
kânnen. Das habe der Bathori gesehen, und ist ihm ein 
solch Schrecken ankommen, dass er nach der Seiten die 
Flucht hat geben. Die Zackel habens gemerckt, seyn auch 
gewichen, die Kopchi weg geworffen, welche so dick aufein-
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ander gelegen sind, dass man des andern Tages nicht 

dadurch traut zu reisen. Die vorgewichne Wallachen hat 

man wieder in die Schlacht getrieben, ihre eigne Haupt: 

Leiitte haben etlich der îhrigen niedergemacht, biss man sie 

darzu hat btingen kânnen. Sobald sie gemerckt haben dass 

auff ihre Seit gut Măhr verhanden ist, seyn sie wieder be- 

herzt worden, und haben der Ungern am Meisten nider- 

gemacht und nachgejagt biss in die Nacht, biss in Zeckel- 

jand. Den Abend hab sie in Zeckelland gebrannt, so 

dass man hat kânnen etliche 20 Dăârffer zahlen, die zugleich 

gebrannt haben. — Auf diesmahl seyn etliche hundert verwun:- 

dete Wallachen und Pohlen in die Stadt bracht zu den Bal: 

bierern; aber, weil ihrer so viel ist gewesen, hat man ihrer 

nicht pflegen kânnen: das Wenigste ist geheilet, das Meiste 

gestorben. Des Fiirsten General, Ratz Gyărgy, ist erschlagen, 

dessen Haupt ist aufs Closter-Thor an einer Stangen hinauf 

gesteckt. Ebner Massen ist in der Schlacht blieben der Imrefy, 

des Bathori vornehmster Rath einer ; zwey nagysâgosche Her- 

ren. seyn lebendig gefangen und gefânglich eingezogen und 

nach etlichen Tagen von des Waida Volck fiirs Thor ge- 

fuhret und niedergehauen und unbegraben lassen liegen, von 

Hunden gefressen. Undt sonst viele Edelleiite seye gefangen, 

derer Edel Leute Weiber hier in der Stadt seyn gewesen; 

welche îhre Herren nicht haben kânnen auslâsen, der grossen 

Summa Geldes wegen : die haben die Wallachen alsbald zum 

Thor hinaus gefiihret, auff den Misthauffen, und nieder ge- 

hauen. Auchiseynd in der Schlacht blieben etliche pohlnische 

Herren ; der hGheste liegt hier in unserer Kirch mit grossen 
Pomp begraben: ein pohlnischer Miinch hat ihm latein die 

Leich-Predigt gethan. Diese Schlacht ist geschehen 1611, den 

9 Julii, an einem Sonnabendt. 

Am Sontag friihe seyn unsere Herren, sammt allem Stadt- 

Volck, was nur zu Ross hat kânnen auffbracht werden, hin- 

auss geritten, den Waida entpfangen und denn mit einander 

auffim Feld herunter geritten, mit grossem Verwundern die 

Menge der erschlagenen Kârper angesehen. Der Waida hat 

gesagt: «Ich bin zu gering solches zu thun; dieses habe ich
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nicht gethan. Gott vom Himmel hats mit seiner allmăchtigen 
Hand gethan». Denn man hat kânnen biss auf Petersberg 
gehen nur von einem Kărpern zum andern: an etlichen Or- 
ten seyn sie hauffenweis herum gelegen. Allerley gemeine 
Leute. Altstădter und sonst Fuhrleute haben miissen Kârper 
zusammen fiihren, biss man vor grossem Gestank nicht mehr 
gekundt hat. Da hat man miissen ablassen. Die man hat 
zahlen kânnen seyn auf 12.000 gefunden. Es war eben die 
Zeit da die Frucht auf dem Feld zeitig war; was nicht zu- 
tretten war, da haben die Schnitter viele Kârper im Korn 
funden; der Geitz hat gemacht dass die stinckende Kârper 
besucht seyn worden, und bey manchen ist viel Geld funden, 
auch giildene Ring an den Hals verfaulten Fingern. 

Der geschlagene Bathory mit wenig Volck kommt in die 
Herrmannstadt mit grosser Eyl, denn er vermeinet der Waida 
kăme hinter ihm her. Der Waida ist aber allhier wol acht 
Tage still gelegen und hat wollen ausruhen. Unter dessen 
hat sich der Bathory wieder gestărckt. Der Waida bricht 
von hier auff mit seinem Volk, kommt fiir die Herrmannstadt, 
belăgert den Bathory, dass er sich auff Gnad und Ungnadt 
mOcht ergeben und den Deutschen die Stadt wieder nur 
riumen: das wil dem Bathory nicht ein, sondern fangen eine 
zrausame Verrătherey an, „denn die Vălcker fallen vom Ba-. 
thory ab zum Wayda. Er nimmt sie auch alle an, lăst sie 
beschweren; sie haltten aber Glauben nach îhrer Art, denn 
sie haben dea Waida sollen fangen und ihn dem Bathori 
ibergeben,—aber der Anschlag gehet nicht an. Der Waida 
merckt die Verrătherey, bricht bey der Nacht heimlich auff, 
nit den Seinigen, kommt wieder auff Burtzenland, doch nicht 
n die Stadt, sondern auffs Schneleste (2) bey Tirtsburg in 
lie Wallachey, nimmt Weib(er) und Kinder mit sich, seine 
Bojaren zugleich, ziehet durch die Moldau und Pohlen in 
Deutschland zum Keyser, în der Hoffnung der Kayser solte 
hn wieder in die Wallachei einsetzen. Aber der Keyser 
Matthias hat sie zwar in seinen Schutz genommen und ihnen 
n Ungarn zu Tirnau den Sitz eingeben, aber sie sein von 
inem Jahre zum andern auffgehalten, seynd also etliche Jahr
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da still gelegen und haben das Ihrige verzehret. Endlich ist 

der Waida sammt seinem Eydam, der Petrasco, welcher da 

zu Tirnau des Sorban Waida Tochter genommen hat, aller- 

meist fir Leydt im Elend gestorben, so dass die Wittfrauen 

wieder în die Wallachey seye kommen !. 

(Budapesta, Museul Naţional, Quart. germ. 148, cuprinzind 

copii de cronici brașovene.] 

III. 

Georg Rakoczy des andern dises Nahmens mitt den Sim: 

in der Wallachey erhaltenen Kriegs Beschreibung anno 1655. 

[« Vor hundert und etzligen Jahren ohngefehr» era în 5er- 

bia un războinic sălbatec, anume Simion. Ca hoț vine în Ţara- 

Romănească, cu familia şi «andern viellen Knechten so er 

beysahmen hatte» și serveşte cu plată pe Domn. După din- 

sul servesc ai săi, ca oameni liberi. Apoi ajung, «wie die 

andere Wallachen ihrer vielle, zu Unterthanen und Leibei- 

genen». Parte stau în ţară, parte în jurul Domnului. Li se cere 

un «starker Frondienst» și «ein grosser Zinse» pe an, ceia ce 

declară Domnului că nu pot face. Acesta decide a-i goni în 

Serbia. Șeful lor protestă tare. E aruncat în temniţă şi «heim- 

lich ersăuffen». A doua zi, ai lui îl cer în zădar. Prind atunci 

pe Domn la vinat şi-i ucid boierii. Li pradă Curțile șili chi- 

nuiesc femeile pentru a lua bani. « Welches [Geld) sie vergrâ- 

beten.> Se adună la 22.000. leaii vite în ţară, beaii, mînîncă, 

und <panquetirt schăndlicher Weise». Domnul se face că ține 

cu ci. Află însă <unser G G. H H. G. Rakoczy Landes: 

Fiirst», în taină, prin Constantin-Vodă. La 28 lunie 1655 vine 

la Preașmăr cu 62.000 de oameni. Vin aici spioni ai Sei- 

menilor. Unul e prins la Făgăraș. Ei trimit solie cu bani «an 

unsern G G. H. L. F. dinark». Li se ieaii însă banii, Apoi 

! La întors (1 Septembre) Băthory află în Țara Birsei, edass der Sorban 

Waida aus dem Land ist».  



ACTE EXPLICATIVE ŞI DOVEDITOARE 197 

oferă Domnia ceinem der vornehmsten Bugăren, mit Nahmena 
Preda Wornik, welchem sie auff vorgedachter Jagt seinen 
einzigen Sohn unter dem Leibe von der Erde heraus gerissen 
und vor seinen Augen in Stiikke gehauen hatten». El se 
face a primi. Cere timp pentru a merge la Paşa din Silistra 
să facă pace. Pleacă spre Dunăre. În lipsă Seimenii observă 
că «er ist des Siebenburger Fiirstens auffgenohmener Vatter: 
wie wird nun der Vatter wider den Sohn streiten?>. ÎL aduc 
deci înnapoi, îi ieau Domnia și o oferă lui Constantin-Vodă, 
ce o iea, de frică. «Wiewohl er mit dem Preda Wornik etwas 
anders im Sinn fiihrete.» Se face a se găti de luptă, şi iea 
în lagăr şi pe Preda. Acesta cere a fi lăsat la o mănăstire, 
pe cît timp va mai trăi. Fuge apoi în Ardeal. Constantin se 
iea după el noaptea, cu cei mai de credinţă ai săi. Merge pănă 
a doua zi în amiazi patrusprezece mile spre Răk6czy. Apoi 
Seimenii fac Domn pe ceinen ansehnligen und tapfferen Mann, 
mit Nahmen Hriza». Râk6czy vorbeşte trupelor sale la Preașmăr. 
« Welcher unter Allen mit in die Wallachey ziehen, die Kirchen, 
Kiâster oder auch geistliche Personen antasten oder pliindern 
wird, den wollen wir, bey unserer uns von Gott anver- 

traueter firstlicher Gewalt schwerend, ohne alle Gnade auffhen- 
cken lassen. 2. Welcher aber in unserem Lande unserer fiirst- 
lichen Gewalt unterworftener und uns untersessener Adel ist, 
und kommet nicht mit uns iha den Krieg, den wollen wir 
ohne alle Gnade, abermal wie zuvor schwerend, aufhenken 
lassen. » 

A doua zi, iQ Iunie, sună trimbițile. Râkdezy, cu toată 
oastea, trece prin pasul Buzăului. 

Weil die Sim[oner] den richtigen Weg bey Tiirczburg hatten 
vorhauen lassen. Unnd, als sie nun, den 26 dito, ziemlich 
hinein gekomen, und kurz vor Mittage an einem Orth, ne- 
ben einem Wasserfluss, sich lăgerten, vermeineten auch noch 
weit vom Feinde zu sein, wie sie bericht waren worden, 
ritten also ihrer etzlige Partheyen nach Victualien dem 
vorstehenden Dorff zu. Unterdessen ersihet einer nach dem 
andern jenseit des Wassers ungewhnliche Fahnen, welche 
Kreiitzer oben auff der Spitze fiihreten, herfir blikken, welche
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immer weitter sich ihnen zu nahen beginnen, Nehmen de- 

rowegen etzlige den Riikwege nach dem fiirstlichen Zelt 

und sagen dem Feldhauptmann Johanni Kemeny, so wohl 

auch I. F. G. selber, sie haben Fahnen auff welcher Spitze 

Kreiitzer seyen auss dem Walde kommen gesehen, und derer 

nicht wenich. Als I. F. G. solches vernohmen, lassen Sie 

also bald dass annoch miide und matte Volk so vorhanden 

war (es waren aber ihrer aber kaum 1.000, denn die Ubrigen 

kamen hernach) în die Schlachtordnung stellen, und kommet 

unterdessen. der Simoner Haufen troziger Weise herauff dem 

Wasser zu gezogen; welchen I. F. G. Volk alsobald ent- 

gegen, — und gieng die Schlacht also gleich umb den Mittag 

des gedachten 26 Junii, welcher war der Sonnabend vor dem 

5. Sonntag 'Trinitatis, 
Die Simoner (welche fast alle trunken) brachten ihre Stiike 

und Haken mit herzugeriiket, gaben waker Fewr iiber das 

Wasser, welches die beyde Armeen von einander scheidete. 

Der Simoner Buchsenmaister (welcher ein Teiitscher war) 

stăttete die Stiikke alle so hoch und dermassen dass alle 

Kugeln iiber's Fiirstenvolk wegfliegen musten; welches un- 

serm Kriegsvolk ein grosser Vortheil war. Unsers G. H. L. 

F. Volker aber thaten auch das was ahn îhnen zu loben 

“war und hielten sich so wohl dass gar bald der eine Fliigel 

der Simoner anfieng etwas zu weichen. Als solche I. F.G. 

Volker sahen, wurden sie alsobald desto kiihner, wagten 

sich auch iiber den Fluss, das Fussvolk so wobl als die Reiit- 

ter, und musten also die Simoner straks die Flucht geben, 

und liessen bey die 3o Stuke damals hinter sich. 1. F. G. 

Vălker aber verfolgeten sie biss in die Nacht, hieben îhnen 

viele darnider und kriegten auch etzlige viertzig Fahnen; 

welche auch hernach îns Land herein gebracht wurden, neben 

den 30 und etligen Stiiken. Den Heriza aber, nehmlich den 

neiien Waywoda der Sim|oner], kriegten sie auch gefangen; 

welcher dem Sziristrey Bascha erstlich und darnach anhero, 

nach Weissemburg, iberschikt wurde; von wannen er schwer- 

lich herauskommen wird bis er den letzten Heller bezahlet. 

Zu kaum angefanglenjer vorgedachter Schlacht aber kame  
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der Stephan Waywoda auss der Moldau, denn er war von [. F. G. auch zum Streitten etzlige Tag zuvor geruffen ; hatte aber kaum 12.000 Soldaten bey sich. Diser Stephan Gergitz Wai- voda nuhn, und der Constantin, alachischer Waiwoda, reiseten nach vollendeter Schlacht mit I. F. G. nach Ter- 
govist zu und, nachdem 1. F. G. dem Constantino dass 
Waivodenthum abermal, mit Bestătigung, iibergeben, ver- 
ehreten sie ihm 4 Stiike von seinen; welche aber von den 
Simonen bekommen waren, wurden alle herein, in unser Land, gebracht. Und waren also [. F. G. mit seinen zweyen Waivoden frolich alda zu Tergovist. 

Den 14 Jully aber kamm 1, F. G. abermal ins Land und zogen Îhr die Capita Universitatis Saxonum auff dem Alten- Land biss gegen Szombath entgegen, als: H. Laur., k. Con- 
sul, und H. Joh. Lutsch, Saxonum Comes iudexque regius 
civitatis cibiniensis. Und ich war auch mitt, 

Den 21 Julii gelangeten 1. F. G. mit sampt seiner Gemabhlin, 
welche Ihr auch bis nach Fogarasch entgegen gezogen war, 
nach Salzburg; alda verblieben sie 4 Tage lang, und reiseten 
hernacher nach der Residentz von Weissemburg, alwo sie 
solemniter entfangen wurden 1. | [Budapesta, Museul Naţional; Eder, Co//ectanea istorica Trausylvaniae = ms. quart. lat. 493.; 

H. Scrisori. 

I. 

[1602.] Serenissimo Signore, 

Son da 20 giorni che diedi aviso a V. A. Serenissima 
il principio che s'havea datto alla trattatione di pace con 
igismondo, conforme a quanto da Praga mi era stato scritto, 

1 Se menţionează apoi, dar de altă mină, expediţia din 1657 în Polonia, „se spune că: <wass sich weitter, in nacherfolgeter Zeitt, begeben hatt, hab h anderswo beschrieben, insonderheit aber in den actis comitivrum transsil- 
aniensiuma». 

64567. Vol. IV. 
9
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e doppo questo ritornd il Bogathi con le propositioni che 

a questa hora 'Altezza Vostra deve have[r] inteso dal barone 

di Hoftkirchen, che, sei giorni fă, lo spedii a V. A., et hoggi 

apunto sono arrivati li tre ostaggi transilvani che io havevo 

richiesto da Sigismundo per sicurezza di observare le pro- 

messe fatte, ogni volta che piacciano a S. Maiestă Cesarea. Et 

io partiră doppo dimani verso il Silaggio, inviando detti os- 

taggi a Sacmar, comme luoco piu sicuro. | 

In questo mentre € parso al Vallacho di voler passare in 

Vallachia con le sue genti et con la maggior parte degli Hay- 

duchi; la quale propositione mi € parsa molto buona per il 

servitio che S. Maiestă ne pud ricevere,—perch€ non solo con 

lesercito che conducce seco, che possono essere da 14 in 

15m persone, potră recuperare la Vallachia, ma anco pas- 

sar il Danubio et infestar il Turcho da quella parte, et anco 

tener în freno Sigismundo, si comme anco per questa via 

viene S. Maiestă a disobligarsi di tutto quello che i Vallachi po- 

tessero pretendere, senza meterci niente il suo. Egli partiră 

fră tre giorni, e dice che n'andră avisando di quanto seguiră. 

Io gli hd dato la assistenza che h6 potuto, de danari, pol 

vere, artiglieria et altre cose che mi hă richiesto, et. a mio 

parere il tutto & stato molto a proposito. Di che ne hă vo: 

luto dare aviso a V. A. Serenissima, supplicandola humil 

mente volerne dar parte a S. Maiestă, poiche in questi gar- 

bugli non hd tempo da poter scrivere. Et a V. Altezza Se: 

renissima faccio humilissima riverenza. Da campo a Bistriz, 

li 5 di Marzo 1602. 

Serenissimo Archiduci Matthiae. 

G. Basta. 

, (Copie, în Innsbruck, Sratthaltereiarchiv, Ambraser Abten.] 
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IL. 

[1602.] 

Serenissimo Signore, 

Sendo riuscita vana landata dil Vaivoda in Vallachia, si com- 
me inant hieri scrissi alla Altezza Vostra Serenissima, ma hă 
risoluto mandar uno ch'& de suo” alla Corte a humilmente sup- 
plicare Sua Maiestă voler haver memoria di lui et de suoi 
seguace (sic): tra quali vi sono molti nobili; e, se bene io lo 
ho assicurato a non dubitare ponto della clemenza di Sua Ma- 
iestă, tuttavia per contentarlo hd voluto io ancora humillissi- 
mamente supplicare Sua Maiestă et Vostra Altezza che vo- 
glino haver risguardo alla fedeltă che questa natione hă mos. 
trato verso la Maiestă Sua. Et la summa di tutto questo ne- 
gotio non consiste a mio parere in altro se non che, de- 
enandosi Sua Maiestă di conceder la pace a Sigismundo, vogli 
includerei anco il Vaivoda coni detti suoi seguacci; ma, se 
voră continuar la guerra, bisognară darli li aiuti necessarii 
per poter ricuperare la sua provintia. 

Il Pancratio Senniey partiră sabbato, 23 di questo, da 
Sacmar, per la volta di costi, per dar conto dil stato delle 
ose di quă. Di che mi [&] parso avisarne L'Altezza Vostra 
erenissima. Alla quale baccio humilissima riverenza (sc). 
Dal Campo a Margica, li 12 Marzo 1602. 

G. Basta. 
[Copie, probabil către Archiducele Matthias. — Innsbruck, 

Zatthaltereiarchiv, Ambraser Abteu.] 

TU. 

[1602.] 

Durchleiehtigster, hochgeborner Ertzhertzog, 
Genedigster Herr. Eurer Fiirstlichen Durchlaucht fueg ich 
horsamist zu wissenn das gleich iezo ainer vonn AdI, Nah- 
ens Hanns Braun, so fur disenn vonn dem Herren: Fiirşten
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unnd Stinnden în Schlessienn zu derer Reyterei hinnein ge- 

schiickht worden, wiiderumb zuruckh khomen unnd hinauss 

in Schlessien postiert. Der bringt die Zeitung das der Radul 

Waida, înn dem er von Herren Bassta abgeschiieden, den 

Posses în Wallachey (mit Beystanndt des Rakhotzi Laioss, 

so îm vonn wolgedachtenn Herren Bassta, mit etzlich tau- 

senndt Mann, zuegeben) eintzunehmen, von dem Geezer Bassa, 

(wie er inn nennet), so bey funffzehen tausennt Tiirggen unnd 

Tartarn bey sich gehabtt, an einem engen Pass gegen Walla- 

chey unversehens uberfallen, în die Flucht geschlagen, unnd im 

bey zwaytausent Man erlegt unnd ailff Fahnen genomen wor- 

den; mit denn Ubrigen unnd maisten Volckh, hat er sich 

salviert unnd îst wider herauss inn Syllagio khommen, wie 

er dann,am verganngenen Sambstag, er Wayda sich in Per- 

sonn în der schlessischen Reitterquartier, in denn Fleckhen 

Sillach, bey dem Obristen Leytennandt, dem von Rottwitz, 

anngemeltet unnd im obgedachter vom Adl selbst gesehen. 

Unnd, wie mehrgedachter vonn Adl meldet, gibt er Radul 

Wayda des Rhakozi Laioss Volckh nicht wenig die Schuldt, 

weilln dasselbig nicht vort gewollet, sonndern ihm Weayda 

allain vorann ziechen lassen ; unnd soll diss, so erlegt wor- 

den, nur der Vortrab sein gewesen, unnd, weil er Wayda 

khainen Nachtruckh gewiist, hab er sich mit Vleiss mit denn 

ubrigen Volckh gewenndtet unnd Herren Wassta (ohn denn 

“er nun nit weiter getraut) zuegezogen; hab zwar noch ein 

guet Hertz mit Herren Bassta Zuthuen unnd Hilff sich sei- 

nes Schadenns wider zu erhollen. Datum Caschaw, den 2] 

Martii, umb 11 Uhr zu Mittag, inn sechtzehendten hunderten 

unnd andern Jahr. 
Erich Lasoiia, 

Mustermeister. 

[Copie ; probabil către Archiducele Matthias. — Innsbruck, 

Statthaltereiarchiv, Ambraser Abten.]  
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IV, 

(1602. 

[Nicolae-Vodă Pătrașcu către Împărat.] 
lam duobus annis elapsis, ad illam iter accepi inque. Clau- 

diopolim usque venerim, ibique eiusdem M. T. proditores 
mihi obviarunt: in civitate dicta Ghialoi, tanquam vinctum 
clauserunt. In qua quidem civitate, quoadusque :Illmus d. 
Georgius Basta regnum istud. habitavit, pacifice et quiete 
mansi, mediante favore et benevolentia ipsius; post vero 
discessum eius, qua calamitate et miseria în manibus dd. 
proditorum dies peregerim, omnibus christianis Dominus a- 
vertat. Nunc vero, divina auxiliante clementia Maiestatisque 
Tuae bona fortuna, iterum Illmus d. Basta venit dictosque 
Maiestatis Tuae inimicos, debellatos, ad eiusdem Maiestatis 
Tuae servitutem reduxit, meque, in tantis calamitatibus an- 
gustiisque constitutum, sua benignitate liberavit maximamque 
erga me benevolentiam monstravit et monstrat. [Cere să poată 
veni la Împăratul, să-i vadă fața, dorită zi și noapte.] Usque 
ad mortem tanquam proprio parenti servire conabor... Datum 
ex Fogarasso, die 18 Augusti 1602... Filius et fidelissimus 
servus... 

Jo Petraşco Voevod. 

[Pecete roșie ruptă. — Arch, de Stat din Viena, 7azcica, 
1602) 

V. 

[1602.] 
Serenissimo Signore, 

- In questo istesso ponto mi vengono letere dil Vallacho, che 
mi richede con molta înstanza, me incamini verso Corona 

per dar calore alle cose sue, giachă buon numero de Pollachi 
2t Tartari vengono verso di lui. Si come dice anco fare Pis- 
esso Hieremia Moldavo. E, se ben questo era il mio dissegno, 
zome per altre scrivo all'Altezza Vostra, tuttavia, havendo in-
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teso questi avisi, acellererd tanto piu il caminare. Hă voluto 

anco la buona sorte che verso Deva siano comparsi da 

quattro millia Vallachi che, giorni fă, haveva richiesto al 

Vaivoda, quali hd risoluto mandar verso Lippa sotto Bar- 

bier Georg, per tentar la impresa del castello di Zolmos, 

che a mio parere si potră farea mano salva, per esser tanto 

vicino a Lippa, et questi senza dubio assicurarano „quella 

frozitiera, mentre io attenderd alle cosse di Vallachia;. Ha- 

vendo anco provisto tutte le altre fortezze di vettovaglie 

et munitioni da guerra per qualche tempo. Mi sono. anco 

questa mattina capitate letere dil secretario di Heremia, mano 

molto ben conosciuta, quale în nomine de suo patrone scrive 

a Siculy debbino pigliar Varme, et adderire a Zekell Moi- 

ses, di maniera che costui si vă decchiarando nemico aperto. 

lo mi accostord verso lă, e, se sară provocato, fară quanto 

comporta la reputatione delli armi di Sua Maiestă. Hd anco 

scritto al colonello Pezzen, ch'afretti :îl suo venire, accio 

meglio et pil sicuramente si possa fare il servitio di Sua 

Maiestă. Eta Vostra Altezza faccio con ogni humilită rive: 

renza. Dal Campo a Naghy Selmk, li 3.septembre 1602. 

Serenissimo Archiduci Matthiae. 7 

G.: Basta. 

[Trimeasă de Springer, corespondentul Archiducelui Maxi: 

milian, la 17. — J614.] ă 

VI. 

[1602.] 

Auss dem Veldileger, ain Meil von der Croustati, în. Si 

benbiirgen, vom 18 Septembris, anno 1002. E 

Dise Tâg haben ..wir. gewisse Khundtschafft. gehabt das, 

auf Begern des Jeremiae Waida în der Wallachei, der Tartas 

Han mit noch 25 .der Seinen. ime.zu Hiulff ist khomben, 

auf das-er mit Gewalt .seinen Brueder Simeon widerumb inb  
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die Wallachei ein mâge setzen. Nun. aber befinăt sich des 
Tarţar Han Intent vill annderst dann er von dem tiirkhischen 
Kayser: im Befelch hat: In «die Molda einen seines Gefallens 
einzusezen unnd nach demselben auch in die Wallachey gleichs- 
fals einen. Renegato, so er mit sich bringt, einsezen, alsdann, 
mit seiner -unnd baider annderer Macht, sambt dem Bektes- 
Bassa mit den Tiirkhen, in Siibenbiirgen fallen unnd sich des 
Landt impatronirn. Welliches alles der Jeremias dem Radul 
Waida gleich per aviso zuegeschriben, unangesehen sie auch 
gegen einannder Feindt sein. Hierans zu schliessen das gemelter 
Jeremia dem Tartar Han nit mehr drawen darf, wie -unns 
durch andere Kundtschaften auch zuekhombt, das er Jeremia 
mit seinen Volckh von dem Tater separirt unnd sich gegen 
dem Pollnischen Gebiirg retirirt, Nun hat der Radul Waida 
gemelte Schreiben von dem Jeremia dem General Basta 
zuegeschiikht und seines Raths begert. Der hat im wider 
geantwort, er soll dem Jeremia auf dise Weis antworten, er 
Radul bedenkhe sich gegen im, dass er des artar Intent 
im geoffenbart, er aber befindt sich an Volckh so starckh, 
do er nit Ursach hab sich zu besorgen das der Tartar Han 
einen andern Waida in die Wallachei einsâtze ; es sey im 
auch leid das er im die Schlanng selber in Buesn gezogen 
hab. Im Faal er aber seiner Hilff wider den Tartar beger, 
so soll er sich mit Ehistem besser erclăren ; als dann wăll 
er inen als ein gueter Nachbar zu Hiilff khomben unnd er- 
zaigen das er mehr begert sein Freindt zu sein, als er bisher 
gegen im nit erzaigt hat. Auf dises Schreiben ist man des 
Jeremia Antwort gewertig : er erklăr sich nun auf ain oder 
den andern Weeg, so wirt der Tartar schwărlich în der 
Molda zu dulden sein, unnd wirt in wenig Tagen von dem 
Basta Resolution ervolgen miiessen. Ob woll zu erachten 
das villeicht der Tartar Han den Radul angreiffen mâchte: 
wellicher mit seinem Lăger nur 4 Meil jenseits des Gebiirg 
vonn unus ligt. Unnd wir ligen mit unnserm Volkh herwerts 
des Gebiirgs, an dem Pass, das xwir. nach 'Gefallen in citiem 
Dag. mit. der Reiitterey unnd în zwen Dagen mit dem Fues- 
folckh -ime. Radul zu Hiilff khiinnen khomben. Last sich aller
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Seits woll ansehen, das villeicht in Khurtz auch die Molda 

in Ir Mayestăt Handt unnd Devotion khumben mâchte. Dann, 

wan gar der Tartar sich umb die Molda nit annămb, so 

seind doch iîme Jeremia sein fiirnembsten Pogliaren in der 

Still aufsezig unnd rebellisch, unndt begern merers nicht als 

aus seinem tyrannischen Joch în Seiner Mayestăt Protection zu 

khumben, wie sy sich dann durch Schreiben unnd Abgesanten 

in der Still gegen Herrm Basta Ir. Mt. underthan zu sein 

erkhlărt. Gott geb das Alles zu Ir Kay. Mt. Hochait und 

Aufnemben geraiche ! 

Der Radul Waida ist mit seinem Loger uber 16" starkh : 

so hat Herr Basta im von unserm Loger unnd Zăggeln auch 

iiber 62 zu Hulff geschikht; die werden heiit zu im ges- 

tossen sein, — das also nit leicht auf des Radul Seiten verlustig 

khan zuegehen., Was weiter ervolgt, bericht ich hernach. 

[Trimeasă de Springer lui Maximilian, la 5 Octombre..— 
Innsbruck, Sra//ka/tereiarchiv, Ambraser Akten.] 

VII. 

[1602.] 

dlerr Basta, Veldt-Obrister în Sibenburgen, schreibl aus 

dem Veldlleger zu Pressmar, ein Meyll von Cvronstadt, vom 

7 Oct. 1002. | 

Negst vergangene Wochen, haben die Unsern auf der ann- 

dern Seiten des Gebiirgs, dahin sich der Waivoda Radul 

retirirt, mit dem Feindt ein uberaus bruettigen Scharmitzi 

gehalten, alda selbst hin der Tartar Han aigner Person, ne: 

ben dem Simeon, mit mehr als 30.000 zu Ross, den Waivoda 

anzugreiffen, khumen. 

Alss nun solches vergangen, habe ich mit Vlaiss den 

Graf 'Thamess Cavriolo mit der wallonischen unnd flansischen 

Reiitterey dem Waivoda zu Hilf fortgeschickt. Welcher Suc- 
curss dermassen zur rechter Zeit khommen, das nit zu glau- 

ben; dann sonsten, one denselben (wie der Waivoda und  
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sein gantzes Kriegsvolckh selbst bekhennt), den Sachen iibl 
wăren ausgeschlagen. Ich hinauss selbst, sambt Herrn Obris- 
ten Preiner, mit 300 Muscatierer unndt 200 Pfărdten nach. 
gevolgt, haben aber nicht zu rechter Zeit dahin gelangen 
khânnen. Der Scharmitzl hatt den 23 verwiechenes Monats 
7-bris, als am Montag, sich angefangen, unnd biss Erchtag 
zu Mittag gewehrt, und, alss der Tartar Han von einem Ge- 
fangenen mein Antzug und das ich in der Năh, vernuhmen, 
hatt er sich mit Verlust 4 oder şm Mann der Besten sei- 
nes Volcks in die Flucht gewandt. Dagegen von den Unse- 
rigen etwo bei 1000 umbkhumen unnd geschedigt. Das also 
hierdurch one Zweifi diese zwey Lanndt gleich salvirt wor- 
den. Sintemall die Siebenburger, wann es îibl soll ausge- 
schlagen sein, die Gelegenheit gewiss nit versaumet hetten, 
aber Gott hatts wieder îhr Begehrn anderst geschickt. Man 
helit fur gewiss, der Tartar Han ziehe ab, nach Hauss, bei- 
des wegen des empfangenen grossen Schadens, auch seiner 
selbsten aignen Laibsschwacheit Willen, — davon aber in 2 
oder 3 Tagen mehrere Gewissheit zu hăren sein wirdet, 
Will deswegen alhier wartten biss ich wegen seines Firha- 
bens gewisse Nachrichtung bekhomben. 

[Trimeasă de Henric Lassota, plătitor militar, lui Maximi- 
ian, la 12, Innsbruck, Statthaltereitarckiv, Ambraser Akten. — 
intr'o formă puțin deosebită, cu numele lui Basta în a treia 
persoană, — trimeasă de Springer la 13; 7424. 

VIII. 

[1602.] 

Edler. Dem Herrn Newes zu schreiben, weis ich jetziger Zeit 
ichts anderst, allein das der Tartar Han in der Wallachey 
len Radul Wayda und miț îhm, den 23 7ber, ein gantzen 
[ag gescharmitzit, den 24 aber biss auf 2. Hernach kriegt 
r Kundschafft dass der Herr Basta undter Weegs ist und 
nan seiner denselben Tag gewertig gewesen ist ins Lă.- 
zer. Ist er bald aufgezogen und dieselbe Nacht ein drey
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Meill Weegs zogen. Auf den Morgen, als den 25 7ber, wie 

wir mit dem Herrn Basta ankomen,. schickht man im nach- 

zusehen, wo er seinen Weg zinimbt,—denn. die Vermuettung 

ist das er nach Ober-Hungern oder Nieder-Hungern ziehen 

wolte. Ist aber Herr Basta, nur mit 250 Muscatierer geweserr ; 

desgleichen sein unser zu Ross; mit ihm nicht mehr als 150 

Pferden gewesen. Darvor hatt der Herr Basta den General 

Wachtmeister, sambt den Verlein, mit 7 Compagnien  Walloh- 

nen und 3 Compagnien der flantzischen Reutter, hinein ge- 

schikht; undt, werren auch dieselben nach Gott nit gewesen, 

so war es mit. dem Radul Wayda aus gewesen sein, und 

hetten den Feind auch hierinn im Land gehabt. Aber der 

Graff hat gleichwohl versorgt mit den Schantzen gethan, das 

der Feindt gleichwohl nicht kunt. Aber, hett der Feindt nicht 

Kundtschafft kriegt das der Basta kumpt, denn sie haben 

vermeint er kompt mit dem Volckh allen was er bei sich 

hatt, und hat der Feindt noch den selben Tag, den 24 7ber, 

mit dem Scharmitzl, continuirt, ist bey Glauben. das hunge- 

rische Volckh so verzagt worden und Alles in vâlliger Flucht 

gewesen, das auch der Graff una Verlein mit blossen Weh- 

ren in sie hawen und stechen miissen, damit man sie hatt 

aufgehalten. Diss ist den 23 7ber geschehen. Ist derwegen 

von beeden Theiln gahr viel geschedigt worden, von den 

Unserigen bey 1.500, und sterben gahr sehr ab. Die auch auf 

der Waalstatt blieben sein, seind bey 150 Persohnen. Der 

Feind aber hatt die Seinigen abgefiihrt und hin und wieder 

verstekht und vergraben, damit mans nicht merkhen soll; 

sein aber etlich Gefangene loss worden, die vor 3 oder 4 

Jahren her bey ihnen sein,—welche gewisslich berichten das 

ihrer bey die 5.000 geschedigt und todt blieben sein. Dar- 

unter auch des Tartar Han Weibs-Brueder todt ist, welchen 

er, ihrer Ceremonien nach, vor sich in Tebichten fiieren 

lest. Und sagen fiir gewiss das er wieder zurukh ziehe; wel- 

ches Gott verleihe, das er nimmer widerkomme. Actum Terti, 

den 1 Octobris 1602. | _ E 

„ [Anexat la raportul lui Springer către Maximilian, 12. 

Innsbruck, Szart/a/tereiarchiv, Ambraser Akten.].. E m  
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IX, 

j1602.] 

Auss dem Veldlăger bey Cronstadit în Siibendiirgen ; vom 
3 Octodris 1602. 

Demnach Herr . Basta, Veldt-Obrister, mit seinen Volckh,, 
umb'. Cronstadt. gelegen, schreibt ihme der Radull Weida 
umb' -Hiilff wieder den Tartter Han unnd Simon Weida, 
welche auf iîhn zuziehen. Nach Vernembung dessen, schickhi 
Herr. Basta ihm allsbaldt den Graf Thomas Cavriolo mit 
4 Compagnien der alten unnd 6 der newen wallonischen 
Reutter, sambt drey flanzischen Companien zu Hulff. Unnd 
seindt also den 29. 7bris aufbrochen, unnd den 21 zu ihme 
Waida gestossen, dessen Volckh wir gar zaghafft gefunden. 

Allss nhun Herr Graaff Thomas Cavrioli die Gelegenheit 
abgesehen, hat er allssbalden dass Lager gegen der Seitten, 
da der Feindt herzogen, zu verschănzen angeordnet ; welches 
auch mit grosser Miihe unnd Arbeit verrichtet worden. 
Darauff ist, den 23 desselben, der Tartter Hann selbsten, 
sambt dem Weida Simeon, mit 25m Tartteren, 6m Moldawet 
unnd 3m Pollăckhen, ankhumben. Darauff allssbaldt alle 
Higell. umb unns herumb voll mit Volckh gesehen. worden, 
dass' ich sagen mag, niemalls ein so grosse Reutterey bei- 
samen gesehen. Wie woll Herr Graff das Scharmiizin mit 
dem Feindt allssbaldt verbotten, so hat ers doch nit khun- 
nen verhiietten dass sie sich nit herauss begeben hetten. 

Auf der rechten Hanndt gegen dem Feindt het Herr Graaff 
in etlichen Waăldten 2m Schutzen auss Nider Hungern in 
die Haldt gelegen, welche unerhărte Proben gethan, unnd 
ein solche Redlich- unnd Dapferkhait erzaigt, dass jederman 
50 es geschen, darob sich gleich entsezt unnd verwundert 
hat. Sintehmalln sie von morgens friie an, biss ghar zum 
Abendt, mit dem Feindt, so lanng er sich in Feldt sehen 
lassen, allzeit gehandtieret, sie in der Hâch, unnd wir unn- 
den. Unnser Lager ist fasst zweimall in Verlusst _gewesen. 
Dann im letzten Treffen so die Tarttern gethan, haben sie
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alle unsere Ungern, Răczen unnd Servianer în die Flucht 

gebracht, unnd, wann nit die Wallonen, welche Herr Graft 

Thomas in Hinderhalt gehabt, weren gewesen, so weren 

ohne allen Zweiffell die Tarttern în unnsre Schanzen khom- 

ben; zu mall, weill sich die Wailonen schon so weitt herauss 

gelassen, das sie nit wieder zuruckh khundt hetten. Ausser 

des Capitan Wărlein unnd Graff Thomassen Compagnia, 

welche die Letzten gewesen, unnd auf den Feindt in die 

Seitten getroffen unnd in die Fluchtt bracht. In welchem 

Treffen, des Tartter Hann Schwager von einem Cavalier, 

Stroia genandt, nidergehautt, und er Stroia auch selbsten im 

Angesicht verwundt worden. Daruber ist, selbigen Tages, 

weiter nichts vorgangen. Alein dass der Feindt sein Lăger 

gegen unns uber auf ein Higel geschiagenn. 

Dess andern Tages frue, hat der Graaff Thomas bevolhen, 

dass kheiner ausserhalb der Schantz sich begeben solte; 

welches er auch durch eigne darzue bestelte Wehren verhuet: 

ten lassen,. 
Wie nhun der Feindt gesehen dass er biss auf den Mittag 

weiter nichts richten khunnen, hat er sich mit mercklichen 

Verlust reterirn muessen, auch die todten Cârper der Seini: 

gen, deren uber qm waren, mit sich hinweg genohmmen, 

todte unnd geschedigte Ross waren [iiber] 6m. Der Tartter 

Hann fhueret den Simeon Weida gefangen mit sich, unnd 

begert dass er diesen erlițtenen Schaden ablegen solte, schildt 

ihn einen Verrăther, unnd dass er in unnd sein Volckh 

gleichsamb auf die Fleischbanckh gefhueret unnd ahn aller 

Verlust Ursacher sey. Er Tartter Han fhuert sein todten 

Schwagern mit grossen Schmerzen mit sich. Der Unserigen 

măchten bei 350 geblieben. Aber viel sein durch die ver 

fluchten Flitsch-Pfeill, so gleich wie ein Regen auf unns ge 

fhallen, geschedigt. Allss der Feindt sich reterirt, haben 
wir schon 3. Tag heer Zeittung dass er sich mit seineni 

Volckh uber die Tonaw begeben. 

[Miinchen, Sfaatsarchiv, K. Schw. 371]2, fol. 14q. — Alte 

căpii în Innsbruck, Szat/Zal/tereiarchiv, Ambraser Akieu.]  
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X. 

[1603.] 
Serenissime Princeps 

ac Domine, Domine nobis clementissime, 

Fidelium ac perpetuorum servitiorum nostrorum în gratiam 

Serenitatis Vestrae humilimam subiectionem. Pro paterna 

Maiestatis Caesareae et Serenitatis Vestrae erga nos et reg- 

num hunc afflictissimum cura et clementi benevolentia Sere- 

nitati Vestrae eas quas possumus sempiternas agimus gratias, 

Deum Optimum Maximum praecantes ut Serenitatem Vestran 

in totius Christianitatis fortunam salvam et incolumem diu- 

tissime et quam faelicissime conservare dignetur. 

Expedivimus igitur ad Suam Caesaream Maiestatem prae- 

sentium exhibitorem, fratrem et legatum nostrum Kulchar Ra- 

dul a Buzestii, certis in negotiis nostris. Quapropter Sereni- 

tatem Vestram humiliter oramus, dignetur Vestra Serenitas 

penes nos ad Sacram Caesaream Maiestatem literas suas com- 

mendatorias dare, negotiumque nostrum apud Suam Maies- 

tatem quanto melius promovere. Quam Serenitatis Vestrae 

gratiam et benevolentiam, vita durante, omni fidelitate et di- 

ligentia reservire conabimur. Et de caetero Serenitatem Ves- 

tram ad annos quam plurimos salvam et incolumem quam 

faelicissime valere optamus. Datum ex civitate nostre Tergo. 

vistia, prima die mensis Februarii anno 1603. 
Serenitatis Vestrae 

Valachiae Trans- 

alpinae Princeps, 

Servitor humilis : 

Jo Radul VV. 
Iw Paasa Bockoa, rin Baduikoe. 

Serenissimo Principi ac Domino Domino Maximiliano Ar- 

chiduci Austriae, Buci Burgundiae. Comiti Tirolis, etc,, 

Domino, domino nobis clementissimo. 
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XI. 

[1604.] 

«Petrus Konkoli, capitaneus sedis siculicalis Kizdi», către 

[Basta]; 'K.-Vâsârhely, 1-ii April' 1604. 

[Omul săi a vorbit în Moldova cu secretariul lui . Vodă,] 

Pettus Litteratus ..., qui certo nuntiaverit Gabrielem Bethlen 

et Zylvasi hactenus in Huttin mansisse, iam autem Constan- 

tinopolim discessisse et loannem Nemes in Poloniam ad can- 

cellarium -ablegasse. Duos quoque Beldi praeterito die Veneris, 

una cum Davide Litterato, Constantinopolim esse profectos; 

illos quidem rebus omnibus ita exhaustos ut Vâivoda triginta 

aureos Davidi Litterato suppeditaverit. Simonem Vaivodam 

cum Polonis et Turcis Transalpinam Valachiam cogitare, 

Turcasque trans Danubium in castris esse et apud Oroz- 

Chik traiicere velle, exercitum in dies augeri iamque satis 

numerosum apparere. leremiam Simoni Vajvodae invisum 

fuisse, quod' hanc expeditionem dissuasisset. A Ieremia 

Vaivoda Tartarorum Chamus equos mille, turcicus Vezir to- 

tidem postulant. Vaivoda: michi nuntiari iussit ne id malo 

fine ab ipso fieri cogitaremus ; quibus enim mediis regnum 

suum defendi potest, iis sibi utendum esse, atque ita viginti 

sacerdotibus unius equi, septemdecim curtanis unius, quin- 

decim încolis regni unius subministrationem imposuit. . Qua- 

propter benignissime Dominationi haec nova... perscribere 

volui ; unde de captivis istis coniecturam sumere potest, non 

bona intentione hic latitasse nebulones. De his novis Ra- 

dulium certiorem feci, ut ipse quoque advigilet; ego simili- 

ter ad omnia intentus excubo, imo iam cum tribus Sedibus 

in promptu sumus.... 

[Viena, Arch, de Stat, Zuzcica, 1604.]  
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XII. 

(1604.] 

Basta către Archiducele Matthias ; Cluj, ro April 1604. 

[A seris despre] la trattatione fatta con il Vallacho, della 

cui costanza io grandamente confido, purche i suoi boyeri 

non lo faccino prevaricare. [Îl va observa. A scris şi] haver 

trovato convenire di offerir. a Hieremia la consignatione del 

vescovo greco che tento di far ellegere un certo giovane per 
Vaivoda di: Moldavia, e questo mi risolsi di fare per levarli 

ogni sospetto che havesse potuto havere che S. M. fusse con- 
sapevole di questo trattato, tanto pi che il vescovo sudetto 
si era lasciato intendere, per meglio indurre quelle genti a 
far questa novită, ch'io era consentiente di questo trattato, 
et nomind anco la Maiestă Sua. Si sono poi ricevute lettere 
dil sudetto Hieremia con le quali molto mi ringratia del 
aviso et offerte e credo che mandară per il vescovo sudetto; 

e per maggior sodisfattione li consignard anco il giovane 
che fu elletto, giache il Vallacho me lo hă mandato. Pare 
che Hieremia non desideri altro che buona corrispondenza, 

ma, dall'altro canto, son avertito ch'egli insieme con Simeone 
vengino sollicitati dal Turco a preparare per assaltare a novo 
tempo la Vallachia e che per tal effetto li habbi mandato 

a presentare cavalli et altre cose: questa, come V. A.să, & 

una natione molto cupa, e non & da fidarsene troppo. E 

perd sară bene provedersi del bisogno e tră tanto cavar 

da costoro cio che se ne potră havere. [Pentru a fi mai bine 
inforinat,] ho mandato una relatione al signor Cavriani. [Să 

se ica 'măsuri. Altfel io veggo le cose mal parate. Chluziar 

Radul passd per di quă, e stă aspettandoi danari in Cibinio. 

EL, Basta: aşteaptă «restul». De nu vine, îi va da în două, 

trei zile, 50.000 de taleri,] accid il Vaivoda possi dar qualche 
sodisfattione alla sua militia ., .. - 

[Viena, Arch. de Stat, Zurcica, 1604;
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XILUI. 

“1611,] 

Sacra Cesarea Maiestă, padrone clementissimo, 

L'(sic) mesi pasati mi parti di Praga con licenzia di V. S. 

M. verso Moldavia per alcuni bisogni mia. Nella gqual pro- 

vincia, arivato che fui, trovai al principe Radul Vaivoda a 

Hotin, fugito di Valachia ; il qual principe, insieme con il 

principe de Moldavia Constantin Vaivoda, furno molto con- 

tenti della mia venuta, desiderando comunichar con esso. me- 

cho quello che con altri non hano voluto conferire, sapen- 

do che jo di tanti anni sono servitore di S. Ces. M. et pa- 

trioto di Moldavia, fidato loro, che altre volte sempre si 

sono serviti detti principi della persona mia în diverse oc- 

casioni secrete alla Ces. M. et, per farci maggior obligo et 

affectione detti principi, mi hano voluto ligare et farmi spo- 

sare una fiola in quelle parti, di un loro principale et fidel 

servitore. 

La prima che arivai dal principe Radul Vaivoda, mi do- 

mandd con gran affectione per la sanită di Sua S. C. M., alla 

qualle resta con molto obligo a serviri; di poi mi domando 

quello haveva potter Regeni Janos per suo conto apresso 

essa Maiestă. Io, sapendo la parte del negotio et quello che 

eccelso Consiglio secreto ă datto risposta a detto Regeni per 

conto di poter detto principe comprar in quelle parti delli 

beni stabili, avendo di cid gran desiderio, per ilche S. M. si 

ă contentatto et li averebbe ancor seritto lettere, ma, per es- 

sere statto molto confuso per alcune disensioni, non hă po- 

tutto farlo ; basta che detto principe restă alle mie parti 

molto satisfatto. Dipoi detto principe mi domando se jo sa: 

peva per che causa era venuto .da loro Cesar Gallo. Ioli 

risposi che non sapeva altro. Mi disse detto principe che 

per altro non era venuto se non che la Maiestă dir& Mathia 

desiderava haver loro amicizia e confederatione, sicome hannv 

avutto :con la M. S. C., pregando a me che io, in nome di 

detti principi, dovesi supplicare che la Maiestă Sua Cesarea  
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restase servita, intercedere per loro che il r& Mathias si con- 
tenti continuare con loro confederatione, come si (?) tenutto 
S. C. M., et quello li hă promesso Cesar Gal in nome di su- 
detta Regia Maiestă. Che per tal causa quelli principi hano 
giurato alla M. S. C. et alla M. Regia di esser fidelli et 
sparger la loro propria sangue per servitio della augustissima 
Casa d'Austria, come anco per la cristianită: si come sin hora 
hanno fatto,: cossi ancor non mancarano a far in avenire. 

Al principe di Moldavia viene nova ferma di Costanti- 
nopoli qualmente Bathori Gabor, quando hă mandatto Bet- 
lem Gabor a Costantinopoli et altri suoi, hă cerchatto dal 
Gran-Turcho aiuto di denari, per esser di questo lui ne- 
cesittatto. Cercho li fusse datta auctorită come a Vesir 
Bassa, per poter asolutamente mandare come la persona 
stessa di Gran Turco, promettendoli di sottometer et im- 
patronirsi in breve di tutta la Hungaria et Polonia, per la 
qualle prometeva di dar gran tributto ; obligandosi anco di 
far continua guera contro li cristiani inome suo, dandoli a 
intender che lui sapeva tutte le forze che potevan far li 
cristiani contro di lui. Non concedendoli puoi tal auctorită, 
non haverebbe detto mai fatto cosa bona contra li cristiani. 
II Gran-Turco alle sue dimande non Phă concesso altro, solo 
che posa commandar et haver aiutto da Bassa di Temisvar 
et da quelli sangiachi di Danubio, dandoli ancor puoco aiuto 
di denari,—advertendo puoi il Gran-Turco sotto mano il Bassa 
di Temisvar et li sangiacchi sopradetti, non fidandosi total- 
mente di detto Batori, che stiano sopra di loro et che non 
lacino se non tanto quanto li pareră esser realmente per suo 
servitio. Per il che detti principi di Valachia et Moldavia 
supplicano a Sua S. C. M.si degni per sua inata clemenza 
procurare et solicitare apresso della M. Regia per benefâcio 
commune della cristianită, aciochă detto Bathori sia levato di 
Transilvania, non dando orechie, n& manco creditto, alle sue 
parole, perch& sono piene di ingano, come crudelissimo ni- 
mico della cristianită. Et, passando altrimenti per silentio, si 
rovară la cristianită molto ingannata et pegio da lui tratata 
he da nesun altro tirano, 

64567. Vol. IV. 
10
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Il principe Radul Vaivoda dice haver mandato li suoi im- 

basatori dal r& di Polonia per cercare di poter asoldare nel 

suo regno con li suoi denari contro Bathori Gabor, cognios- 

sendo detto re esser parente et amico di S. C. M., mandan- 

doli ancor a veder il privilegio che V. C. M. li hă fatto per- 

petuo erede di Valachia, et quanto detto Radul Voivoda resta 

obligato alla M. V. C., aciochă con tal ajutto meglio potes- 

sero difender la loro provincia, a benefficio di tutta la cris- 

tianită, et andarsene contro Batori Gabor, et altri che fusero 

conto (sic) Ii cristiani. 

S. C. M. haveră inteso come le cose di Gran-Turco vano, 

con Persiano, del mal impegio; et specialmente hora si trova 

in graundissima calamită. Per îl che, quelli principi continua- 

mente fano pregar la Maiestă di Dio, aciochă inspirase alla 

M. S. C. di procurare apresso la cristianită a moversi contro 

il Turcho, comun nimico, puoi che Idio ci mostra la strada 

e ci dă continuamente occassioni talle che în breve si ve: 

derebe în total ruina la Casa otmana. 

Quando li Turchi ultimamente hano havutto la rotta con il 

Persiano, che a mala pena si ă salvato Murat-Bassa in Ha- 

leppo, fecero un fintivo imbasiatore con molti servitori, ves- 

titi tutti alla persiana, dando a intender che detto veniva 

dalla parte di ră di Persia per far pace con Gran-Turcho. 

E furno detti imbasiatori alogiati a Uskuder, in Costanti- 

nopoli. Si fece grandissimo preparamento a riceverli, andando 

un Bassa al'Uskuder con pompa a scontrarlo. E ci facie 

vano per gran lamenti che si sentiva în quel popolo per 

quella guerra, dubitando di qualche nova rebellione. Et questo 

viene per certo detto da principal baron del principe di 

Moldavia, il qual, essendo statto residente a Costantinopoli, 

era tornato în quelli giorni che jo era in Moldavia, et di 

tutto era benissimo informato, — che detto imbasatore era 

fatto finto per detti rispetti. 

IL Gran-Turcho continuamente solicita la levata di Tar: 

taro, per mandarli in Persia, et il Tartaro si escusa di non 

poter sortir in persona, ma che li mandară delli suoi 20” 

quanto prima. Et per sin hora non € seguitto altro, che cos)  
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Ja vă intertenendo, parendo haver poca volontă di mandarii, 
aspetando il motivo, forsi farano li cristiani, per il desiderio 
che hă di unirsi con loro. Per la relatione datta al ră di 
Persia del sito di Moldavia et suoi vicini, et quanto farebbe 
a proposito per le sue guere, da Isepo Gregorovicz, mio 
fratello, mandatto da V. S. C. M., sono apresso quattro anni con lettere a quel re, mand5 detto ră în Moldavia un arcives- 
covo, fratello del patriarcha della Armenia, a nome David; il qual si ă partito di Persia alli 12 agosto dell' anno et ari- 
vato in Moldavia con sette altri secrettamente, come mar- 
chadante, per tratare con detto principe et informarsi în che meglior modo potrebbe condur sua, gente a sbarcarli in Dobrucia, —perche quella gente di Dobrucia tengono la setta persiana, — et puoi con il mezo di detto principe potesse xuadagnare lanimo del Tartaro, havendo re di Polonia apreso di se alcuni principali Tartari. Havendo detto r& vo- ontă di apresarsi al anno che vien, con aiuto di Dio, verso 
Brusa et lă far alcuni vaseli per passar Mar Negro a Do- 
rucia per pigliar la strada di tutte le parti al Turcho. et 
er smembrarli del aiutto del Tartaro. 

II principe di Moldavia ă tenutto consiglio tre giorni per 
uesto effetto, et per gratia sua mi ă fatto esser insieme in 
etto consiglio, confidandosi nella persona mia, como dissi, 
ognioscendomi di tanti anni esser fidel servitore di S. S, 
„ M. et havendo in quclla provincia tutti li miei parenti, 
„negotio et la propositione di sopradetto arcivescovo si 
ovO di poter facilmente farlo, il che hanno voluto far con- 
pevole a V. S. M. et aspetare qualche bona resolutione 
» quello che potrebbe resultare in benefficio della cristianită, 
a risposta aspetarano quanto prima, perch& quel arcivescovo 
interteniră în Moldavia sino alla Asumptione della Ma- 

na, et puoi si partiră con la caravana verso Constantino- 
li, come anco & venuto. Per il ch& humilmente supplicano 
. S. C. M. che per îl zello cristiano et per la sua inata 
emenza, si degni tenir favorevole a quello ră et darli qualche 
na et amorevole risposta, degniandosi con occasione di 
iesto arcivescovo anco scriverli, acid che volese timandare
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et liberare il vostro servitore et mio fratello Isepo Grego- 

rovitz, che orimai sară tempo a ritornare a casa sua, ha- 

vendo lassato la sua moglie con otto fioli, li quali si trovano 

molto necesitati, per la absentia sua. 

Hora, trovandomi în Moldavia apreso di quelli principi, 

1] Tartaro mandă un suo barone imbasator dal r& di Polonia, 

a nome don Antonio, fiolo di un Taliano, perho abitante in 

Tartaria. Il qual nel conseglio di detto principe di Moldavia, 

presente me, dopuoi altri tratati disse: «Sebene li tratati che 

per avanti erano tratati con il Tartaro morto, per la unione 

di quel principe con Sua C. M. etcon la cristianită, possano 

esser ancor adesso, sebene il padre di questo presente € 

morto et che lui sia giovene, se il nostro padrone € giovene, 

noi consilieri suoi siamo quelli che prima habiamo tratato. 

Perho», disse, «con contento di tutti i grandi del regno, a- 

desso seguiremo con il medesimo conseglio e desiderio che 

prima, di perpetuare la unione con la cristianită, anco în 

maggior streteza, per la bona volontă et inclinatione che 

il nostro padrone în cid mostra e desidera. Per vedette et 

procurate con Sua S. C. M. che non manchi abraciare 

et acharezare, facendo amicizia con detto nostro padrone, 

et piglisili în protettione, — che con il tempo sară în gran 

utille per la cristianită.» Dicendo che, quello diceva, non di- 

ceva senza causa. 

Per îl chă îl principe di Moldavia con li suoi baroni sup- 

plicano humilmente alla M. C. S., si degni meter in consi- 

deratione questo cosci importante negotio et procurare che 

detto Tartaro sia abraciato et acarezato, puoi che lui procura 

di sua mera et spontanea volontă, senza nissun interesse del 

denaro. Sopra cid, con gran desiderio, aspetarano da V. $S. 

M. C. la risposta. 

Il detto principe supplica ancor, per conto di Transilvania, 

che Sua C. M., per la sua inata clemenza, meta in conside- 

ratione la gran tiranide di Bathori Gabor, che hă fatto et 

fă continuamente. IL qual non solo procura di ruinar et farsi 

padrone di quelle dua provincie, mă ancor di farsi asolutto 

padrone di Hungaria et Polonia a dani della cristianită: «a noi
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grandissimi dani, et continuamente ne fă spender-li nostri 
denari per. mantenir la gente forestiera ; oltra li nostri pae- 
sani, si tiene di Polachi Xm cavali, lancie speciate, alli guali 
ogni tre mesi si paga 30 fiorini per cavallo». Per il che hu- 
milmente supplican Vostra S. M. si degni procurare et far 
tanto che detto Bathori sia levato di Transilvania et, se 
posibile, di destrugerli totalmente et far meter un bon guver- 
natore con il suo Conseglio in quella provincia, sino a tanto 
che si procederă al meglio et si sară in Transilvania uno 
della Augustissima Casa d'Austria. Ultra della fidel corifede- 
ratione, non mancarano anco provederli quello sară neces- 
sario per la sua Casa: «e noi insieme con Radul Vaivoda 
prometiam esser difensori et in aiuto di quella provincia 
a benefficio della Casa d'Austria; che, come sarano ligate 
quelle provincie insieme, non sară tal principe, per gran forze 
che averă, di poterli far dano. Perd si faci consideration di 

non perder quelle provincie, supplicando con ogni debita re- 
verenza a Vostra S. C. M. et, comme sempre.ă mostratto 
verso di loro la sua clemenza, cossi non manchi di quă în 
avenire averli in protectione et caldamente recomandarli al 
suo fratello, re Mattia, | 

In questi anni passatti, li detti principi non hano potutto 

trovar Sua C. M. con li suoi imbasiatori, per molti disturbi 

seguiti in quelle provincie; pur sperano nella Maiestă di 
Dio et con aiuto di V. S. C. M. e de r& Mattia comendare 
ie cose loro et fare puoi il debitto loro verso V. S. M,, 
comme sono obligati. E questo. & quanto jo h5 commissiorie 

dalli duoi principi di Valachia et Moldavia tratare et infoi- 

mare la S. C. M., restando solo per la espeditione del so- 

pradetto arcivescovo, mandatto dal r& di Persia, e per la 

unione del Tartaro, la risposta delle lettere alli principi, 

con la clemente resolutione di V. S. C. M. Che da -loro 

prontamente sară eseguito quanto le veră da V. S. M. or- 
dinato. 

Di V.S.C.M. | 

humillimo et devotissimo servitore : 

Pietro Gregoroviz Armeno.
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Alla Sacra Cesarea Maiestă del Imperatore. 

Relatione dalli principi di Valachia, Moldavia. 
(Viena, Bibl. Archivelor de Stat, ms. 5955, fol. 3 şi urm.] 

XIV, 

[1604.] 
Serenissimo Signore, etc. (sc). 

GI Allemanni del Prainer finalmente se ne sono usciti dalla 

provincia, non ostante îi grassi partiti che se li sono stati 

fatti di darli abastanza trattenimento sin che arrivassero 

le page. 1 Valloni essi ancora non stano troppo contenti, 

se bene procedano con qualche poco piu di modestia che 

galtri ; tuttavia € cosa chiara che anch' essi vorrano esser 

pagati. La provincia & destrutta, et tanto ch' hormai non si 

trovano vittovagiie; tuttavia si va caminando pian piano, 

con speranza che S$. Maiestă debbi provedere al tutto. Arrivai 
sin' a Corona per aboccarmi con il Vallacho, quale era in 

grande pensiero, dubitando che, per la voce sparsa ch' egli si 

fusse accordato con îl Turcho, S. Maiestă non fusse sdegnata 

seco. Ma hd ritrovato tutto il contrario, perche egli piu che 

mai si mostra servitore di S.. Maiestă, e tengo per fermo ch” 

egli sia per perseverare in fede, purchă se gli vadi conti- 

nuando -qualche aiuto. Et in ogni modo € stato bene haver 

parlato seco, per impedire che gl' humori non s'ingrossassero 

d'avantaggio e che la disperatione non Lhavesse fatto pre- 

cipitare. Et la cosa €& avenuta molto a proposito per stoppare 

quella finestra. 
Questi Transilvani, non ostante che si siano ridutti all 

estrema povertă e che non habbino con che poter comprar 

pane, sono piu che mai ostinati, e non cessano di trattar 

con il Turcho, e tal che sard forzato d'estirparli a fatto. 

1 Printr'o greşită așezare a materiei, aceste două ne vin după un act din 

1611; am crezut mai bine să le daii aici decit să le înlătur pentru acest mo- 

tiv de nepotrivire cronologică,



  

, ACTE EXPLICATIVE ȘI DOVEDITOARE 151 

Non ho di che piu poter per hora dar raguaglio al A. V., 
alla quale humillissimamente faccio riverenza, et me le dedico 
per suo humillissimo servitore comme sempre. Di Fogaras, 
li 19 di Marzo 1604. 

Di Vostra Altezza Serenissima 

humillissimo servitore : 

Giorgio Basta. 

Al Serenissimo Arciduca Massimiliano, etc. (sic), mio 
signore. 

[Iansbruck, S7ar//altereiarchiv, Ambraser Abteu.] 

XV. 

[1604.] 

Postquam a Serenissimo et Potentissimo Tartarorum rege 
et Magno Chano legatus, Ahmet Cebelli, eiusdem came- 
rarius et secundus consiliarius, ad Sacrae C. Regiaeque Maie- 
statis consiliarium et Vayvodam Valachiae, d. Radulium, causa 
confirmandae inter se ante annum inter se initae pacis mis- 
sus, eidemque legato a dicto Magno Chano iniunctum esset 
ut, si ita domino Radulio Vayvoda videretur, non modo ad 
Caesareae Maiestatis consiliarium generalem, capitaneum et 
gubernatorem in Transylvania, Ilustrissimum d. d, Georgium 
Bastam, comitem in Hust et Marmarosch, liberum baronem, 
dominum in Sult, equitem auratum, verum etiam in Suae Maie- 
statis aulam proficisceretur, id vero d. Radulio valde placuisset, 

ut legatus recta in Transylvaniam progrederetur, Illustrissi- 
mum d. generalem et Transylvaniae gubernatorem nomine sui 
Magni Chani salutaret eiusque mentem et propositum ipsi 
declararet, —idcirco d, legatus iter in Transylvaniam lubens 
suscepit ac in civitatem Claudiopolim vigesima prima die 
mensis praesentis lunii pervenit. Cum autem saepe sibi fa- 
tum d. generalem et Transylvaniae gubernatorem non repe- 
riret, erat nam is paulo ante a Sua Maiestate Pragam in Aulam 
vocatus, interim, praesentibus Suae Maiestatis consiliariis et
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in Transylvania commissariis, nec non Illustrissimo domino 

Thomaso comiti de Capriolo, d. generalis in bellicis vices 

gerenti, ut antea saepe dicto domino Radulio mentem et pro- 

positum Magni Chani aperuit. Super quo in diversis punctis, 

prout sequitur, inter ipsos amicabilis tractatio et conclusio, 

ad ratificationem tamen Suae Maiestatis, est facta, 

Primo, quaecunque d. legatus nomine sui Magni Chani pro- 

posuisset, ea secreto solummodo Suae Maiestati per peculiarem 

celerimum cursorem referenda, et superinde, intra spacium 

quinquaginta quinque dierum, a Sua Maiestate certam sollici- 

tandam et impetrandam omnem resolutionem ; e converso do- 

minum legatum, quantocius fieri possit, suum abhinc discessum 

et reditum ad suos maturare. Et, ut recepisset, filium Magni 

Chani Turcis cum exercitu quadragies mille hominibus cons- 

tante suppetias ferentem, iamque in procinctu et itinere 

constitutum, retrahere, ad deponenda arma contra Suam 

Maiestatem ac eius fideles subditos ac provincias sumta co- 

hortari et persuadere, ac eiusmodi subsidium 'Turcis aver- 
tere debere. 

Secundo, Magnum Chanum nequaquam conventioni cum 

d. Radulio Vaivoda Valachiae factae contravenire, nec pro- 

vinciam illam înquietare, nec contra pactum et conclusionem 

factam quicquam attentare debere. 

- Tertio, Magnum Chanum sese a Turcorum imperatore plane 

alienare, hoc est neque auxilio, neque consilio, neque ullis rebus 

aut factis illum contra Suae Maiestatis terras, fines et provincias, 

utpote Transylvaniam, Superiorem et Inferiorem Hungariam, . 

Croatiam vel Dalmatiam, iuvare, multo minus, ipsum et Mag- 

num Chanum aliquid hostile contra istas ac omnes alias Suae 

Maiestatis provincias suscipere et moliri, nec eas affligere aut op- 

pugnare, nec sub quocunque praetextu illis damnum înferre ; 

insuper illos Tartaros qui fratri suo adhaeserant et propterea 

proscripti fuerant, iterum sibi reconciliare et in gratiam re- 

cipere, eosdemque a Suae Maiestatis terrarum et locorum hos- 
tili invasione, irruptione, depredatione et omni prorsus mo- 
lestatione prohibere debere. Quae omnia, si Magnus Chan 
realiter praestaret, in absentia et nomine Illustrissimi d. ge-
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neralis et gubernatoris in Transylvania, d. Radulius Weida Wa- 
lachiae et nos infrascripti Suae Maiestatis commissarii vicissim 
promisimus, quod Magno Chamo omnia superius descripta, 
annotata et per ipsum promissa, fideliter servienti et exe- 
quenti, quilibet gubernator Transylvaniae quotannis, et sub 
finem  cuiuslibet anni, quamdiu hoc inter Suam Maiestatem et 
Turcas intercedens et apertum bellum duraverit, honorarii 
loco 10 millia aureorum hungaricalium infallibiliter mittere 
velit ac debeat. Et nos superinde Suae Maiestatis benignissimum 
assensum et ratihabitionem per istum cursorem certo impe- 
trare velimus, minime dubitantes, si Suae Maiestati haec puncta 
arriserint, eandem suum etiam legatum ad Magnum Chanum, 
ipsi de tam laudabili studio pacis et concordiae amice gra- 
tulatum, missuram ; Magnum Chanum suum vicissim ad Suam 
Maiestatem ablegaturum esse. 

Paulus a Krausenech. Carol îm Flofi. Segney Pancraz. 
Thomaso conte a Capreolo. Balthasar Cornis. Legatus tarta- 
7icus, 

IInnsbruck, Srattha/tereiarchiv, Amăbraser Akteu.] 

XVI. 

[Starzer, ambasador german la Poartă, către Împărat ; 22 
Ianuar 1611.) 
Von dem wallachischen statu ist alhie bis dato noh 

nihts anderst als das, vergangen 19 diss, der Radul Weida 
seinen fiirnembsten Rath einen hieher geschickht und anzei- 
gen lassen wie der Pathori Gabor mit ein. sieben tausent 
Haiduggen im in das Land gefallen, balt den halben Teil 
des selben erobert und, wo die Heiduggen hinkomen, solchen 
Mutwillen getriben, weder jung noch alt verschonen, die 
klain Kinder in die Hoch geworfien, în ire Sabel und Spies 
fallen lassen, die schwangere Weiber aufgeschieden, solche 
Tiranej geiebt das nicht zu erzehlen. Begere derwegen der 
Radul Weyda zu wissen ob der Sibenburger aus Bevelch
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des Suldans jr (s7c) were in das Landt gefalen ; so das also, 

wist er sich einer Ursach zu erinern, den er seinen Tribut 

alle Zeit richtig gemaht und sunst im Wenigsten nichts auf 

ine, das er im Geringesten wider den Suldan jemals was wi- 

deriges sich underfangen, kone dargethan werden. Wen jme 

aber auser Bevelch in das Landt gefallen, begere er von 

dem Suldano alss seinem Lehenherrn wider seine unbilliche 

Feindt Hiulff, auch, so der Suldan jhme dissmals mit Hiilff 

nicht erscheinen kiinne, auf das Wenigest dem Bathory aller 

gewaltsamen Kriegsrustungen abzusehen bevelhen wălle ; und, 

so er nicht gehorchen, von hie aus die Gewaldt ihne wider 

aus dem Landt zu schiagen gegeben werde. Den er so vill 

Volckhs beysamen, mit welchem er das sibenburgisch Khriegs- 

volkh anzugreiffen getraue. Erwarte also mit seinem zusamen 

geclaubten Khriegsvolck auf der moldauischen Granizen einer 

Andtwort. [Pentru aceasta se ţine la 20 un Divan cin ei- 

nem Lusthauss am Mâhr» : asistă Sultanul, Muftiul, toţi Vi- 

zirii preseați și cadilischierii. «Der wallachisch Rath furgelassen 

worden, în Person dem Sultan sein anbevolhenen Bevelhe 

anzuzaigen.» Nu știe răspunsul încă. Dar se zice că Sultanul 

așteaptă știri de la Bâthory și că ar admite actul, conside- 

rîndu-l ca un serviciu, dacă lasă pe Turci a pune în loc pe 

cine voiesc ei. Radu era privit de mult ca «imperial» și 

amenințat de mazilie.] 

XVII. 
[1611.] 

Nicolaus Segney schreibt dem Herrn Palatino vom 17 

Julii anno 1611, auss seinem Schloss Adon. 

Eur Gnaden erindere ich hiemit sovil das ich dato diss 

auss dem spotthafften Khrieg alhie angelanngt. Der Radul 

Wayda hat, aus Vertrâstung der sibenbiirgischen Sachsen 

und Zăggl, seine Bagalien in der Vallachey verlassendt, sich 

mit drithalb tausent Pollăckhen zu Ross iiber das Gepiirg 

herein begeben, bey der Cronstatt und Rostopeza. Hat er 

bey 700 Khosăkhen gehabt, dann auch seines Landt-
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-volkhs, Rătzen unnd Vallachen, bey vierthalb tausennt, und 

2,000 Mann zu Fuess, dern der maiste Thaill Hungarn unnd 

Poln gewesen sein. So haben dariiber die Cronstetter bey den 

Saxen in die 7.000 Mann zu Fuess aufgebotten, davon sy 

4.000, gleichsamb der bessten, dem Radul Vayda, sambt zwelf 

Veldt-Biikheln, zuegeschickht.' Wier unnserseits miigen auch 

in Allem, guet und băss, bey acht oder neun tausennt starckh 

gewesen sein. Weil wiir aber des Radul Vayda Gelegenheit 

und erlangte Affection bey den Inwohnnern wahrgenomben, 

haben Ier Fiir. Gn., unnsern Herrn, treuhertzig gewahrnet, 

das er dem Radul khein Treffen lifern solle. Er aber, unn- 

sers getreuen Raths verachtent, hierin anderst nicht thun, 

sondern seiner Vorfahren Breiich volgen und etliche Piihel 

aufwerffen lassen wâllen, gleichwol (darumb dem Allmechti- 

gen zu dankhen) denen Unserigen zu Ross und Fuess ein 

leidenlicher Schadt und Verlust widerfahr. Dan theils des 

situs Gelegenheit halber unnd theilss weil anfânglich die 

maisten Valachen die Flucht genomen gehabt, sich salvirt, 

Der Imreffi ist von der Reiitterey in einer Sumpffen er- 

tretten, und der Varkucz Georgi sonnsten gebliben, welche 

diser Sachen ungewohnt gewesen; dann auch der Bornemeza 

Sigmond, Barchiay Sandor und Ilech Janos umbkhomen. 

Ich meines Theilss khann alhie in diesem Lanndt kheinem 

khein Verrătherey billich zuemessen, dann dise Provinz ye 

aufis Eiisserist geengstiget worden, gleichwol wiir ehrlichen 

Leiith sein unnserm Herrn Trew zu beweisen schuldig unnd 

pflichtig gewesen. Welches nunmehr sein Enndtschafft ge- 

nomen, und die armen Inwohnner sich erfreuen, das sie 

der Allmechtig iiber sovil erlidenep Schaden einstmals auss 

der aegiptischen Gefănkhnuss und Servitut erledigen wurden. 

Herr Forgăch mit Irer Kân. M. Kriegshâr wirdt nit anderst 

alșs ein heiliger Vatter hierin gewahrttet. Eur Gn. khiinnen 

an jetzo negst Gott der Kân. Mt. und der Cron Hungarn 
mit Nutz diennen, wie ich derselben hievor geschrieben ; 
will alles Vleiss darob sein, damit ich den Sibenbiirgern zu 
unsers gnedigsten Herrn und Khânig Fidelitet und Devotion 
einen Weeg bereiten mâge, unnd morgen, geliebts Gott,
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nach Gross-Wardein verraisen, verhoffend alda alles Guetes 

zu verrichten und volgendts ehist zu Eur Gn. zu khomen. 

Heiint sein acht Tag das das Treffen geschehen, und, alss 

wier durch das Zăggl Lanndt gegen der Moldawer Strassen 

gezogen haben, wier vill Pranndtstatt gesehen, und dafiir 

gehalten das etwa der Kendy Istvan mit den Moldauern he- 

rein gefallen sein mâchte. Zu deme gleichwol die Inwohner 

ainiche Lieb noch Affection nit tragen, sondern ier Zueflucht 

zu Ihr Khân. Mt. haben und, sovil ich von denen zu der 

Cronstatt und Claussenburg vernimbe, sover sich die Pol- 

lăckhen etwas widerwertigs anmassen soltten, khiinne mann 

alhie Irer Kân. Mt. Kriegsvolckh mit sechs oder siben Tau- 

sennt gueter Soldaten suceitriern. Der Bathori befindet sich 

zu Hermanstatt, hat niemandt bey sich; zu seiner Dahinkhunfit, 

hat er der Sachsen go Personnen gfenklich einlegen lassen. 

Was er weiter mit inen fiirgenumben, ist unwissendt. 

[Anexă la scrisoarea lui Khlesl către Archiducele Maxi- 

milian ; ii August. — Innsbruck, Sfar/ha/rereiarchiv, Am- 

braser Akbteu,. 

Pe V*: «Translation des Segnei Miclos Schreibens vom 

17 ulii anno 1611».] ” 

XVIII, 

[16:1.] 
i /lustrissime, 

Laudetur Deus; nunc habemus optatissima nova, ut Deus 

illum tyrannum Bathoreum bene punivit, ita ut Radul în- 

gressus est Transylvaniam et illum bene percussit, ita ut 

totum suum exercitum perdidit. Praecipue milites illius pe- 

destres sunt fere omnes interfecti; ipsemet solus cum aliquot 

nobilibus fuga se abstulit in Cibinium. Datum ex castris ad 

Szalaz positis, 14 luly, anni 1611. 

Ad Caesarem Gallum. 
| Szgism. Kornis.
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[«Paria literarum domini Sigismundi Kornis de 14 luly 

An. 1611.» Anexă la scrisoarea Archiducelui Mathias către 

fratele său Maximilian, 24 Decembre 1600. — Innsbruck, 

Statthaltereiarchiv, Ambraser Akten.] 

XIX. 
[1611.] 

Gabriel. 

Wier erindern auch hiemit sovil, dass wier des grosen 

Tartter Hans, sowoll des Vezier Ohmer-Bassa, Gesanten gleich 

ietzo von hinnen widerumb abgeferttigt, bey denen wier von 

Neuen geschriben, dass unss unverzogenlich 1om Tarttern 

zuegeschickht werden sollen. Darumben, wie hievor auch, 

ausgeschickht haben, unnd erwartten irer stundilich. 

Die Zăggl sein in der Beraitschaft zu Veltt în unnser De- 

votion, unnd haben sonnsten auch andere besoldte Vălckher. 

Alss vermahnen unnd bevelhen wier auch hierinen, ihr wâllet 

unnsere draussen verhandene Vâlckher alspaldt bey Tag unnd 

Nacht unns zueschickhen. 

Der Georgi Deak, unnser Secretari, hat ausgerisen unnd 

unnser Sigil mit gefiiert; wâllet auf ihme, wo er zu betretten 

were, Achtung geben, unnd hieher liffern. Hermanstatt, 23 

Julii 6rr. 

[Pe V*: «Translation des Bathori Schreiben an Redey, den 

23 Julii 611; Obristen zu Wardein.» Anexă la scrisoarea lui 

Strauss către Archiducele Maximilian, ro August.] 

XX. 

[1611.] 

(Copie de raport german din Constantinopol.] 

Wie sich der Bathory uber den Schorban Constantin und 

die Polagkhen kurz vor dem Aufstandt in die Walachey al- 

hier beclagt, khinn Eur Gn. auss inligender Abschrifit sei- 

ness Briefs mit Mehreren vernehmen. Und wolte Gott gene- 

diglich verhietten, dass der Stephanus Despota mit Hulff
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dess Bathori în die Moldau khommen solt, den derselbe ein 

Ertzfeiindt der Polla, umb Willen sy seinen Vatter, alss der- 

selb aus der Moldau entwichen, und durch Polln ziehen 

wollen, das Haubt abgeschlagen unnd desselben Haab unnd 

Guet undter sich geteilet, den Stephanum sambt allen seinen 

Geschywistrigeten und Muetter inss Gefenckhnuss geworffen. 

Also der Bathory und Stephanus, laut ihrer Verbindtnuss, 

so sy undter einander aufgericht, gewiss wass gegen Polln 

tentiern wurden. Wie dan der Stephan Despota dem Bathory 

grosse Vertrăstung von der pollnischen Cron, so er nur in 

die Moldau khommen mechte, thuet: alss dass er dieselbe, 

weillen der Khănig weit ausser Landts, mit seiner und der 

Tyrggen Hiilft,—wie dan der selb Gesundt dess Bathory, alss 

sein jiingster Abgesandter hie gewest, getrunkhen, das Gott 

der alignedige verleiihen mechte, dass er iiber ein Jahr 

iin sein Gesundt alss pollnischen Khânigs trinkhen mechte 

und, so er von Gott nurso lanng dass Leben haben solt, dass 

er den Bathory alss einen Khănig în Polln sehen khundte, auch 

wann er nach seiner Crânung nit lenger alss drey Tag leben 

solt, alsdann gehrn sterben wolt, — [geben konne). Doch bildt 

der Stephan dem Bathory ein, das, so lang der Constantin 

in esse, nicht im Geringsten dergleichen înss Werckh werden 

sezen khiinnen ; derowegen der Bathory „in sovillen Schrey- 

ben den Constantinum abgesetzt zu werden hie anhelt. Und 

ist den Bathori mit dergleiichen Fiirschlegen gar woll; wir 

auch  fiir glaubwirdig berichtet dass der Caimekam den syben- 

biirgerischen Agenten seinem Herrn zuezuschreyben unnd 

seine Sachen im Landt woll zu bestellen, damit er sich von 

inhaimbischen Feiindt nichts besorgen derffe, ermahnen soll. 

Offter se (?) bevelhe wegen seines Herrn ubrige Praetentio- 

nen, soll derselb kleine Geduldt haben; wâăren alle seine Sa- 

chen dem Murath-Bassa zu seiner Berathschlagung zugeschickht 

worden, darauf man tăglich Antwort erwarten. Und sei man, 

denselben noch mehrers zu befiirdern, hie mer als der Ba- 

thori glaub, auf ihne bedacht. Unnd sein vil der Meinung 

dass, so auss Persien guette Zeitung hie ankhommen, auf das 

die Reuber, die Hayduggen zum Theil von den tyrggischen
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Granizen mechten abgefiierth, der Khânig în Polln in der 

Mosskau auch wass verhindert wuerde, man den Bathori ein 

Ainfall în Polln mit denselben zuethuen nachsehen mecht,— 

auf dass, so ihme seine Anschlăg gelangen, die Tyrggen 

einen Khănig in Polln nach ihrem Wuntsch bekhommen wur- 

den; so ess aber denselben miissrathen, die Heyduggen zum 

Theil erschlagen und sich die Tyrggen, das ess ohne ihr 

Wissen unnd Willen beschehen, dennoch entschuldigen mech- 

ten. Wass fiir ein băse, bluetgiirige, unchristliche Practikhen 

dass vergangene Jahr und Windter iiber durch den Bathory 

hie wider Hungern, Polln, Wallachey, Moldau gefiiert, aller 

seiner Nachbarn Ungliickh begehrt, der Teiitschen hochlsb- 

lichen Nhamen und Imperium schimpflichen tractiert, auch 

wie er sich, zu Befiirderung der tyrggischen Reichserhaltung, 

desselben Hocheit, sich unnd seine Rauber, die Heyduggen, 

gar geboten, ihme dass ainen sondern Rhuemb zu sein ver- 

meint und sich schriftlichen dessen hoch rhuembt, dass sein 

Geschlecht unndter allen khiiniglichen (also er sein Gschlecht 

selbst intituliert) und firstlichen christlichen Geschlechtern 

die einichen wăren, welliche ofiters, zu Wollfahrt des Sultans, 

und Musulmanischen Glaubens Hocheit zu erhalten, ier Leib 

und Leben dargestreckht und dariiber ier Bluet vergossen 

hett,—wie auss meinen gehorsamisten Schreiben und Ab- 

schrifiten seiner etlich hieher gethanen Brieff genuegsamb 

E. Gn. bewusst sein wirdt, deren Copia ich noch bey 

Hănnden habe, auch wie er Weiss und Weeg den Christen 

Abbruch zu thuen den Tyrggen zeyt, mit 32m Mahn von da- 

nen in ewige Besoldung angenomben zu werden und zu des- 

selben Commando alle Zeit willigst, wohin man zu gebrau- 

chen wirdt, ohne alle Exception gebrauchen zu lassen er- 

boiten, und solches durch seinen jiingsten Legaten alhie auf. 

bringen zu lassen; dariiber sich die Tyrggen selbst hâchlich 
verwundert, mit Vermelden dass sy nit glauben, das derselbe 

den Sultan zu Gefallen in Persien, sondern nur wider die 

Christen und seine Nachbarn mit sovill Volgekh von Sulthan 
besoldt zu werden begehren miiest; auch wie er seiner 
Nachbarn Ungelegenhait und vill mit Unwarhait hieher be-
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richtet, die selben an îhrer Wollfahrt zu verhindern sich be- 

miichet,—ist mehr alss zuvill an Tag. Wie dan er mit seinen 

Briefiten, und sein Confoederat der Stephanus, die Tyrggen 
stăttigs in Ohrnen legt, man solte den Polln nicht sovill 

Lufit lassen, dann, so sy ihre Sach in der Moskau zu gliigk- 

lichem Enndt bringen, ihnen woll zu bedenckhen stehe, wass. 

fir einen mechtigen Nachbarn sy an den Khânig in Polln 

bekhommen ; doch demselben Abbruch zu thuen noch Zeitt, 

so die Polln yezo bey diser Seitten, mit Absezung des Con- 

Sstantins in der Moldau, solten angefochten; dardurch die 

Mosskovitter wider werden gesterckht werden, auch die Sa- 

chen so weit gebracht, dass ich verstehe, man wâ&lle einen 

Czaus in die Moskau von hinnen abfertigen, dieselben, dass 

sy sich nicht so bleiichtlich ergeben, zu ermahnen: den die 

Polln baldt auf ainen andern Seitten angefochten werden. 

Ob nun dergleiichen ein christlichen Khiinigs und firstlichen 

Geschlecht, dar fir er will gehalten sein, wol anstehet, gib 

ich Anndern mit Mehrern zu bedenckhen, und binn dessen 

versichert, dass, so der maisten Chur- und Reichsfiirsten 

glauben khunten, wie spăttlich der Teiitschen Nhamen durch 

die Sybenbiirger alhie tractiert werde, khein  geborner 

Teiitscher sich in seinem Hauss enthalten, sonndern ein- 

miittiglich disen ărgsten Feiindt derselben zu vertilgen sich 

unndterstehen wiirden, wen sy sich auch samment dies 

gegen ihme versehen mgen, dass, so es ihme nur miig- 

lich, deroselben Lanndt unndt Leiith 'zue Nutz und Woll- 

gefallen der Tyrggen, unverschont und unerbarmbter. viel- 

ler thausent armer Seelen, mit Raub und Brandt zu ver- 

hăren und zu verzehren, ihme khein Gewissen machen wirât, 

wie er den, welcher Gestalt er die armen Teiitschen in Sy- 

benbiirgen zu undterdrucken, auch în der Wallachey, da 

ess ihme zu thuen miiglich gewest, unversaumbt sovill un- 

schuldiges Christen Bluet, sein Gemiiet gegen der Christen- 

hait genuegsamb erzaigt. Und mag er sich hierauf gegen Ihr 

KhOnigliche Majestăt schriftlichen oder durch seine Potchaff- 

ter freiindtlich stellen, auch alless Liebs unnd Guets erbiietten, 

gehet ihme doch solliches nicht von Herzen ; unnd sollen Euer
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Gnaden diss gewiss versichert sein, dass, so es demselben 
nur miiglich gewest were, sich lănngst alss ein Khânig in 
Hungern unnd Polln impatroniert hete. Ess hat der Bathory 
mit dem Stephano dise Anschlăg, nach deme er sovill thau- 
sent Heyduggen so lanng in Bestallung halten miiessen, die- 
selben verers zu erhalten ihme nicht woll miiglich, auch von 
den tyrggischen, alss temeschvarischen unnd. jullischen, Gră- 
nitzen mechten abgefihrt, den Radul in der Wallachey et- 
liche thausennt, gleiichsfalls ihme dem Stephano etliche thau- 
sent (so derselb în der Moldau eingesezt virdt) zu unterhal- 
ten solten zugeschikht werden; mit wellchem sy zu dess 
Bathory Commando alzeit beraith sein. sollen. Und vermeint 
der Batthory, alss tyrggischer Khânig, darfiir er sich helt, 
auch allhie der sybenbiirgisch Khiinig gewest wirdt, welcher 
sein lineam seiness Konigreichs von Khânig Joann, so von 
dem Șultan Soliman alss cin Khânig în Hungern und Syben- 
biirgen sei gecrânt worden, bis auf den Bochkay deduciert, 
unnd dess Bochkay tyrggischen Cron Successor nennt, also 
sein newes Khânigreich, so ihme seine Anschlăg gegen sel- 
ben nicht angehen mâchten, zu stabiliern, auch beedess Hun- 
gern unnd Polln auch măchtig genueg zu sein vermeint. Ess 
verwundert sich menniglich, wass bedeuten muess dass noch 
khein ainicher Mensch, nach deme der Radul Wayvoda, auss 
der Wallachey entflohen, hie von dem Bathory hergeschickht 
werden, ob ihme die Pass irgendt alle verlegt sein miiessen. 
Es vermahn der Stephanus der Bathorischen Gesandt seiness 
Herrn Noth gross alhie zu machen; stătigs helt sich aber 
derselb, weillen inme auch kheine Schreiben von seinen Herrn 
zuekhommen, innen. 

[Anexă la scrisoarea Archiducelui Matthias către Maximi- 
lian, 28 August 1611; Copie. — Innsbruck, Sta//ha/tereiarchiv, 
Ambraser Akten.] 

64567. Vol. IV. ul
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XXL. 
(1612.] 

Serenissime princeps, 
domine, domine clementissimte, 

Servitiorum meorum promptissima commendatione. Subve- 

rebar litteris meis Celsitudinem Vestram, dominum dominum 

meum clementissimum, lacessere, nisi incredibilis et innata be- 

nignitatis Inclitae et Augustissimae Domus Austriacae summa 

clementia animo meo suggessisset auxilium. Proinde nulla anci- 

piti cura distrahor Celsitudinem Vestram meorum negotiorum 

clementer meminisse: pudor etsi quidem me prohibet, sed quid 

non adigit mortales durissimum telum, necessitas? Qua undique 

obrutus, cogor clementissimas aures Celsitudinis Vestrae, do- 

mini, domini mei clementissimi, assiduis precibus onerare; ta- 

men impudentiae meae veniam deprecor. Precor denuo humiliter 

Celsitudinem Vestram, dignetur sua benignissima intercessione 

Sacratissimam Caesaream Regiamque Maiestatem, dominum, 

dominum meum clementissimum, provocare ut illa exigua (mihi 

vero in hac dira calamitate et orbitate mea maxime profutura) 

pecunia, videlicet quindecim millium talerorum, per olim di- 

vae memoriae Sacratissimae Caesareae Maiestatis modernae 

antecessorem, [apud| quem et antea, cum în vivis fuit, pro me 

intercedere dignata est, quocunque modo contracta, de qua 

Celsitudini Vestrae optime constare non est dubium, ino- 

piae meae, ad quam redactus sum, de fonte magnae et inna- 

tae misericordiae suae subveniatur. Iterum atque iterum Cel- 

situdinem Vestram, dominum, dominum meum clementissi- 

mum, oro et submisse invoco. Nihil potius habiturus sum 

nihilque magis praecipim (sic) ducam în omni vita mea quam 

hoc însigne beneficium Celsitudinis Vestrae tum publicae, 

tum privatim pleno ore offerre et apertis (quod aiunt) ty- 

biis decantare, Deum ter optimum maximum pro diuturna 

et salubri conservatione humillimis precibus meis exorare. 

Quam diu perbelleque regnare cupio. Datum Tyrnaviae, die 

12 Septembris 1612. 

S. C. T. (540). [Petraşcu- Voaă.]
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[Pe Vo:] Serenissimo principi, domino, domino Maximiliano, 

Dei gratia Archiduci Austriae, etc., etc. (sic), domino, domino 
et patrono clementissimo, 

(Innsbruck, Sta///altereiarchiv, Ambraser Akten.] 

XXII. 

[1612.] 

Serenisstme princeps, 

domine, domine clementissime, 

Servitiorum meorum praemissa commendatione. Ingenti 

formidine corripior ne Celsitudinis Vestrae, domini, domini 

mei clementissimi, animum et singularem benignitatem în me 

toties clementer effusam offendam, quod tam audacter, sine 

ulla respiratione, litteris meis Celsitudinis Vestrae limina sol- 

licite, submisse oro ; tantae impudentiae, qua summa necessi- 

tate coarctor, indulgere dignetur. Nil novitatis Celsitudini 

Vestrae scribo, nisi illam antiquam et vetustate consumptam 

-orationem meam, qua et modo Celsitudinem Vestram sub- 

misse rogatam cupio, ut, meorum negotiorum ratione habita 

.apud Sacratissimam Caesaream Regiamque Maiestatem atque 
Inclitam et Augustissimam Domum Austriacam, dominos, 

dominos meos clementissimos, per intercessionem ad promo- 

venda eadem Celsitudo Vestra, tanquam dominus et pa- 

tronus meus clementissimus, auxilio esse dignetur et de iam 

vacantibus Sacratissimae Caesareae Maiestatis impedimentis 

hoc tempore benignam et clementem rerum nostrarum expe- 

ditionem ope et auxilio Celsitudinis Vestrae mediante conse- 

qui mereamur: nihil magis animum meum affligere potest 

quam nescire quem finem conditio et status meus calamito- 

sus respicere debet. Iterum atque iterum Celsitudinem Ves- 

tram, dominum, dominum meum clementissimum, humiliter 

rogo. Hoc insigne beneficium qua remuneratione aequipa- 
rem, nondum reperio : quod sedulo commentabor; dum me- 
mor ipse mei, dum spiritus hos artus reget, vivo ore inter
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mortales in praedicatione sui non deficiam. Celsitudinem 

itaque Vestram diu et incolumem ab opifice omnium conser- 

vatam cupio. Datum Tyrnaviae, die 12* septembris 1612. 

Celsitudinis Vestrae, domini, domini mei clementissimi : 

subiectissimus 

et perpetuus servitor : 

Radulius, Palatinus 

Valachiae Transalpinae, etc. (Sic). 

ad 

Sp 
[Ve: Serenissimo principi, domino, domino Maximiliano, 

Dei gratia Archiduci Austriae, etc. etc. (sic), domino, do- 

mino et patrono clementissimo.] 

XXIII. 

[1613.] 

Serenissime princeps, 

domine, domine clementissime, 

Fidelium servitiorum meorum in gratiam Serenitatis Ves- 

- trae demissam subiectionem. 

Sentiens Serenitatem Vestram remotam fuisse, praeterea 

tempus promotionis negocii mei usque protractum esse, subvere- 

bar Serenitatem Vestram, dominum meum clementissimum, 

crebris literis meis sollicitare. Nunc vero ex apparenti et evi- 

denti rerum statu processuque ipso calamitoso, tam provin- 

ciae meae Valachiae, quae quidem iam prorsus, nisi Sacrae 

Caesareae Maiestatis et Inclytae et Augustissimae Domus 

Austriacae, dominorum, dominorum meorum clementissimorum, 

benigno patrocinio fulciatur, extincta, et pene excusta (sic) vide- 

tur, quam etiam ipsius Transylvaniae, inimicorum, otthomanae
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gentis, manu violenta et praedatoria insultibus, vastatae, cuius 
Ssimiliter casus, non aliunde, nisi ab eadem Inclyta Serenitatis 
Vestrae Domo dependet, lachrymis obortis accedo Serenita- 
tem Vestram, dominum, dominum meum clementissimum, ean- 
dem suplex exorando, ut eadem, tantae calamitatis meae mi- 
serta, per eandem solam fortunae meae, quae quidem diutissime 
iacuerunt, erigi mihique restitui. Quantum spe maxima du- 
cor: servitia mea, quae olim fideliter praestiteram, eadem et 
nunc ope divinae clementiae, auspiciis vero Maiestatum Ves- 
trarum, laudi, decori gloriaeque immortali Maiestatum Vestra- 
rum, dominorum, dominorum meorum clementissimorum, nec- 
non emolumento totius christianitatis fore. Quibus exactis, 
patriam quoque meam affictam iam tandem recuperare va- 
leam. Nihil enim est tam arctum quod eiusdem Serenitatis 
Vestrae, domini mei clementissimi, intercessione et patrocinio 
apud Sacratissimam Caesaream |Maiestatem], dominum, domi- 
num meum clementissimum, consequi posse diffidam. Quam 
gratiam Serenitatis Vestrae sospite vita omni promptitudine 
servitiorum meorum humilium promereri studebo. Cuius me 
clementissimae tutellae, toto cum negocio meo, quam maxime 
comendatum cupio. Prosperam ac diuturnam valetudinem 
cidem Serenitati Vestrae a Deo optimo maximo ex animo 
praecatus.. Datum Tyrnaviae, die 5 septembris, anno Domini 
1613. 

Serenitatis Vestrae 
domini, domini mei clementissimi, 

fidelis subditus et 

perpetuus servus: 

Radulius, terrarum Valachiae 

Transalpinae Waiwoda m. p. 

Jo Radul Voevod. 

[V*: Serenissimo principi ac domino, domino Maximiliano, 
Dei gratia Archiduci Austriae, duci Burgundiae, comiti Ty- 
rolis, etc, etc. (sic), domino meo clementissimo.] 

o
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XXIV. 
[1614.] 

Serenissime princeps, 

domine, domine clementissime, 

Fidelium servitiorum meorum în gratiam Serenitatis Ves- 

trae perpetue demissam subiectionem, etc. (sic). 

Cum memoria repeto infinita illa Inclytae et Augustissimae 

Domus Austriacae, dominorum, dominorum meorum clementissi- 

morum, beneficia, quibus plurimi lapsi viri, qui se huc ad eandem 

suo in infortunio receperunt, etiam immeriti, suae pristinae 

conditioni sola genuina sua bonitate et clementia restituti 

sunt. Facile în eam spem et ego adducor me etiam, înfimum 

et perpetuum servum Maiestatum Vestrarum, tamquam eum 

qui eidem Inclytae et Augustissimae Domui, atque toti Chris- 

tianitati, per omnes occasiones fideliter inserviverat, iuxta Se- 

renitatis Vestrae clementem promissionem, ipsius suffragiis 

postliminii patriae amissae restitutionem consecuturum. Pro- 

inde, clementissime domine, pro tempore nunc currenti, ubi 

in his comitiis (et in quibus utinam faveant superi Caesareae 

Maiestatis, domini, domini mei clementissimi, conatibus, ut, 

quod înstituere dignata est, etiam, benefortunantibus Diis, 

faeliciter absolvere queat) omnia inclytorum regnorum suorum 

negocia determinabuntur, eandem Serenitatem Vestram, uti 

dominum, dominum meum clementissimum, humiliter exora- 

tam esse velim, ut negocii mei, simulatque promotionis suae, 

clementer meminisse dignetur ; cuius clementi sufiragio, et suae 

perbenignae commendationis aura, quae unita sola plus cae- 

teris omnibus patrocinari potest, mea dignitas meaeque for- 

tunae, quae quidem diutissime iacuerunt, iam tandem erigi 

în pontumque deduci queant. Omnibus enim hoc obvium est, 

quam plurimis magnis viris, Serenitatis Vestrae opem implo- 

rantibus, auxilio saepe fuerit; hunc igitur etiam clementem 

et perbenignum suum favorem, qui mihi erit magni cuiusdam 

numinis instar, neu denegare, set mihi aegerrime laboranti 

suppetias ferre dignetur, humiliter, et precibus quibus maxime
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possum, Serenitatem Vestram,dominum meum clementissimum, 

oro atque obsecro. Hanc ego Serenitatis Vestrae clementiam, 

una cum infinita Dacorum sobole, quoadusque sole volubili 

fas erit frui, immortales agam grates: tanta, Serenitatis Ves- 

trae beneficia ubique locorum circumferam, et humillimis ser- 

vitiis meis fideliter ac perpetuo promereri non cessabo. Cuius 

clementiae me totum quantus sum ad obsequium Serenitatis 
Vestrae offero dicoque: orabo supplex Deum ut Serenitatem 

Vestram diu incolumem servare iubeat. Datum Tyrnawiae, 
18 ulii anno 1614. 

Serenitatis Vestrae, 

domini, domini mei clementissiini, 

subditus fidelis et 

perpetuus servus : 

Radulius, Terrarum WValachiae Trans- 

alpinae Waiwoda, m. p. 

[V*: Serenissimo principi ac domino, domino Maximiliano, 

Dei gratia Archiduci Austriae, duci Burgundiae, comiti Ty- 

rolis, etc. (s7c), domino suo clementissimo.] 

XXV. 

[1615.] 

Miindtlichen gethane Relation des Herrn Radul Wayvodae 

Hoffdienners, so den 22 Julii 615 mit des Achmat Kihaia, 

Sultani Pottschaffters, nach der Portten abgeferttigten Hassan 

Chiausen zu dem Vesier Aly-Bassa in seines Herrn Geschăfft 
mitt Schreiben geschiickht worden. 

Nachdem er mit obgedachtem Chiausen von hinnen abge- 

fahren, hab er den Vesier Ally-Bassa ain Tag Raiss herwerts 
Griechischen-W eissenburg angetroffen, und, volgenten Tags 

seiner Ankhunfit, bei demselben mit Presentierung seiner 

Schreiben Audienz gehabt, dabei er ehrlich empfangen und 

sich der Vesier, nach Vernehmung allerseits Schreiben, în
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Sonderhait des Fridenschluss erfreut und darauf alspaldten 

zwen Capitschi-Bassi nach der Portten abgeferttigt. 

Der Bethlehen inn Siibenbiirgen, so woll der Waywoda in 

der Moldau, sein bei iîme Vesier schlechten Credits, gleich- 

woll der in der Moldau eines bâssern dann der Bethlehen : 

deren beder Gesandten, ainen Tag vor dises Raduls Dienner 

Ankhunfit, bei dem Vesier, ungefehr mit 40 Persohnen, an- 

gelangt, und der Moldauer ainen Wagen mit sechs Rossen, 

sambt ain tausent Tallern, dem Vesier pro honorario ange- 

bracht. Was des Siibenbiirgers Verehrung gewesen sei, 

wisse er nicht, allain sovil verstandten, das er ainen ab- 

schlegigen Bschaidt bekhomben, und an inne Lippa der 

Portten înnerhalb fiinfzehen Tag einzuraumen begert worden, 

oder im Widrigen er das selb anderwerts mit Ernst suechen, 

und der vilfeltigen gegebenen terminis ein Endt machen werde. 

Der Vesier hab gegen disem des Raduls Dienner im Ver- 

trauen gemeldt, das Bethlehen bei innen an der Portten und 

in Gemain also verfeundt, das sie inne principatum, wie auch 

den Moldauer langer nicht gedulten wollen, sondern er zu 

Terer Khayserlichen Majestăt allergnedigsten und dero ge- 
haimben Gefallen alles Vleiss dahin gedenckhen wolle, das 

mitt Vorwissen der Khayserlichen Majestăt andere Waywoda 

dahin eingesezt werden sollen, dann sie an den Bethlehen 

gross Miisfallen haben. Der Vesier hab er bei guetten Ge- 

sundt und wie obvermelt am herauf nach Ofen werts Ziehen, 

befundten, sei auch bei ime in Lăger 15 Tag lang gebliben 

und bis auf Tolna mitzogen; hat von 4 bis in 5.000 Mann 

bei sich, maissten Thails von Bossn und Timar Răzen, 

Spahien, welche Chrissten, und anderm schlechten unbewârten 

Volckh bei sich und, seinem Fiirgeben nach, nit zu dem Endt 

ichtwas wider den Friden fiirzunehmen, sondern allain das 

er wegen des jungsten von den Grănizer-Lurkhen umb die 

Bezahlung bei Griechischen-Weissenburg fiirgangnen Ver- 

Jauft den Grănizern nit trautt, und zu seiner selbst Assecu- 

ration solches Volckh zusamen gebracht, in Willenns sich 

damit anderhalb Ofen zu legern, und, weill er die Zahlung 

bei sich, eine general Grăniz-Reformation firzunehmen, da-
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bei die Meiittschen gestrafit, die Ungehorsamben abgeschafft 
und die Gehorsamen bezahlt werden sollen. Dagegen, weil 
sich die Grânizer des begangnen Excess der Straff befiirch- 
ten, sein sie resolviert mit zusamen gesezten Crăften dem 
Vesier sich zu widersezen, und sein Înstallirung auf Ofen so 
lang zu verhindern, biss er sich entlicher mit innen giiett- 
lich vergleichen werde. Darzue des Vesiers bei sich habente 
Khriegsleiith, so maissten Thails von Spahien ohne Besol- 
dung, oder Lehensleiith, khain Lusst und ieren Abzug ohne 
Underlass gegen Raichung dem Vesier fir ainen jedtwedern 
Spahien zwen Ducaten, so sonsten, vermiig der Ordtnung, 
nur ain, auf Michaeli, zum Abzug, dem Vezier zu geben schul.- 
dig, begehrn. 

Der Tiirkh hat sich des Fridens nicht wenig zu erfreuen, 
dann, sovil dise Persohn auf diser Raiss gesehen, und von 
den Răzen und andern Christen vernuhmen, alle seine Heu- 
ser und Castel ausser Offen und Grann entblăsst, paufellig 
und îibl versehen. 

Der Skender-Bassa ist eillents durch zwen Capitschy 
nach der Portten abgefordert worden, in Mainung ime in 
Asia ein Beeglerbegthumb zu verleichen. Welcher sich aber 
vil eines andern besorgt, weil er des strangulirten Obrissten 
Veziers Nassuf.Bassa grosser Freundt, hergegen, nach des- 
sen Ableiben, er dessto mehr Feundt an der Portten, und 
bei dem Ally-Bassa selbst khain Gunst,—deme er, das der- 
selbe fiir inne aus die Portten umb seiner Herauss-Restitui- 
rung intercedirn soll, aţijn Haubt-Ross und ain ansehenlichen 
Zeltt verehrt, dannoch von demselben dits Orts abschlegi- 
gen Bschaidt bekhomben, 

Von dem persianischen Zuestandt gaben zwar die Tiir- 
khen, ierem Brauch nach gegen Frembten, fiir, das der Us- 
begh den Persianer geschlagen ; jedoch befindten sie sich 
dabei ganz khlainmiiettig und betruebt, darauss das Wider- 
spil leiichtlichen abzunehmen. 

Die Khosăggen am Schwarzen Mâhr sein neiilich in des 
Sultans Dition zu Baba, so eine grosse Statt, eingefallen und 
sehr grossen Schaden gethan ; zu derselben Zerstreuuung ein
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Anzall Tscheukhen an der Thonau hinundter gebracht wor- 

den, jedoch die Khosăggen derselben nicht erwarth, sondern 

sich widerumben an iere gewahrsambe Orth begeben. 

Alss dise Persohn sein Abschidt von dem Ally-Bassa ge- 

nuhmen, sei er der Tollmătsch und sein zuegeordtneter Com- 

missari jedtweder mit einem Cafitan bekhlaidet und in sein 

Losament auf des Vesiers Ross ehilich beglaidt worden, nach 

mallen ime achtzig Spahien, welche inne auf Stuelweissenburg 

undt folgents bis auf ein halbe Meil Weegs von Raab be- 

glaidt haben, von dem Vesier zugeordnet worden. Wien, den 

20 Augusti 1615. 

(«Was auch der Radul Waida bey Ali-Vesier gewester 

Diener mier angezaigt.» — Innsbruck, Statthaltereiarchiv, Am- 

braser Akten.] | 

XXVI. 
[1616.] 

Serenissime Princeps, domine, domine clementissinte, 

Fidelium. servitiorum meorum in gratiam Serenitatis Vestrae 

demissam subiectionem, etc. 

Totus în hoc fueram, ut ipsemet personaliter, antequam me 

submississem itineri, Serenitati Vestrae, domino meo clemen- 

tissimo, vivo ore, ingentes, pro suis summis în me servum 

suum beneficiis, gratias agerem, et oscularer manus suas 

praelibatas. Verum, quum hanc intentionem meam, interdixit 

et prohibuit meus repentinus in provinciam meam, iam diu 

amissam, indulgentia Suae Maiestatis Caesareae, domini mei 

clementissimi, reditus, quem mihi, nulla interposita mora, ma- 

turandum multae rationes suadent, — oro quam demisissime 

Serenitatem Vestram, dominum meum clementissimum, digne- 

tur me pro sua clementia excusatum habere. dem ego sum 

servus et subditus, qui olim fui, et, donec in mortalium nu- 

mero fuero, una cum posteritate mea, în eadem fidelitate, 

probitate, constantia, me perpetuo conservabo erga Suam 

praelibatam Caesaream Maiestatem Inclytamque et Augustis 

simam Domum Austriacam, dominos, dominos meos clemen



  

ACTE EXPLICATIVE ŞI DOVEDITOARE Vl 

tissimos, assiduis votis precatus, ut eosdem remque publicam 
florentem et incolumemea benignitate servarent, quam, super 
magnas plurimasque virtutes, praecipua sanctitate, consequi 
Deorum honore meruerunt. Interea Serenitas Vestra mei servi 
sui clementer meminisse dignetur humiliter oro, et reveren= 
ter obsecro. Cuius manus exosculor, et vale faelicissimum 

eidem Serenitati Vestrae dico. Dii, vos invocamus, annuite 
coeptis nostris, sub cuius auspiciis tantam rem aggredi ni- 
timur. Servent quoque eandem Serenitatem Vestram diu foe- 
liciter incolumem. Datum Viennae, die 2 Martii, anno Domini 
1616. 

Serenitatis Vestrae, domini, domini mei clementissimi, 

” servus humilis et perpetuus : 
Radulius, Terrarum  Valachiae Transalpinae Waiwoda. 

Jo Radu Voevod. 

[V*: Serenissimo principi ac domino, domino Maximiliano, 
Dei gratia Archiduci Austriae, duci Burgundiae, comiti Has- 

purgi et Tyrolis, domino, domino clementissimno.] 

XXVII. 

, (1617. 

Serenissime Princeps ac domine, domine clementissime. 

Fidelium servitiorum meorum in gratiam Serenitatis Ves- 
trae demissam subiectionem. 

Si quando inclementius mea mecum fortuna egit, mihique 
inter arma et saevas procellas adversata est, nunc certe 

satis dure et crudeliter saevit; cum numen caeleste Divo- 
rumque Caesarum sanctum illum et inaccessibile limen et 
Augustissimae Domus Austriacae animi clementes meis pre- 
cibus lachrimabilibus minime flecti queant. Regnum, opes et 
alias satis affluentes fortunas, quas benigna quondam sors 
et pii genitores invexerant, non modo haec propter Inclytam 
et Augustissimam Domum Austriacam placuit amittere, verum
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ipsam mortem oppetere, semper îd sibi gratum futurum, non 

minus indecorum duxi. Meae externae et internae, cum a- 

nimi, tum corporis vires, nec absurdae aere ornata arcula, 

que starent meis lucerentque liberis igne sine fine foci, în 

spem futurae compensae, et in adversis levaminis causa, pro- 

fuse libenter profudi : nunc, omnibus his destitutus, iam sum 

in servorum conditione relatus. Quod si, clementissime do- 

mine, nunc mea merita minus valerent, tandem Deorum per- 

missu, si ultra protenderetur vita, aliquando valitura essent, 

Sed expectare diem quo mihi cum liberis meis ostiatim e- 

mendicandus esse panis (et fortassis, nisi a Şerenitate Vestra, 

in qua, post Deum immortalem, unica spes, portus et refu- 

gium meum, mihi benigne succurratur, haud aliter querendus 

erit), morte ipsa haec graviora videntur. Nullum tempus caret 

tormentis, nullum producit quandoque laetiora: omnia nunc 
turbantur, nunc deorsum in praeceps ruunt. Quae igitur vita 

mea sit, quae requies, quod in miseriis, curisque solatium, 

Serenitas Vestra excelso iudicio suo clementer facile aestimare 

dignetur. Nullam hactenus petitorum meorum humilium, tam 

de restantiis, quam de deputato menstruo, infaustus, nec aliter 

quam sub infami stigiae caliginis umbra natus, resolutionem 

consequi poteram. Humiliter oro me Serenitatis Vestrae salvet 

et adiuvet innata benignitas, ut ego, is qui fideliter per omnes 

occasiones huic Inclytae Domui Austriacae, ac Reipublicae 

christianae, inserviveram, praecedente clemmentia sua, de pro- 

positis beneficiis cum liberis meis utique gaudere mereat. 

Clementer Serenitas Vestra în memoriam replicare dignetur 

me, cuius causa tantas opes amisisse, quum mihi mille modi 

earundem conservandarum nunquam defuerint. Obsequens hoc 

ac prompta semper et perpetua in Suam Maiestatem Caesa- 

ream Domumque Austriacam Augustissimam mea observantia, 

fides, candor et constantia, gratia mercedis futurae, fecit. Tam 

finem facio huic querelae, Vestrae Serenitati optime notae, 

cum ipsa quoque calamitas et pauperies, în qua praecipitatus 

sum, dempserit ex animo curis anxiis fracto, demisso tamen, 

cultiores formare sermones. Superest orare Deum, ut Sere- 

nitati Vestrae huicque Augustissimae Domui Austriacae, do-
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minis,. dominis meis clementissimis, omnia diu, prospere ac 
faeliciter eveniant, mei quoque, aeterni clientis sui, ut benigne 
memores esse et me afflictum, tot calamitatibus confectum, 
levare dignentur, quam demississime oro et reverenter ob- 
secro. Datum Tyrnaviae, die XXVII Maii MDCXVII. 

Eiusdem Serenitatis Vestrae, domini mei clementissimi, 
devotissimus in 

aeternum cliens: 
Radulius, Terrarum 
Valachiae Transalpinae 
Waymwoda, m. p. 

fo Radul Voevod. 

[V*: Serenissimo principi ac domino Maximiliano, Dei gratia 
Archiduci Austriae, duci Burgundiae, comiti Habspurgi et Ty- 
rolis, etc. (sic), domino suo clementissimo.] 

XXVII. 

[1618.] 

Ad principe Transilvaniae Bethlen Gabor. 
lam gratum nobis nuper a Nicolao Petrascho Vaivoda in- 

telligere fuit Sinceritatem Vestram in suam ipsam singularem 
protectionem statuisseque legitimas eiusdem petitiones iustitia 
mediante omnique conatu promovere, ut, cum ipsum eadem de 
causa in Transilvaniam ire animum induxisse cognosceremus, 
noluerimus sine litteris nostris ad Sinceritatem Vestram ve- 
nire, certo nobis persuadentes ipsam quod, vel antea în eius- 
dem favore praestare constituit, vel iustitia aequitatisque et 
ipsius Petraschi necessitas postularit, in nostri quoque gratiam 
libentius efficaciusque promoturam esse. Quod idcirco hisce 
benevole requirimus, ut sic idem ipsi re ipsa exhibere velit, 
quo ille foeliciter gaudere possit, et nos eum libenter (ac se- 
dulo, șzers) sublevare conatos esse, et Sinceritatem Vestram 
nostro etiam tempore, interpositionis intuitu, de aequo illi et
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bono mature ac sedulo prospexisse. Quod si de Sinceritate 

Vestra quibuscumque aliquando benevolentiae generibus com- 

pensari posse animadverterimus, conabimur egregie. Cui de 

reliquo foelicia rerum incrementa praecamur. Datae Viennae, 

die XVllla mensis maii, anno salutis MDCXVIII. 

(Concept. — Innsbruck, Statthaltereiarehiv. —Între Concepte 

în Flof-Reichssachen.] 

XXX. 

(1619.] 

Z/lustrissimo signore, io osservandissimo, 

A 

E gran cosa che da molti mesi in quă io non habbia 

di Vienna nuova alcuna, nt da Vostra Signoria Tilustrissima, n€ 

da altri, et pure in ogni occasione di messaggieri mandati 

dal signore ambasciatore, quando io ero in Costantinopoli, et 

di poi che io sono venuto in Moldavia, due o tre volte le 

hd scritto, etiam per via del segretario maggiore del regno 

di Polonia; spero pure che gli saranno capitate o le capite- 

anno, et che io havrd un giorno questa gratia di havere 

una sua lettera. Io sono hormai a buon cammino di questo 

accomodamento tră la Serenissima Casa Ottomanna et la 

Maiestă del r& di Polonia, havendo sino ad hora saputo bar- 

cheggiare di maniera che per gratia di Dio sino a qui nonsi 

& perduta, un anima sola, n€ hanno li Tartari fatto motivo 

alcuno, nt si sono li exerciti ottomani avvicinati alli confini 

del regno, et Schender-Passa se ne resta ad Acherman a 

guardar le cose sue, et anco la Maiestă Regia et il regno 

hanno fatto et fanno ogni diligenza per ritenere li Cosacchi 

dalle scorrerie. Digiă tengo in mano.]a plenipotenza non 

„solo del Gran-Signore, ma anco un commandamento di non 

lasciar passare li Tartari in Polonia, quando volessero fare 

qualche tentativo. Qui si trova da me îl signore Gregorio 

Coansky, stato ambasciatore a Constantinopoli, col quale an-
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dro a trovare Schender-Passa e dipoi, dovendo in breve ve- 

nire alli confini il Gran-Cancellieri, anderd ad abboccarmi seco 

per maturare questo santo negotio. Nel quale io mi affatico 

anco tanto piu, perche, se la Maiestă di Polonia stară în pace, 

potră haver maggior commodită di aiutare il nostro buon re 

Ferdinando, suo cognato; al quale sono sempre volti tutti 

li miei pensieri. Non sd comme in Germania passino li suoi 

negotii, ma spero în Dio che la bontă sua vinceră la invidia 

et la malivolenza de suoi nemici e che al fine la buona causa 

sară trionfante. Et io prego Vostra Signoria Illustrissima ad 

avvisarmi delle nuove di costi et in particolare di quei negotii 

che piu volte habbiamo parlato insieme. Vostra Signoria Illus- 

trissima mi promesse di venire a Varsovia et intromettersi 

per questa pace tră li Pollacchi ct. il Gran-Signore, ma 

io non ho mai havuto nuovedi Vostra Signoria Illustrissima. 

Alla quale bacio la mano. Di Iassa, li 11 di giugnio 1619. 
Di Vostra Signoria Illustrissima 

aflectionatissiino servitore et figlio : 

Gasparo Graziani, principe 

di Moldavia, m. pi“. 

(V*: Al Iilustrissimo signore, mio osservandissimo, il si- 

gnore conte Adolfo de Altan, libero barone in Goldpurg e 
Murstelen. 

A Vienna. 
Pecete cu boul, avind steaua în frunte și pe lături luna şi 

soarele. 

Inscripţie: aw Tamnap BoEROAA, PSCNOAAp Bean MOaA,.] 

XXX. 

[1620.] 

Serenissimo principe et mio signor clementisstmo, 

II nepote del principe Gratiani hă solicitato .di maniera 
esso Gratiani et apresoli le raggioni che li havevo rimostrato 
di quello che, per divertire di quă il Bethelem, in servitio
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della Casa di Austria doveva fare, che a questa hora giă 

forsi sară esso Gratiani con il suo compagno, principe di 

Valachia, in Transilvania et, comme esso Gratiani mi scrive, sară 

forse esso dalli Sassoni elletto. Il Schender-Bassa, inimicis- 

simo di esso Bethelem, si affatiga con la provincia di fare 

escludere esso Bethelem fuori. 

Avisa esso Gratiani che sia necessario pigliare in soldo 

li Cosachi et Rutheni che sonno in Pollonia, perchă € dubbio 

che sarano ricercati d'altri, inimici della Casa Augustissima, 

a servire loro, et che €& militia che costa poco et € catto- 

lica (sic); con la quale intrare si potrebbe sin in Bochemia. 

Avisa che alla Porta Ollandesi, Inglesi, Venetiani et altri 

fanno ogni cattivi offitii alla Porta et che per cid Sua Ce- 

sarea Maiestă doveva mandare ivi persone intelligente et 

conservare la bona amicitia con il Turco, a  confusione di 

quelli che procurano il contrario. Si exibisce perpetuo servi- 

tore et che,in ogni occassione che li sară commandata, met- 

teră la vita et ogni suo havere in servire lAugustissima 

Casa et Vostra Altezza Serenissima, 

Quă sonno venuti tre falconieri con molti girifalchi, et 

si trattenerano quivi sinch& venghi ordine et commandamento 

di Vostra Altezza Serenissima ; întanto li falconieri li înse- 

gnarano quă. Io h5 avisato esso Gratiani che Vostra Altezza 

Serenissima hă fatto provederli di molti bellissimi ucelli, et 

in particulare di bianchi et grossissimi, et che pero mandi 

suoi homini inteligenti a pigliarli, et mandi a Vostra Altezza 

Serenissima cavalli, tapeti et altre gentilezze, perche in vece 

Vostra Altezza Serenissima li hă fatto venire con molta spesa 

et molto incommodo et mandato molto lontano a farli venire. 

Il Bethelem Gabor, sentendo che, da una parte, li Cosachi 

et Rutheni, quali Vostra Altezza Serenissima hă procurato, 

et che, dal! altra,il Gratiano entra in Transilvania, si & mos- 

trato anaevole (sic) alla trattatione della pace; attende per 

tanto a cummulare denari, et si partiră per ritornarsene 

în "Transilvania, dando bone parole a Sua Maiestă Cesarea, 

et anco in secreto alli Hongari suoi favorevolli, siche il 

Bethelem si accommoda con il tempo et vă cavando utilită



  

.:, 

ACTE EXPLICATIVE ŞI DOVED:POARE 177 

presente da tutti, amici et nemici.; Si spera che si componeră 
con il Bethelem, et anco con li Hongari, poich€& vedono Sua 
Maiestă havere assai avantaggio et essere armata et, per 
certo, se Sua Maiestă voră stare sul suo avantaggio, haveră 
occassione di mettere terrore alli suoi nemici et rebeli. 

Se Sua Maiestă: partiră in breve di chi (s:c), comme si 
tiene, questa cită haveră gran bisogno della presentia di Vostra 
Altezza Serenissima. Alla quale humilimente prego ogni bene, 
et fo humillima riverentia. 

Di Vostra Altezza Serenissima 

Perpetuo. et humillimo servitore: 

Cesare Gallo. 
Vienna, 10 Gennaro 1620. 

(Ve: Gli avisi di Cesare Gallo, 10 danuarii, anno 620; 
Innsbruck, S/ar/ha/tereiarchiv, Ambraser Abteu.] 

XXXI. 
| [1620.] 

Ad Dominos Hungaros în praesentibus comitiis ÎVovisolii cou- 
gregatos fidi cuiusdam sympatriotae diligens commonefactio. 

„+48. Hic Sua Serenitas sibi ipsi sit exemplo. Quamvis enim 
sui Principatus Transylvaniae assecurationem, pactisque et ta- 
bulis confectis, sigillisque munitis obligationem fide promissa 
a Caesare datam habuisset, nihilominus tamen Princeps Wa. 
lachiae, Rahdul Weida, Hommanaj, Comes ab Altham, et 
modernus Palatinus, nomine Caesaris validissimo exercitu 
irruptione facta, Suam Serenitatem. hostiliter sunt adorti, 
eandemque, Principatus sceptra ambientes, expellere, Princi- 
patum austriaca domo occupante, ad tractanda gubernacula 
Hommanaj tum Principis loco intrudere, divisis in occupato- 
res reliquis comitatibus et ditionibus, vi technisque laborarunt. 
Qua pace et fide nefarie fracta et violata, maior exercitus 
illius numerus miranda Dei vindicis ultione frigore fameque 
misere periit, residuo ex mera gratia et misericordia Suae 
Serenitatis e regione dimisso.... 

50. Atque omnium. fere adhue memoria constat quam 

64567. Vol. 1V, 12
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inaudito plane modo Michaăl Weida, alias de domo austriaca, 

ob sua contra Turcas fidelissime praestita servitia militaria, 

meritissimus, ardore ipsi divitias surripendi, iussuque Georgii 

Bastae ex inopinato enecatus, suum filium et viduam in extre- 

mae paupertatis miseriam detrusam et expulsam reliquerit .. .. 

“: [Miiachen, Sizatsarchiv, K. Schw. 403/11, fol. 287. 

, XXĂXII. 

Copia, Trauslaet van see- 

cher Advys aen myn ge- 

sonden door den Patriarch 

van Alexandria, iegenvoor- 

dich in  Valachia zynde, 

aent Hoff van den Prins 

Radul Vaivoda. 

Na dat Gasparo Vaivoda 

iegens de Turcken gerebel. 

leert hadde, is in Chotyn 

gegaen en heett de Polen 
verwitticht dat Scander-Passa 

alleen was, dat hem soude 

coemen bespringen.Waerinne 

hem gehoer gevende, syn 

derwaerts gegaen dese nach- 

volgende poelsche Heeren: 

Zolchotschi, syn  Doch- 

tersman, zynde Catman offe 

Veltvuerste ; syn zoon; Za- 

moschi, den Palatyn van 

Caminitz ; Cullinoschi, Co- 

reschi, en. veel meer ander 

Heeren, met den leger van 

vertich duysent brave man-- 

nen, sonder haer dienaers, 

en in Moldaviam gecoemen, 

in een plaets genaempt Tzi- 

zora; alwaer, gecampeertende 

Copie. Traducerea unei 

știri ce mi s'a trimis de pa- 

triarchul de Alexandria, care 

e acum în Ţara-Romănească, 

la Curtea Domnului Radu 

Voevod. 

După ce Gașpar Voevod 

s'a răsculat împotriva 'Tur- 

cilor, a mers în Hotin și a 

dat de știre Polonilor că 

Schender-Pașa era singur, ca 

să vie să-l ajute pe dinsul. 

Ascultîndu-l în aceasta, s'a 

dus acolo Domnii poloni ce 

se înşiră mai jos: 

Zolkiewski; ginere-său, care 

era Hatman; fu-său; Za- 

moyski, Palatinul de Came- 

niţa, Kalinowski, Korecki, și 

mulți alţi domni, cu o tabără 

de 40.000 de oameni viteji, 

afară de slugile lor, și, viind 

în Moldova, într'un loc anume 

ȚȚuţora, şi puind lagărul a- 

colo şi întărindu-se, trimiseră 

cinci saii șese mii de oameni 

pentru a da năvală asupra
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getrinciert zynde,hebben vyff 
ofi ses duysent mannen aff- 

gesunden, um Scander-Passa 
t'assalteren, ende de reste 

vant Leger,: starck vntrent 
vyfften dertich duysent man- 
nen, is in de trinceen geble- 
ven. Diti vyff uft ses duy- 
sent mannen syn Scander- 

Passa, die met den Sultan, 
broeder van den Coninck 
van Tartaria, op haer aen- 

quaem, te gemoet gecoemen ; 

de Turcken waeren  thien 

duysent en de Tarters der- 

tich duysent Mannen, ende 

daervolchden... uch veel 

meer anderen nae. Sy heb- 

ben tsamen gevochten, en 

diti vyff off ses duysent 
teen mael verslaegen ; daer 

nae, op de trenceen van de 

Polen angecoemen zynde, 

syn de Polen dapfer ver- 

schrickt en met groote vrese 
vmvangen geuerden, en heb- 

ben haer meer gefortificeert 
en binnen de trenceen ge- 
houden. 

Gasparo Vaivoda, daer- 

door seer verbaes zynde, 

heett met de Moldauen, die 

by hem waeren, în den nacht 

de vlucht genomen, maer 

het volck. vant lant hebben 
haer achterhaelt en 'doot- 

geslaegen. Eenen, genaempt 

lui Schender-Paşa; iar rămă- 

şița taberei, în număr de a- 

proape 15, 30.000 (?) de oa- 
meni, a rămas în şanţuri. Acej 
cinci, șese mii ajunseră în- 
naintea lui Schender-Paşa, 

care venia asupra lor cu Sul- 
tanul, fratele Hanului: Turcii 
erai 10.000 şi Tatarii 30.000 

de oameni, şi în urmă mai 

erai mulți alții. S'aă luptat 

împreună, şi acei cinci sai 

şese mii ai fost bătuți, din- 

tr'o dată; apoi, sosind la 

șanțurile Polonilor, fiind a- 

ceştia foarte spăriaţi și cu- 
prinși de frică mare, aă stat 
aică mai mult întăriți și în 
şanţuri. : 

„:- Gașpar Voevod, foarte su- 
părat de aceasta, a fugit 
noaptea cu Moldovenii ce 

'eraii la el, dar ţeranii i-ati 
oprit și. i-aii ucis. Pe unul, 
„anume Bucioc, l-aă prins viii 
„Și l-ati adus la Schender-Pașa,



180 ÎNSEMNĂRĂ ŞI ACTE ROMĂNEŞTI 

-Bozoc, îs levendich gevangen 

en tot Scander-Passa ge- 

bracht geweest, die hem 

heett doen inpaleren. 

De Merrie, daer Gasparo 

Vaivoda op hadde gereden, 

is oock tot Scander-Passa 

gebracht, die twee hondert 

ducaten aen den brenger 

heett vereert, bevelende dat 

men des gelycx syn hooff 

under de doode lichamen 

soude soucken. 

De gedachtepoeische Hee- 

ren, în haere trenceen bele- 

gert zynde, met grooten 

honger en gebreck van al- 

lerhande nootdruft, hebben 

verscheide raetslaegen ge- 

houden, sommige godvin- 

dende te vluchten, twelck 

niet geapprobeert is ge- 

weden, andere syn van o- 

pinie geweest, met de Tur- 

cken te tracteren, dat hun 

luydens alleen met haer wae- 

penen soude laten vertre- 

chen; twelck Scander-Passa 

wel geviel, maer den brueder 

van den Coninck van Iar. 

taria heett daerinne niet wel- 

len consenteren,—ende alsoo 

blyven sy luydens in haer 

trenceen ende vechten. 

Op den 13 Septembris, 

stilo veteri, syn de luydens, 

die dese tydinge gebracht 

care a poruncit să-l tragă în 

fapă. 

Iapa, pe care călărise Gaș- 

par Voevod, a fost adusă de 

asemenea la Schender-Pașa, 

care a dăruit două sute de 

galbeni aducătorului, porun- 

cind să se caute și capul 

lui între morți. 

Acei Domni poloni, fiind 

încunjuraţi în șanțurile lor, 

cu foame mare și lipsă de 

toate cele, aii ţinut felurite 

sfaturi; unii fiind de părere 

să fugă, ceia ce nu s'a găsit 

cu cale, alţii au crezut că 

trebuie să se trateze cu Turcii 

ca să îngăduie oamenilor a 

ieşi numai cu armele; ceia 

ce a primit bucuros Schen- 

der-Pașa, dar fratele Hanului 

ma vrut să lase aceasta, — 

Şi așa rămîn ei în şanţuri 

de se luptă. 

La 13 Septembre, stil 

-vechiiă, aii plecat de la Schen- 

der-Pașa oamenii ce aii adus
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hebben, van Scander-Passa 

vertrucken en tot... dien yt 

waeren de Polen  binnen 

haere  trenceen.  Scander- 

Passa heett aen Radulo Vai- 

voda, Prins van Valachia, ge- 

schreven dat up het spoedi- 
chist met syn leger by hem 
soude coemen, ende my 
duyncket dat datelyck het 
voetvolck sal senden, soo 
veel als hy te wege has brin- 
gen; maer den Prins sal in 
persoen niet moegen gaen. 

Men seyt dat soo groote 
meenichte van Tarters gecoe- 
men is, dat het niet geloef- 
feelyck is dat de Polen het 
Sullen kennen outcoemen. 

Dit is warachtich ende see- 
cher. Op den 20 Septembris 
1620. 

Chotyn is den Castel in 
Moldovia op de Dnysterse 
frontieren naest Podolia. 

Zolchofschi is den Can- 

cellier en Capiteyn-Generael 
van de Polen. 

Zamoschi is den zoon van 

den  vermaeden Cancellier 

Zamoschi. 

Coreschi is den genen die 

voor twee jaeren vuyt den 

toren van de Swarte Zee 

gevlucht was. 

Tczzora is een vleck, niet 

aceste știri, și pe atunci erai 
Polonii în șanțurile lor. Schen- 
der-Pașa a scris lui Radu 
Voevod, Domn al Țerii.Ro- 
mănești, ca să vie cît mai 
iute la dinsul cu tabăra sa, 
Şi mi se pare că va şi tri- 
mite oastea pedestră, cîtă 
a strins-o, dar Vodă nu se 
va duce însuşi, 

Se zice că aşa de mulți 
Tatari ai venit, încît nu e 
de crezut ca Polonii să poate 
scăpa. 

Aceasta e adevărat și si- 
gur. 20 Septembre 1620. 

Hotin e o cetate în Mol 
dova, la graniţa Nistrului, 
către Podolia. 

Zolkiewski e Cancelariul 
și Marele-Hatman al Polo- 
nici, 

Zamoyski e fiul vestitului 
Cancelarii Zamoyski. 

Korecki e acela care cu 
doi ani în urmă a fugit din 
Turnurile Mării-Negre. 

Țuţora e un loc nu de-
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verre van Jassa, de Hooff- 

stadt van Moldavia, in een 

schoene planure  gelegen, 

daerin Cancelier Zamoski in 

syn tyt met den Coninck 

parte de Iaşi, capitala Mol- 

dovei, așezat într'un șes fru- 

mos, unde Cancelariul Za- 

moyski în vremea lui a avut 

o mare luptă cu Hanul. 

van Tartaria een grote ba- 

taglie gedaen heett. | 
Bozoc is een van de prin- 

cipaelste Boiaeren van Mol- 

davia, die het met Gasparo 

Vaivoda gehouden heett!. 

Bucioc e unul din cei mai 

însemnați boieri din Mol- 

dova, ce ai ţinut cu Gașpar 

Voevod. 

[Cu aceasta corespunde o știre de informator  bistriţean, 

în copie la Academia Romină:] 

Her zeget die Poln wern gewis heraus aus dem Schancz 

wn sein ginzet dem Nizter. Boschok is gewis an einen Spyss 
, 

1 În corespondenţa olandesă a lui Haga, avem și scrisoarea lui Chiril de 

Alexandria către State, la numirea lui ca patriarch (Constantinopol, 2 Mart 1622). 

E] mulțămește pentru sprijinul ce i s'a dat de ambasador: <Satis quondam per 

meam epistolam declaraveram,. quando opportuna occasio, Alexandrinus ad- 

huc patriarcha, ut scriberem postulaverat; nunc autem, quando Deo placuit 

me in istam sedem assumptum permanere, non immemor erga me charitatis 

vestrae, qu6d tunc alexandrinus, hoc idem constantinopolitanus, iustum duxi 

redintegrare, pro certo nam habere debet -christiana pietas vestra quod reli- 

gionis evangelice ratio nos conglutinat et tanquam viva membra corporis 

mystici sub Christo domino capite stricte coniungit vobiscum.> — Ambasado- 

rul explică, în scrisoarea-i din 5 ale lunii: «Care patriarch de Constantinopol, 

un foarte distins și învăţat prelat, acum un an și jumătate a fost înnaintat la 

acest Scaun suprem prin recomandația mea şi supt autoritatea Domniilor 

Voastre ; a fost chemat din "Ţara-Romănească, unde se dusese Sfinţia Sa pe 

cind era patriarch de Alexandria, și a fost ales unanim de toți archiepiscopii 

ca patriarh de Constantinopol. (În scrisoare: «welcher patriarch van Constan- 

tinopolen, een seer voornemen ende geleert Prelaet, door myne raccomandatie 

onder de authoriteyt van Uwe Hovg. Moeg. omtrent anderbalfi jaer geleden 

tot dese supreme Stoel gepromoveert, vuyt Valachia. (daer Syne Eerw: op 

dien tydt, pătriarch van Alexandria synde, gereyst was) ontbooden ende in 

myn Huys door den algemeen consent van. alle de Eertssbisscoppen tot den 

patriarch van Constantinopolen vercooren is geweest>). În Alexanâria-i ur- 

mează alt calvinisant: Gherasim,
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geczogen wnd der Wajda: weiss niemandt gewiss. Nikojrits, 
Bocschok, Sheptelits haben dem Gaspar Woida geroden, het 
sol die Tirken niderhauen, wnd Gaspar Woida sein Pruder 
is auff der Zucschawa im Schloss fom Landsfolk eingedon, 
wnnd das Landfolk gibt im auff ein Tag 15 Nejner czu 
Czerung. Wie sie die Schlacht angefangen mit dem Kowatsz 
Peter wnd dem Gaspar Wajda, si sein fon Tirken, Tatarena 
in die Flucht geschlagen, das dem Kowats Peter fon 600 
Man Khiner is loss worden wnnd mit dem Gaspar Wajda, 
is der Kowats Peter in die Flucht khomen, — das bis dato 
niemand khan wissen wo sie sein. za 

[Pentru soarta mai departe a lui Gratiani, iată cuprinsul unui 
P. S. al ambasadorului Haga: către State; 20 April 16211] 

„„.. Den Prins van Mol- 
davia heett dyntelyck. het 
doode lichaem van Gratiani 
gevonden, ende syn hooff 
hier gesonden: hy is van 
drie syne dienaers, die met 
hem gevlucht waeren, vuer- 
mits eenige duysenden du- 
caten, die sy wisten dat by 
hem hadde, ummegebracht 
geweest ... 

XXX, 

„+. În sfîrșit, Domnul Mol- 
dovei a găsit trupul lui Gra- 

„tiani; şi i-a trimis aici capul. 
Gratiani a fost omorit de trei 

servitori ai săi, cari fugise 
cu el, pentru cîteva mii de 

galbeni ce ştiaii că are cu 

dinsul .... : 

NEI 

[19 August 1623|-:: 

Haga către State. 

„...„ Den prins van Mol. , 

davia Stephanus Thomsa is: 

van syn principaet gepri-: 

veert; d'welck den Vesyr -: 

aen den hoen ambassadeur 

van Polen beloofft hadde. 

„. Der Printz în der Molta, 
Stephanus Thomsa, ist sei- 

„mer Herischaft auch privirt:; 
“welclies der Vizier dem: po 
nischen Gesandten zugesăgt 
gehabt. An seiner Statt ist
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In syn plaets gaet Radulo - 

Vaivoda, jegenvoordichprias 

in Valachia, welck priaci- . 

paet wederom aen Syn Excie 

soon, ouwt ontrent twaelfi 

jaeren, gegeven îs, voor de 

somme van hondert ende 

vyfftich  duysent croenen, 

die den vader om t'sel- 

vige te obtineren gespen- 

deert heefft 1. . . i 
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eingesetzt Radul Weiwoda, 

 ietziger Printz în der Walla- 

. chej, und an sein Statt wie- 

derumb eingesetzt sein Sohn, 

ungefehr 12 Jahr, gegen ein 

Sum von 150m Cronen, wel- 

che der Vatter deswegen 

spendirt hatt.. .. 

XXXV. 

(30 Septembre 1624.] 

Haga către State. 

„„.„. De Tarters hebben 

de provintie van Walachia 

geplundert, om haer te wreec- 

ken van eenige affronten 

ende schade geleden van 

Radulo Vayvoda, prins in 

Moldavia, wiens zoen, noch 

een kint synde, ende onbe- 

quaem tot de defensie, het 

principaet van Valachia pos- - 

sideert .... 

„... Die Tartern haben die 

Provintz Walachej gepliin- 

dertt, sich wegen etlicher 

Smach undt Schadens, so 

sie von dem Radulo Vay- 

voda, Printz in Moldaw, er- 

litten,  dessen Sohn nun, 

noch ein Kindt undt zur 

Defension unbequăm, dass 

Fiirstenthumb Walachej be- 

sitzet? .... 

1 în nemțește în Miinchen, /Je/845/., Coll. Camerariana, LUI, f0l. 145: 

"2 dbid. —CE. raportul ambasadorului imperial ta Constantinopol, Lustrier, 8 Oct. 

1624 (copie în Graz, Zandarchiv, Tiirhenhriege) : -aSonderlich weil vor wenig 

"Pagen vill Tartarn în die Wallachoy und Moldau eingefalleu, mit Raub und Brennen 

alda grossen Schaden gethan und Radul Waiwoda, sambt seinen Sohn, gegen 

Siebenbiirgen verjagt haben». -
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XXXV. 

[P. S. din 1 Octombre 1624.) 

Haga către State. 
«+» + Den prins van Tran- 

silvania heefft duysent Hun. 
garen in Valachia, tot assis- 
tentie van de Valacchen je- 
gens de Tartaren, gesonden, 
zuemoel (sc) derft men hier 
geen licentie geven, desel- 
vige met de waepen te ver- 
dryven, om niet  meerde 
irriteren . . , ” 

De Chosacken hebben eene 
voorneme stat, genaempt Is- 
mail, gelegen aen den Da- 
nubius, geplondert ende ver- 
brant, synde (soe men seyt) 
met. eene groote menichte 
van saloupen în zee. Op 
dese tydinge is den Capitan- 
Passa met de ganschearmade, 
sterck veertich galeyen, in 
groote furie wederom nae 
de Swarte Zee gesonden, om 
den vyant te soucken!,... 

. ++. Der Printz von Siben- 
biirgen hatt tausendt Un- 
garn in Walachey, zu Hilf 
den Walachen gegen die 
Tartern geschickt; iedoch 
darff man alhier kein Li- 
centz oder Urlaub geben, 
dieselbe mit den Waffen zu 
vertreiben, damit man sie 
nit mehr entriisten.... 

Cazacii aii prădat și ars 
un însemnat oraș la Dunăre, 
anume Ismailui, ieșind, după 
cît se spune, în Mare cu multe 
șeici. La această veste Ca- 
pudan-Pașa a fost trimes, în 
mare grabă, cu toată flota, 
alcătuită din patruzeci de 
galere, în Marea Neagră, pen- 
tru a căuta pe dușman..,. 

XXXVI. 

[lo Novembre 1624. 
Haga către State, 

..„„.Den prins van Mol- 
davia is ooch apparent dat 
ten instantie van den Tarter 
verandert sall werden?.... 

1 Zdid, 

> ba, 

.«. Essscheintauch dass der 
Weywoda in der Moldau auft 
Anhalten der Tartarn mâchte 
verendert werden....
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XXXVI 

[1628.) 

Aus dem Schreiben des Christophori Hryszkowic an Herrn 

Czarnowsky, von Kamieniec, vom 23. May des 1628 Jahres. 

Die Ursach meines Reisens, so ich vorsetzlich na Jass zu 

Seiner Gnaden dem Herren Hospodar în meinen Geschefiten ge- 

than, ist fiirnehmlich gewesen, damit ich meine Schulden, die 

ich în der Wallachey gehabt, uberkommen mâchte. Nach 

dem ich alda bey anderthalb Wochen gewohnet, was ich 

immer vor Wissenschaft wegen der Heyden erlangen habe 

kânnen, bin ich bedacht gewesen E. Gn. zu wissen zu fiigen. .. 

[Despre luptele lui Cantemir cu Hanul. «Wie er aber den 

Szahin-Giere vermercket, ist er uber die Donau geflohen.» 

Șahin atras de Turci peste Dunăre pentru a-l prinde. Dar 

era o cursă. În luptă, Șahin pierde mulți oameni. Cade și 

fratele lui Cantemir: «Salmasa-Murza». Abia fuge Şahin, lup- 

tîndu-se. «<Unterdessen hat er sich auf die andere Seiten 

ubergemacht, nach Ismaillum, und hat alda vornehme Tur- 

cken enthaubten lassen, auch sich ins Feld zu seinem Kriegs- 

volck begeben, welches er etliche Meilen hinder sich gelas- 

sen, denn er ferchte sich vor dem Kantymiro und den Tiir- 

cken hinder sich, wegen des Nachiagens, wie es denn auch 

geschah>. Urmărit de Cantemir, cu Turcii. Se dă o luptă, 

în care Șahin învinge. Cantemir scapă abia. Se ascunde în- 

trun tufiș.] Und damit bin ich von Jass abgereiset, alda mir 

der Herr Hospodar Seine Gnaden miindlich davon gesaget. Also- 

baldt... der Szahin-Gierey [a ridicat plîngeri contra Sultanului, 

care l-a rasplătit aşa pentru credință. Trimete după trupe în 

Crimeia, se unește cu Cazacii,] und wil sich rechnen und 

Buczakow, auch daselbst alle Tiircken austillgen. Es ist gut 

das Szahin-Gierey den Sieg erhalten hat, denn, wenn es sich 

anders zugetragen hette, so hetten wir keinen Frieden, denn 

der Kantymir îst ein grosser Feind der Cronen. Sie mâgen 

sich unter einander selbster fressen ; ich hofe zu Gott wir 

werden ietzo Friede haben. Auch das hat mir der Hospodar 

gesaget, das der Kantymirus den Szahin-Gierey in die Brust
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geschossen hat ; aber, weil er eine gutte Karraczen oder Ble- 
chen-Harnisch gehabt, ists nicht durchgegangen ; auf der 
Haut aber hat mans dennoch gekennet, aber nicht schedlich. 
Bitte demnach ... E. (s2c). 

[Kânigsberg, K. Archiv, Gesandischafrssachen ; Și în origi- 
nalul polon.] 

XXXVIII. 

[23 Iunie 1629.) 

Haga către State. 

„+. Onder de selven syn ee- 
nige Moldauern geweest, die 
bekennen dat den prince, se- 
crete inteiligentie met Scha- 
hyn-Giray hebbende, sylvy- 
ders (szc) met syne permissie 
offe conniventie, wel vyff 
hondert int getal, haer by de 
Chosacken gevoucht hadden; 
met welcke occasie den Vi- 
syr, die van alle canten gelt 
tot den chrych soucht te ver. 
samelen,voorgenoemen heefft 

den gedachten prince, dielang 

suspect is geweest, dat in 

Polen altegroote correspon- 
dentie hadde, afftesetten. ... 

„++. Între aceştia, |prinşii în 
lupta cu Șahin] ai fost unii 
Moldoveni, cari recunosc că, 
Domnul avind înțelegere în 
taină cu Șahin-Ghirai, ei s'a 
luptat cu voia sai cu știrea 
lui, în număr de 500 fără 

îndoială, în rîndurile Caza- 
cilor; cu care prilej, Vizirul, 
care caută să adune din toate 
părțile bani pentru războiă, 
și-a pus în gînd a mazili pe 
acel Domn, care de mult e 
bănuit că avea în Polonia 
prea multe legături .... 

XXXIX, 

[7 lulie 1629. 

Haga către State. 

„...Den prince van Mol- 
daviae is affgeset, ende in 
syn plaets gekoeren een zoen - 

- „+ « Domnul Moldovei e 
mazil, și în locul lui s'a ales 
un fii al lui Radu Voevod,
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van Radulo Vaivoda, die on. 

lanex în Valachie gegover- 

neert haeft, ende oven mits 

syn  minderiaericheyt ende 

inhabiliteyt gerevoceert is ge- 

weest. Den Keyser geniet 

daerby t' seventich duysent 

Croenen, ende ontrent soe 

veel ooch den Visyr met de 

fyoen, behelven ontallycke 

andere geschencken die aen 

de promoteurs ende mid- 

delaers gedaen moeten wer- 

den. Deseveranderinge is ge- 

schiet iegens advys van den 

Cahimacham, om dat de poel- 

sche frontieren vol troubles 

syn ende den  affgesetten 

prince gerenomeert is voor 

een bellikeus capiteyn, die 

hem lichtelyck by Schahyn- 

Giray ende de Chosacken 

soude moegen vougen, tot 

groote preiuditie, de ruine 

ende plunderinge van de pro- 

vintie van Moldavie !.... 

care cu puţin timp în urmă 

a cirmuit în Ţara-Romănească 

și pentru nevristnicia și ne- 

priceperea sa a fost scos- 

Împăratul capătă în această 

afacere la 70.000 de coroane, 

şi aproape tot atita Vizirul cu 

ai săi (2), afară de nenumărate 

alte daruri care aii trebuit să 

fie făcute sprijinitorilor de la 

început și părtașilor. Această 

schimbare se face în potriva 

voinții Caimacamului, pentru 

că hotarele despre Poionia 

sînt pline de tulburări și Dom- 

nul mazil e vestit ca un că- 

pitan războinic, care ar putea 

să se ducă ușor la Șahin- 

Ghirai și la Cazaci, spre marea 

pagubă, ruina și jefuirea Mol- 

dovei.... 

' Iată punctul privitor la Barnovschi din cererile ardelene: « Len vierden, dat 

man Syne Hoocheit auchthorisere om den prins van Moldavia, syn vyant 

ende suspect synde van secrete intelligentie met den Coninck van Polen ende 

d oostenrycksche factie, met cen stratagema lebendich ofte doot te captiveren 

ende aenn Porta te senden, presenterende tot dien fine met een leger onder 

pretext van den 'Turcken ende Tarters jegens de Chosacken te assisteren, in 

Moldaviam te geen.» Puțin mai departe e scrisoarea Caimacamului către Bethlen 

(ant midden van lulius 16292). «Twelck nu resteert, myn oprecht ende amo- 

revel vrient, ghy weet van langen tyt, dat ich uwen getrouwen ende sinceren 

vrient ben, gelyck ghy oock iu alle myne diensten hebt gesien, dat ick not 

gemanqucert heb gehadt in al het geent ghy begeert ende voorgeslaegen hebt, dat 

dienstich mocht wesen voor het gemeen profyt ende welvaren van den Staet,
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Cf. scrisoarea, păstrată în corespondența olandesă, a lui 
Bethlen către Haga; Oradea, 20 Septembre; anexă la ra- 
portul din 24 Novembre 1629. 
e... Quod autem adversariorum conatus contra eos ideo 

agitarit je vorba de negociatorii «marchio Vsideus et lacobus 
Roussellus], non aliud arbitrandum quam ab aliquibus, et 
praesertim principe Walachiae, nullius iudici; homine, Supre- 
mum Vezyrium eo pacto informatum fuisse, quasi ii, legatione 
quapiam solemni suscepta, Constantinopolim profecturi, pu- 
blica etiam aliquorum negotia, tractaturi essent; quod, cum, 
ab eorum rationibus maxime alienum fuerit, nos etiam nihil 
aliud volueramus quam ut, privatorum habitu eo profecti cu- 
raeque eiusdem commendati et procul ab omni petriculo positi, 
ad exequenda ea quae animo conceperant, tuto se accinge- 
rent!... „o. 

Ghy hebt met verscheyde brieven ende informatien ons kennelyck gemaecht d'openbare verraderyen van den prince van Moldavie, ende dat het noodich 
was bem afiteseiten ; twelck warachtich bevonden zynde, heeft onsen aldergroot- 
machtichsten Keyser hem het principaetschap ontnoemen ende tselve gegeven 
aen Alexander Vaivoda, die vour desen prince is geweest van Valachie ende 
Du gereetom te vertrecken ; den wel:hen, gelych ooch den prince van Valachie, 
bevoelen is mede nae Ousi te gaen, tot bescherminge van de lontieren ...> 

În traducere: «Al patrulea, ca lunălţimea Sa să fie autorisată a prinde cu 
şiretenie și a trimete la Poartă pe Domnul Moldover, care-i e duşman şi este 
bănuit că se înţelege în taină cu regele Poloniei și facţi nea austriacă, uferin- 
du-se a merge pentra aceasta în Moldova, supt cuvînt de a ajuta pe Turci şi Tatari împotriva Cazacilor.» Și: «Ce mai rămîne, prieten drept şi iubit, cum 
ai văzut în toate slujbele mele, că n'am lipsit ca în tot ce mi-ai cerut şi pro= 
pus să fac ce poate fi bun pentru folosul și buna stare a Statului, prin may 
multe scrisori și știri, ni-ai făcut cunoscute văditele trădări ale Domnului Mol- 
dovei şi că era de nevoie să-l mazilim. Care alindu-se adevărat, Împăratul 
nostru atotputernic i-a luat Domnia şi a dat-o lui Alexandru Voevud, care a 
fost Domn al Ţerii-Romănești și cate acum stă să plece. Acestuia și Domnu- 
lui muntean, li s'a poruncit a merge la Oceacov, pentru apărarea hotarelor», 

1 În corespondența citată, e şi alta, a aceluiaşi, datață din Muncacii, 10 
Septembre, Cf. Ziri4-Magyarkori dltam-Otmânytâr, IL, pp. 108 și urm., 112 
şi urm., 116 și urm,, 125,
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„+. Snyden heeft man den 

prince van Valachie, die daer 

twe jaeren geregneert haeft, 

verandert, ende deselve pro: 

vintie gegeven aen een die 

hem t'seder twe offe drie i- 

aeren herwaerts heeft begin- 

nen vuyt te geven voor een 

bastardszoon van  Stepha- 

nus Thomsa, die în syn le- 

ven prince van Moldavia is 

geweest. De mignons ende 

Favoriten, die rondomme den 

Grooten Heer syn, hebben 

sulcx door beloften van een 

groote somme gelts by Syne 

Mat. iegens den wille, raet 

ende advys van den Cahi- 

macham te wege gebracht. 

Vuyt dese menichvuldigever- 

anderinge moet nootwendich 

de totale ruyne vant selve 

lant volgen. Twelck seder 

myne residentie aen dese 

Porta weltwe derde paarten 

van dorpen ende inwoenders 

vermindert is: 2/sa Constan- 
Zinopolis foret venalis, si esset 

Quz emeretI... 

XL. 

ÎNSEMNĂRI ŞI AOTE ROMĂNEŞTI 

[13 Octombre 1629.] 

„...„ De odată sa schim. 

bat Domnul Ţerii-Romăneștă, 

care a stăpinit acolo doiani, 

și acea ţara s'a dat unuia 

care, de doi sai trei ani în- 

coace, a început a se da 

drept un fii de flori ai lui 

Ştefan Tomșa, care în viața 

sa a fost Domnal Moldovei. 

Mignonii şi favoriţii, cari sînt 

în jurul Sultanului, ai dus la 

capăt aceasta, prin făgăduieli 

de o sumă mare de bani, pe 

lîngă Maria Sa, 

voinţii, sfatului şi părerii Cai- 

macamului. Prin aceste felu- 

rite schimbări 

părat ruina acelei ţeri. Care, 

de cînd staii eu aici la Poartă, 

a scăzut cu două trei-mii 

din sate şi din locuitori. ... 

înpotriva 

va ieşi nea- 

! La 27 Octombre, Haga spune că, Hagi-lusuf scrie din Muntenia «că 

principele Ardealului a mers la hotarele ungurești» (da der prince van Tran- 

silvanie nae de frontieren van Co: van Hungarie gegaen îs). — În alt raport 

din aceiași zi, arată că i s'a anunţat de ambasadorul lui Bethlen că a sosit la
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XLI. 

[Toamna 1629.) 
Quant aux Tartares, le Sultan et Cantemir avec le Sultan 

Narredin et Bosnak Sultan et plusieurs autres gentilhommes, 
qu'on appelle Myrzas, sont entres en Pologne avec 5om hom- 
mes et passerent par le pays de Zarra, nomme Cernovie, li 
ou sesiournoit un certain Polonois Omolecky ; lequel, appres 
que les Tartares s'en retournoyent, envoya apres eux le frere 
de sa femme, avec deux mille hommes bien armez, pour com- 
battre une partie d'iceux, attendu qu'ils estoyent divisez en 
cinq parties. Ce qu'ayant entendu les Tartares, ils leur alle- 
rent au-devantet desfirent ces deux mille Polonois ă plaste 
cousture, de sorte quiil n'en eschappa pas un. Tout le gros 
de ces cinq parties ravageoient le pays durant neuf jours en- 
tiers, et dans mesme terme, ils en sortoyent, sans y avoir 
trouv€ aucune resistance des Polonois; d'autant que tous 
estoyent au camp contre le roy de Sueden et que le Vai. 
voda Kucky se tenoit ferme dans une bicoque. Au retour, 
le Sultan venoit de.. (2) les Polonois combatians du dedans 
d'un chasteau, autour duquel les Tartares ont mis tout ă 
feu. Le 4 d'ottobre, le dit Sultan s'estoit rendu pres de 
Bogdanie pour y faire marcher son armee, auque] le prince 
dudit pays envoya beaucoup des presents, le priant de s'en 
destourner. Ce neant moins, il y entra et fit beaucoup de 
maux. Depuis, les Tartares, poussez de leur propre mouve- 
ment, tournerent derechef en Pologne, environ douze mille 
hommes, pour y faire plus de butins, mais, parce que Omo. 
lecky en avoit desiă avisc le roy de Pologne, on luy en- 
voya au secours 30m hommes, qui misrent en route ces 
12m Tartares et leur osterent tout leur butin. On dit que 
huict mille: d'iceux furent pris vivfs; desquels ayant choisi 

Curtea munteană. lusuf may spune că principele «e aproape în convalescență» 
şi pleacă spre Oradea și Cașovia. — În raportul din 10 Nov., Haga anunţă că lusuf și zisul ambasador ai ajuns la Constantinopul în ziua de 3I Oct, şi acesta din urmă şi-a avut audiența la 6 Novembre. Bethlen ar fi fost răi bol de dropică, 

navy
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trois mille des plus braves, le reste fit--on (szc) passer au 

fil de V'espee. D'entre ceux-lă estoit prisonnier encore 

un Sultan, le nom duquel on ne sait point, plusieurs 

Myrzas, les quels, avec d'autres 50 principaux, on a livre 

au roy de Pologne. Le Sultan Souled-Ghirai, pâre du roy, 
et Cantemir, en passant avec leurs armees par Bogdanie, 

despouillerent les habitans de leurs chevaux, vestements et 

provisions, en emportant mesmes plusiours enfens et fem- 

mes et, de ]ă s'estant retir€ au pays de Akerman, pour y 

yverner, fait desseing de s'en retourner en Pologne, si tost 

que les eaux seront gelces. 

Copie 

Pun avis de Moldavia. 

[Anexă la raportul olandes de la Constantinopol, din 24 

Novembre 1629. 

XLII, 

[22 Decembre 1629.] 

Haga către State. 

„+... In Moldaviae houwt 

den affgesetten prince het 

casteel van Chotin, ende heeft 

iegens syn successeur eenich 

tentatyfi gedaen, eerst om 

door faveur ven den broeder 

des tarterschen Conincx, als 

hy vuyt Polen de frontieren 

van Moldavie passeerde, we- 

derom ende possesşie vant 

lant herstelt te werden, ende 

daernae, als hem sulex ge- 

difficulteert werde, door een 

faict d' armes, hebbende syn 

volck met de troupen van- 

„.. În Moldova, Domnul 

mazil ține cetatea Hotinului 

şi a. făcut oare-care încercări 

în potriva urmașului său, în- 

tăi pentru a fi restabilit prin 

ajutorul fratelui Hanului, cînd 

acesta, ieşind din Polonia, 

trecea pe la hotarele Moldo- 

vei, și apoi, cînd a întîmpi- 

nat aici greutăți, prin luptă, 

bătîndu-se oamenii săi cu 

oștile Domnului ceesteacum, 

care pentru aceia, și cere aici 

ajutor. ...
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den iegenwoordigen prince 
geslagen, die daeromen hier 
om assistentie aenhout!..,, 

XLIII, 

[4 Maiă 1630.) 

Haga către State, 

„„.. Den  Capitan-Passa 
prepareert hem om met de 
gansche armade in de Swarte 
Zee te gaen. Huyden acht 
dagen geleden, heeft den 
Groeten Heer den prince van 
Moldavie overmits syne en- 
bequaemheyt om te regieren 
verandert, ende in syn plaets 
eenen Moyses Mohyla (wiens 
vader ende com in de selve 
provintie gegoverneert heb- 
ben), mits dat tachtich duy- 
sent ryexdaelders aen Syne 
Mat., behalven de geschen- 
cken aen den Cahimacham 
ende Capitan. Passa,syne pro- 
moteurs, beloofit, betaelen 
sall, erweelt..... 

- «+. Capudan-Paşa se gă- 
tește pentru a merge cu toată 
flota în Marea Neagră. Acum 
opt zile, Sultanul a schimbat 
pe Domnul Moldovei pentru 
nedestoinicia sa dea cîrmui 
și în loc a ales pe unul Moise 
Movilă (al cărui tată și un- 
chiă ai stăpinit în acea țară), 
pentru că a făgăduit să-i dea 
80.000 de taleri Măriei Sale, 
afară de presenturi către Cai. 
macam şi Capudan-Paşa, ce 
l-ai sprijinit. ... 

1 Cf. raportul aceluiași din 18 August: «Den afigeseten prince van Moldavie 
heeft hem in Chotyn geretireert, sonder dat men alsnoch syne intentie weet> =— 
«Domnul mazil al Moldovei s'a retras în Hotin, fără să i se știe pănă acum 

_ gîndul». 

64567. Vol. 1V. 
13
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XLIV, 

Haga către State. 

„.. Terwyle men hier 

doende is geweest met de ex- 

peditie van een nieuw prince 

van Valachie, so heeft een 

seecker Bojaer genaempt Ma- 

theo, met întelligentie van 

Abasa-Passa, governeur van 

Silistria, ende toelatinge van 

de lantsaten, die door de 

continuele veranderinge van 

de princen ende de promotie 

van onwaerdige personen tot 

vuyterste miserie ende des- 

peratie gecoemen syn, hen- 

selven în de possessie ge- 

stelt, ende eenige vuyt de 

Bojaren vant lant hier ge- 

sonden om de redenen, wae- 

romme sulex geschiet is, 

tevertoonen, ende în de plaets 

van vyftich duysent daelders, 

die deselve proviutie iaerlicx 

voor tribuyt betaelt, hondert 

te beloeven,by soe verre men 

haer toelaten wil de princen 

selfs te vorkiesen. Maer dit 

feyt wert hier seer qualyck 

genoemen, ende datelyck 

heeft men aen Abasa-Passa 

den tweden Stalmeester van 

den Keyser gesonden, met 

strenge bevelch, dat hy per- 

[16 Octombre 1632. | 

„..„.„ Pe cînd se expedia 

aici un noii Domn muntean, 

un boier, anume Matei, în 

inţelegere cu Abaza-Paşa, de 

Silistra, și cu învoirea lo- 

cuitorilor, cari ai ajuns în 

cea mai mare miserie prin 

necontenitele schimbări ale 

Domnilor şi numirea de per- 

soane nevrednice, a luat ţara 

în stăpinire şi a trimes aici 

pe unii din boierii eri pen- 

tru a înfățișa cuvintele pen- 

tru care sa făcut aceasta şi 

a oferi, în locul celor 50.000 

de taleri ce dădea tribut ţara 

pe an, 100.000, dacă li se 

îngăduie a-şi alege singuri 

Domaii. Dar acest lucru se 

iea aici foarte tare în nume 

de răii, şi îndată sa trimes 

la Abaza-Pașa al doilea Im- 

brohor al Împăratului, cu po- 

runcă aspră ca el însuși, cu 

oastea din pașalicul săi, să 

meargă să gonească pe cel 

ce s'a făcut Domn în TŢara- 

Romănească şi să caute a 

pune mîna pe dinsul, şi pe 

cellalt, ce a fost ales aice, 

şi a plecat dăunăzi într'acolo, 

să-l puie în Scaun. Şi, dacă
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sonelyck met de militie van 
Syn district den opgeworpen 
prince vuyt Valachie gaetver- 
dryven, ende in handen siet 
te becoemen, den anderen, 
erweelt, ende onlancx der- 
waerts vertrecken, in de pos- 
sessie stellende. Ende, by soe 
verre d'ondersaten hem niet 
den begeerden, dat Syne 
Keyse Mat. hier een ander 
sul erweelen, maer den genen, 
die hem seelfs opgeworpen 
heeft, in geenerley manier 
den begeert te confirmeren. 
Hazi-]ussuf-Aga is oock aen 
den prince van Transilvanie, 
in wiens gebiet dito Matheo 
ende veel anderen van de Bo- 
jaren ende het gemeen Volck 
haer onder de regieringe van 
den affgesetten prince, een 
tyt lang opgehouden hebben, 
in grooten haest geexpe- 
dieert, ten fyne Syne Hoo- 
cheyt, by al dien het van 

noode mocht weesen, van 

syne zyde oock het bevel 

van den turexschen Key- 
ser wil helpen executeren, 
ende aen de Porta senden. 
Maer off hy daerbeneffens 

noch eenige andere commis- 
sie meer heeft, de saecken van 

Hungarie aengaende, is my 

onbekent. Den Heer Resident 
van den prince heeft belooft 

supușii nu-l vreai, [să spuie) 
că Împăratul e gata să aleagă 
aici un altul, dar că nu se 
învoieşte nici într'un chip a 
întări pe acela care s'a sta- 
bilit singur. Hagi-lusuf.A ga 
a fost și el trimes în mare 
grabă la principele Ardealu.- 
lui, în a cărui țară acel Matei 
şi mulți alții dintre boieri 
şi cei de rind s'aii adăpostit 
un timp,supt cîrmuirea Dom- 
nului mazil, pentru ca și În- 
nălțimea Sa, la tot ce va fi 
de nevoie, din partea să 
ajute a se îndeplini această 
poruncă a Împăratului tur- 
cesc și să-l trimeată la Poartă 
[pe Matei]. Dar, dacă va mai 
fi avînd și alte misiuni cumva, 
cu privire la lucrurile ungu- 
rești, nu știi. Domnul resi- 
dent al principelui mi-a fă- 
găduit să vie a-mi spune din 
gură despre aceasta; așa că 
în adevăr pare că mai este 
ceva...,
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my  mondeling daervan te 

coenen spreecken, sulhx dat 

er wel yt anders schynt te 

weesen. 
Dese ministers end eenige 

principalen onder de Grie- 

clen, die haer selven met 

het aen ende affsetten van 

dese princen generen ende 

soucken ryck te maecken, 

sullen niet eer ophouden voor 

„ende aleer dat beyde de pro- 

vintien van Moldavie ende 

Valachie t'eenemael gerui- 

neert ende  gedepopuleert 

sullen weesen. Waertoe het 

nu bynae gecoemen is. Die 

hier haer voor de descenden- 

ten van de voorige wettige 

princen vuytgeven, syn alte- 

sanen, eenige weynich perso- 

nen vuytgesondert, vagabon- 

den ende vyle luydens die... 

haerselven niet den penning 

en vermoegen, ende geme- 

nelyck met... schult van 

drie off vierhondert duysent 

- daelders van hier vertrecken; 

twelck d'arme ondersaten met 

gewelt, ende door een bar: 

barischtractement, extraordi- 

naris vuytgeparst (sc) wert, 

te verwonderen zynde, dat 

d'ingesetens het  duslang 

hebben kennen harden, ende 

niet  t'eenemael verloopen 

syn, gelyck men verstaet, 

Aceşti miniștri și unii frun- 

tași dintre Greci, cari se hră- 

nesc și caută a se îmbogăţi 

cu punerea și scoaterea a- 

cestor Domni, nu se vor opri 

înnainte ca amîndouă provin- 

ciile: Moldova și Ţara-Ro- 

mănească, să fie ruinate și 

golite de locuitori. La care 

s'a și ajuns aproape. Cei ce 

se dai aici de coboritori ai 

Voevozilor drepți de odini- 

oară sînt, în de obşte, afară 

de puţini, vagabonzi, și mulţi 

dintre ei oameni cari n'aii 

un ban și pleacă de obiceiu 

de aici cu o datorie de trei 

sai patru sute de imii de ta- 

leri, și cari tratează pe bieţii 

locuitori cu silă și întrun 

chip barbar. E de mirare că 

locuitorii aă putut să îndure 

așa de mult și nau fugit 

dintr'o dată, cum se aude 

că fac acuma. Și de la a- 

ceastă Curte, unde lăcomia 

a luat locul de frunte, nue 

îndreptare de așteptat. ,..



e 

dat nu der gelicx doen. Ende 
vuyt ditt Hoff, daer de gie- 
richeyt de oppezrste plaets 
heeft ingenomen, is geen re- 
medie te verwachten ,... 
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XLV: 

[13 Novembre 1632. 

Haga către State. 

„++ Den opgeworpen prince 
in Valachie heeft iegens den 
prince van Moldavie (die syn 
zoon Radulo Vaivoda,vande- 
se Porta erweelt, met de wae- 
pens inde possessie poochde 
[zoochde?) testellen) geslae- 
genende de overhandtbehou- 
den. Weshalven hier goet ge- 
vonden is den selven prince 
te revoceren ende met den 
possiderenden te dissimule- 
ren, om het gansche lant 
met het invoeren van de Tar- 
ters ende andere naebuyrige 
soldaten niet te verderven. 

„++ Celce se făcuse Doman 
în Țara-Romănească a dat 
luptă Domnului Moldovei, 

„care căuta să puie în Scaun 
cu armele pe fiul săi Radu- 
Vodă, ales de Poartă, şi a 
învins. Pentru care s'a găsit 
bine a se mazili acel Domn 
[Radu] și a se preface față 
de cel ce stăpînește pentru a 
nu prăpădi toată ţara adu- 
cînd Tatarii și alți ostași ve- 
cini. Dar cum va merge mai 
încolo, vom afla pe urmă: 
e un lucru cu urmări rele, 
care, de sigur, îndată ce va 

1 Cf, scrisoarea privată, din aceiași zi, a lui Haga, ambasadorul olandes, 
în Colecţia Camerariană din Bibl. din Miinchen : <Propter motus in Valachia 
exortos, ubi unus ex boiaris sive nobilibus, inconsulta hac Porta, sese pro prin- 
cipe gerere coepit, Hazi-lusufi-Aga in Transilvaniam remittitur, sed an alia 
mandata quam quae dictos motus concernunt, secum ferat, nondum mihi con- 
stat. Dominus residens se oretenus, quicquid fuerit, ad me relaturum promisit : 
quod proximis litteris meis, volente Deo, Illustritati Vestrae significabo» (Vol. 
XIX = cod. lat. 10.369, n 313).
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Maer hoe dat het wyders 

sall affloopen, sullen wy nae- 

maels vernemen ; het is een 

saecke van quaede conse- 

quentie, die, buyten twyfel, 

by soe verre gesupporteert 

wert, van de Moldaviers oock 

naegevolcht sall werden . . . . 

fi răbdat, va fi urmat şi de 

Moldoveni ..... 

XLVI. 

(15 anuar 1633.) 

Haga către State. 

„... Huyden îs den prince, 

die hem in Valachie opge- 

worpen heeft, iegens d'opinie 

van yder een, hier gecoemen, 

geaccompagneert met wel 

ses hondert principale Va- 

lachen, soo geestelycke als 

werltlycke  personen, ende 

recht toe ter audientie van 

den Uppersten Visyr gere- 

den, van den welcken voor 

d! eerste reyse wel ontfan- 

gen ende met een broccade- 

veste vereert is geweest: 

maer hoe dat het stuck nu 

wyders verstaen sall werden, 

will den tyt ieeren.... 

„...Ază a sositatcă, îm- 

potriva așteptărilor ori-cui, 

Domnul ce s'aridicat în Ţara- 

Romănească, avind cu el, de 

bună samă, șese sute de frun- 

tași munteni, preoți şi dintre 

mireni, și a mers călare de-a 

dreptul la audiența Marelui- 

Vizir, de către care de la 

început a fost primit bine și 

i s'a dăruit un caftan de bro- 

card; dar, cum va fi pe urmă, 

va arăta vremea ....
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XLVII. 

[21 Februar 1633.] 

Haga către State. 

.„.. Nae lange deliberatien 

ende veel dispuyten, die hier 

onder de Visyren, Muphti, 

Capitan-Passa ende andere 

raeden geweest syn, is eyn- 

telych Matheo, die hem sel- 

ven, door faveur van Abasa- 

Passa ende de gemeente, tot 
den prince van Valachie op- 
geworpen heeft, van den 
Grooten Heer geaccepteert 

ende : geconfirmeert gewer- 

den, tot verwonderinge van 

alle menschen, dat d'auto- 

riteyt van Abasa-Passa ie- 

gens de heftige oppositien 

van de principaelsten vant 

Rych soo veel heeft vermoe- 
gen. 

De ruste ende conserva- 

tie van de selve provintie, 

wiensingesetens totvuyterste 

desperatie gebracht waeren, 

is principalych în conside- 

ratie gecoemen, behalven dat 

den Oppersten - Visyr, op 

wiens  woort den welge- 

dachten Matheo hier gecoe- 

men îs, syne beloften ende 

toesegginge heeft willen nae- 

coemen. Den prince van 

Transilvanie van syne zyde 

„..+ După lungă delibe- 

rații şi multe certe, care aii 

fost aici între Viziri, Muftiu, 

Capudan-Pașa și alți sfetnici, 

în sfirșit Matei, care se fă- 

cuse pe sine Domn muntean, 

prin ajutorul lui Abaza-Pașa 

şi al ţerii, a fost primit de 

Sultan și întărit spre mirarea 
tuturora, ce nu se așteptaii 

ca autoritatea lui Abaza-Paşa 

să fie așa de puternică față 

de invierșunata împotrivire a 

celor mai mari din Împăraţie,. 

Odihna şi ţinerea în bună 

stare a ţerii, ai cărei locui- 

tori erai aduși la cea mai 

mare deznădejde, s'a luat 

mai ales în samă, pe lingă 

aceia că Marele-Vizir, pe cu- 

vintul căruia acel Matei a 

venit aici, voiă să se ţie de 

făgăduială. Principele Ardea. 

lului, din parte-i, a ajutat și 

el acest lucru și l-a sfătuit 

pe cît a putut..,,
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dese saecke oock, soo well 

als doenelych was, gefavori- 

seert ende gerecommandeert 

hebbende .... 

XLVIII. 

Haga către State. 

.....„ Nae datd'ondersaten 

van Moldavie haeren prince 

Alexandrum, volgende't vor- 

gaende exempel van de Va- 

lacchen, hadden verdreven 

ende veelvoorneme Griecken, 

syne  domestiquen, omme- 

gebracht, soe ist dat sy 

eenen, genaempt Bernofsky 

(die te vooren haer prince 

geweest, ende wederom, aff- 

geset zynde, in Polen was 

gevlucht, ende, aldaer onder 

den adel aengenomen, een 

casteel ende veel dorpen be- 

sat), geroupen hebben, ende 

met licentie van de Porta met 

den selven hier syn gecoe- 

men, om de confirmatie voor 

hem te verwerven, waer var 

haer oock een groote hoepe 

van den Vezyr gegeven was. 

Maer desnietjegenstaende,als 

hy de hant van Syne Ex- 

cellencie te gaen cussen, 

om het placet van den Keyser 

t ontfangen, is hy în appre- 

[12 lulie 1633.) 

„... După ce supuşii din 

Moldova, după exemplul ce- 

lor din Țara - Romănească, 

ai gonit. pe Domnul lor, 

Alexandru, și ai ucis mulți 

boieri greci, oamenii lui de 

casă ai chemat pe unul 

Barnovschi, care fusese în- 

nainte Domn acolo și, fiind 

din noii mazilit, fugise în 

Polonia, fusese primit acolo 

în nobilime și-și avea un cas- 

tel şi multe sate, şi, cu voia 

Porții, veniseră aici cu acela, 

pentru ai căpăta întărirea, 

pentru care era şi mare nă- 

dejde de la Vizir. Dar, totuşi, 

cînd a mers să sărute mîna 

Vizirului pentru a primi în- 

voirea Împăratului, a fost 

închis, şi Bogdan-Sarai, unde 

obișnuiesc a sta Domnii, a 

fost prădat de tefterdar de 

tot ce se găsia înlăuntru. 

Boierii moldoveni, sai no: 

bilii, cari. venise în număr 

mare cu dînsul, s'aii risipit
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hensie genomen, ende het 
Bugdaen-Saraglio, daer de 
princen plegen te logieren, 
door den tefterdar van al- 
les wat daerinne gevonden 
worde, berooft. De moldau- 
ische Bojaren off Edelen, 
die in groote menichte met 
hem gecoemen waeren, alom.- 
me verstroeyt. Evenwel heb- 
ben eenige dagen lang niet 
opgehouden van den Vezyr 
te solliciteren ende te sup- 
pliceren dat dito Bernofski 
soude relaxeren ende haer 
tot een prince geven, le- 
vende tusschen hoepe ende 
vreese, tot dat hy eyntlyck 
om den ij-ten deses in den 
Divaen des Keysers gebracht 
ende openbaerlyck, Syne 
Mat: door een traglie-veyn- 
Ster sulcx aensiende, het 
hooft afigeslagen is gewer- 
den. Men weet eygentlyck 
d'oorsaecke niet, nademael 
sub fide publica, ende met 
en commandement des Key. 
sers hier gecoemen was. Dan 
hy heeft, gedurende syne re- 
sidentie in Polen, twe maels 
armata manu Moldaviam gein- 
vadeert ende den regieren- 
den Prince willen verdryven, 
Sulcx dat veel luydens haer 
verwondert hebben, dat het 
heeft derven bestaen om hier 

în toate părțile. Dar tot ati 
Stăruit citeva zile de Vizir 
și Sai rugat ca Barnovschi 
să fie liberat şi să li se dea 
ca Domn, trăind între spe- 
ranță și frică, pănă ce la 
urmă, în ziua de 2 ale lunii, 
a fost adus în Divanul Îm.- 
păratului și, uitîndu-se Măria 
Sa printr'o fereastră, i s'a 
tăiat capul. Nu se ştie bine 
de ce, pentru că a venit cu 
pas și după o poruncă îm- 
părătească aici. Dar, fiind în 
Polonia, de două ori a nă- 
vălit cu armele in Moldova 
și a vrut să gonească pe 
Domnul din Scaun, așa încît 
mulți s'au mirat aici, că s'a 
apucat să vie la Poarta, dar 
a fost înșelat de exemplul 
Domnului de acum din Țara- 
Romănească, Matei Voevod, 
care, fără să se fi așteptat 
nimeni, sa întors vii din 
peştera leului. După două 
zile, la cererea boierilor mol: 
doveni, s'a făcut Domn Moise 
Movilă, care mai domnise 
înnainte un an la dinșii, bine 
și spre mulțămirea locuito- 
rilor. Și Împăratul, pentru a 
nu îngreuia ţara, și a dovedi 
buna sa. disposiţie, i-a iertat 
șeizeci de poveri de bani, 
care face aproape 60.000 de 
taleri, şi au fost făgăduiți
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te: coemen, maer hy îs door Măriei Sale pentru principat, 

het exempel van den jegen: după obiceiul de aici .... 

woordigen prince in Wala- 

chia, Matheo Vaivoda (die 

jegens d'opinie van allen vi- 

vus ex antro leonis regressus 

fuit) bedroegen geworden. 

Twe dagen daernae, op het 

versouck van de moldauische 

Bojaren, is Moses Mohyla 

(die te  vooren oock een 

jaer onder haer wel ende tot 

contentement van de ingese- 

tens geregieert haeft) prince 

gemaeckt, ende den Keyser, 

om het lant niet te belasten 

ende syne goede gevegent- 

heyt te betoenen, heeft aen 

den selven tsestich sommen 

gelts (die ontrent tsestich 

duysent ryexdaelers bedrae- 

gen, ende aen Syne Mat: 

voort principaetschap,  nae 

het gebruyck van hier, be- 

looft waeren) ultro quyt ge- 

scholden.... 

XLIX. 

[31 Decembre 1636.] 

Haga către State. 

.... Den prince Rakocey „... Principele Râkoczy 

soucht de princen van Mol- caută să tragă în partea sa 

davie ende Valachie op syne pe Domnii Moldovei şi Ţerii- 

zyde te trecken, ten deele Romănești, parte prin făgă-
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door beloften,tensdaels door duieli, parte prin amenințări ; 

dreigementen ; twelch : dien ceia ce Domnul Moldovei a 

van Moldaviesectretelych aen dat de știre în taină acestor 

desen ministers geadviseert miniştri... 

heeft 1.... 

L. 

13 April 1637.) 
Haga către Camerarius. 

„+... Furono anco commandati tre o quatro sangiaci della 

Graecia con loro troupe de unirsi con il Bassa di Silistria, 
Cantemyr e il principe di Moldavia e Valacchia, per formar 
un altro campo nelia Valacchia, verso li confini di Transilva- 

nia, con speranza ch'alla vista e vicinanza delli esserciti otto- 

mannici li Stati e popoli del paese, abandonando îl principe 

di Transilvania, eligerebbono in principe il conte Bethlen... 

II principe di Transilvania fră tanto hă mandato în Polo- 

nia €, come credo, anco in Germania, per trattar e doman- 

dar soccorso; non hă anco mancato di tentar per poter tirar 

alla sua parte e devotione il principe di Moldavia, con pro- 

messe di beni e castelli e eon minaccie. II che detto prin- 

cipe puntualmente fece intender a questi ministri. Hă il prin- 

cipe di Valachia adherente, o al manco fautore suo, în quello 
che lui puă?.... 

LI. 

(7 Novembre 1637.] 

-Haga către State. 

„„..„ Den prince van Va- „+. Domnul Țerii-Romă- 

lachie, door vrese van syn nești, de frică să nu-și piardă 

hooft te' verliesen, gewey- capul, refusîind a veni la 

! La 15 Octombre 1636, ordonind lui Koniecpolski a sta iarna în preajma, 

Moldovei, regele Poloniei își arată temerea că în primăvară se va relua atacul 

contra. Țerii-Romăneşti (Grabowski, Scris, fi Vladislav a] 7 V-iea, pp. 228-9). 
2 Cod. Camerarianus, XIX, n 333. i
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gert hebbende by Mehemet- 

Passa te coemen, heeft, om 

sulex t'excuseren, eenige van 

syne Boiaren ende princi- 

paele lantsheeren by Syne 

Excellencie gesonden, die 

deselven gearresteert, ende, 

den prince als een rebel by 

desen Keyser ende den Ca- 

himacham geaccuseert heb- 

bende, soo is er by Syne 

Mat. een resolutie genoe- 

men, ende secretelyck een 

bevel aen den welgedachten 

Mehemet - Passa  gesonden, 

dat hy den iongsten broe- 

der van den prince van Mol- 

davie, die van wegen syne 

getrouwicheyt ende  man- 

hafticheyt in groote estime 

ies, int principaetschap van 

Valachie soude invoeren, by 

soo verre sulex gerouche- 

lyck, sonder bloetstortinge 

ende verderff vant lant, conde 

geschieden. Maer, nademael 

den walachischen prince hem- 

selven met syn leger, starck, 

soe men seyt, twaelff duysent 

mannen, nae Tregovisto, niet 

verre van de transilvanische 

frontieren, geretereert heeft 

gehadt, ende int velt blyff 

leggen, soo schynet dat men 

hier geraeden vint, om het 

tribuyt vant loopende iaer, 

twelck binnen drie maenen 

Mehemed-Pașa, a trimis la 

el, pentru a se îndreptăți 

de aceasta, pe unii din bo- 

ierii și fruntașii ţerii sale. 

Care Mehemed i-a pus la 

popreală și a pirit pe Domn 

ca hain la Sultan şi Caima- 

cam; așa că s'a luat de Mă- 

ria Sa o hotărire şi în taină 

s'a trimis o poruncă la acel 

Mehemed-Pașa ca să aducă 

în Scaunul muntean pe fra- 

tele cel mic al Domnului 

Moldovei, care e foarte pre- 

țuit pentru credința și vite- 

jia sa, — întru cît aceasta se 

poate face în liniște, fără 

vărsare de singe şi peire a 

ţerii. Dar, de oare ce Dom- 

nul muntean, cu lagărul săă 

de 12.000 de oameni, cum 

se spune, sa retras la Tir- 

govişte, nu departe de ho- 

tarele Ardealului, şi stă în 

tabără, se pare că s'a găsit 

aici cu cale, pentru a nu 

pierde tributul anului curent, 

care trebuie să sosească în 

trei luni, a îmbrăca pielea 

de vulpe şi a lăsa în pace 

pe Domn, pănă la un mai 

bun prilej, întărindu-l pănă 

atunci în cîrmuirea lui și 

iertîndu-i greșelile, ca unele 

ce ar.fi fost făcute de frică 

față de clevetirile duşmani- 

lor săi, și nu din neascul-
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vervallen sol, niet te verlie- 
sen, het vossenvel aen te 
trecken, ende den prince 
ongemolesteert te laeten, tot 
beter gelegentheyt,  midd- 
lertyt hem in syn gover- 
nement confirmerende, ende. 
syne faulten perdonnerende, 

tare, ceia ce se vor face a 
o lua drept o îndreptăţire 
legitimă. Astfel de cumpă- 
tare și compătimire cu ne- 
vinovații supuși ar trebui să 
se găsească la unul din pu- 
ternicii suverani din crești- 
nătate.... 

als begaen synde door vrese 
van Syner vianden calum- 
nien, ende niet door onge- 
horsaemheyt, twelck men 
nu reynsen (veynsen?) sall 
van voor een wettige excuse 
aen te nemen. Diergelycke 
moderație  ende  mededo- 
gentheyt met d'onschuldige 
ondersaeten soude naulicx 
in een van de machtige po- 

tentaten vant christenryck 

te vinden wesen!.... 

LII. 

[12 Decembre 1637.) 

Haga către State. 

„+. Domnul Terii-Romă- 

nești se ţine strîns legat de 

principele Râk6czy, şi, cum 

....„ De prince van Vala- 

chiehoudt sichstrictelyck ge- 

unicert met den prince Rac- 

1 Cf, în Co//. Camerariana, scrisoarea privată cu aceiași dată: «II principe 
di Walachia, tenuto qui per ribello et unito con il principe di “Transylvania, 
S'hă messo in postura di voler mantenersi con la spada, in caso che lo vo- 
lessero Jevar dal suo luogo. D'onde, questi ministri trovano meglio di dissi- 
mular per questo tempo, per non ruinar il paese e li innocenti sudditi. 
Volse Iddio che |i crudeli Spagnuoli e altri principi di Casa d'Austria haves- 
sero tanta compassione con li poveri christiani. . .>.
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cocy, ende,gelyk men meent, 

in goede intelligentie met 

den  Generael-Veltoversten 

van Polen, sulecx dat nu niet 

alleen biyff staen op syne de- 

fensie, maer oock dreicht 

om den prince van Moldavie, 

die noyt van de gehoorsaem- 

heyt van dese Porta heeft 

willen affwycken, met d'assis- 

tentie van de gedachte syne 

vrienden te verdryven. Vuyt 

det cleyne voncxken soude 

wol een groot vuyr kennen 

ontstaen, bysonder sie d'al- 

gemene vrede in de Chris: 

tenheyt, die men op het 

tapeet schynt te wesen, al- 

hoewelmetcleyneapparentie, 

nae mynu gevoelen, getroffen 

conde werden, ende den Key- 

ser daer door de handen 

ledich creech, om mede int 

spel te coemen ende, soo 

niet openbaer, ten minster 

door secrete assistentie, de 

pariye te styven; waermede 

dan aen de Turcken, in Asia 

geoccupeert synde, wel den 

notabelen afibreuck soude 

mogen geschieden!.... 

se crede, e în bună înțele- 

gere cu Hatmanul polon, 

așa încît acum, nu numai 

că stă gata de apărare, dar 

încă și ameninţă, pentru a 

goni pe Domnul Moldo- 

vei, care nici-o-dată n'a voit 

să se depărteze de asculta: 

rea Porţii,—cu ajutorul acelor 

prieteni ai săi. Din această 

mică scînteie ar putea ieși 

un foc mare, mai ales dacă 

Sar face pacea generală în 

creștinătate, ce. se pare a 

se aduce pe tapet, cu toate 

că, după mine, e puţin proba- 

bil să se încheie, — și Împăra- 

tul și-ar căpăta în acest chip 

mînile libere ca să se poată 

amesteca în danţ şi, de nu 

pe faţă, măcar prin ajutor 

ascuns, să înnăsprească lu- 

crurile ; prin care s'ar putea 

face o pagubă însemnată 

Turcilor, cari sint ocupați 

în Asia,... 

1 În Col. Camerariana, aceiași dată: «ll principe di: Valachia, confederato 

strettamente col principe Raccocy et havendo, come si crede, secreta intelli- 

genza col generale di Polonia, minaccia hora di ivoler assalir il principe di 

Moldâvia, fidele a questa Porta e perd nemico suo e di suoi adherenti e con- 

ederati ; da qual piccolo fuogo potrebbe nascer un grand incendio, se la pace 

generale in Christianită si concludesse e il Imperatore havesse le mani libere
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[9 lanuar 1638. 
Haga către State. 

„+... Veelluydens van qua: 

liteyt syn van gevoelen dat 

Syne Keyserl. Mat., om veel 
wichtige redenen, den tocht 
in Asia sall vuytstellen, tot 
dat alle diffidentie in Eu- 
ropa, principalyk van de prin- 
cen van Transilvanie, Va- 
lachie ende haeren secreten 
aenhaeng wechgenoemen sall 
wesen. Den prince van Va- 
lachie heefft syn dissein an 
dien van Muldavie te ver- 
dryven int werck willen 
stellen, ende was met syn 

leger tot aen de moldavische 
frontieren gecoemen, doende 
op den selven tyt een seec- 
ker heer Johan Mohyla ge- 
naempt (wiens vader voor 
desen als prince in Moldavie 
geregneert heeft) vuyt Tran- 
silvanie met eenich volck 
affcoemen, dien men voor 
hadde in te stellen, ende 
vertrachtende ooch een goet 
secours van de zyde van Po- 
len. Maer den moldauischen 
prince (die een man is van 
groote courage ende een 
goet beleyt) het volck van 

per fomentar la parte, se non in publico, 
meno in secreto, ..». 

„+. Mulţi dregători sînt 

de părere că Măria Sa Îm- 

păratul, pentru multe însem- 

nate cuvinte, va zăbovi mer: 

sul în Asia, pănă ce toate 
bănuielile în Europa, mai 
ales din partea principilor 
Ardealului și Țerii-Romăneşti 
şi a celor ce se ţin de 
dinşii în taină, se vor în- 
lătura. Domnul muntean a 
voit să îndeplinească planul 
săi de a goni pe al Mol- 

dovei și a sosit cu tabăra 

lui pănă la hotarele Moldo- 

vei, aducînd în același timp 

pe un anume loan Mohilă 

(al cărui tată a domnit mai 

de mult în Moldova) din 

Ardeal, cu ceva trupe, pe 

care avea de gind a-l pune 

în Scaun, așteptind și un 

bun ajutor de la Poloni. 
Dar Domnul Moldovei (care 
e om de mare inimă și cu 

bună purtare), bătînd pe ai 
acelui loan Mohilă și neve- 
nind nici ajutorul din Polo- 
nia, pentru marile neînțele- 
geri ce ai izbucnit între 
domnul Hatman și Cazaci, 

per non rompersi con 'Turchi, al
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den gedachten heer Johan 
Mohyla geslaegen hebbende, 

ende het secours van Polen 

achterblyvende, overmits de 

groote becoerten tusschen 

den Heer Generael ende 

de Chosacken ontstaen, soo 

heeft den valachischen prince 

hem moeten retireren in syn 

lant ende residentie-plaets, 

niet bastant zynde om het 

werch alleen vuyt te voeren, 

maer daerenboven in groot 

peryckel om van den mol- 

dauischen prince iure ta- 

lionis getracteert te xwer- 

den. Ten sy de ernstige 

bevelen van wegen desen 

Keyser aen beyden gedaen, 

van iegens malcander niet 

feytelicx te attenteren op 

pene van privatie, daertus- 

schen gecoemen waeren,sulex 

dat voor alsmede saecken 

in stilstant syn; twelch dese 

ministers begeren, ten deele 

om het onbequaem saisoen, 

maer principalyck om dat 

binnen een maent de tri- 

buyten van beyden pro- 

vintien hier moeten wesen. 

In weynich daegen werter 

oock een ambassadeur van 

Transilvanie met het tribuyt 

verwacht! .... 

a trebuit Domnul muntean 

să se întoarcă în ţara și 

Scaunul săi, nefiind în stare 

a duce lucrul la capăt sin- 

gur, dar, pe lingă aceasta, 

în primejdie mare de a fi 

tratat în același chip, de 

Domnul moldovenesc. Dar 

aii venit la mijloc poruncile 

* serioase ale Împăratului că- 

tre amindoi, ca să nu se 

atace unul pe altul în faptă, 

supt pedeapsă de mazilie, 

așa că lucrurile staii pe loc; 

ceia ce miniștrii Porții ati 

cerut, parte pentru anotiim- 

pul puţin priincios, dar mai 

ales pentru că într'o lună 
trebuie să fie aici tributuri- 

le amînduror provinciilor. În 

citeva zile, se așteaptă și un 

sol ardelean cu tributul.... 

1! Cf, în Col. Camerariana, raportul din 6 Februar: «Gli principi di 

Bugdania e Valachia sono ritornati alle loro sedie per rigorosi ordini di quă».
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LIV, 

L1638.] 
Nos Georgius Rakoczi, Dei gratia princeps Transylvaniae, partium regni Hungariae dominus et Siculorum comes, etc., 

damus pro memoria et in testimonium praesentes quibus 
expedit universis quod, quemadmodum nobis et Illustrissimo Vayvodae Basilio, Dei gratia regni Moldaviae principi et do- 
mino haereditario, inde ab auspicato principatu suo tranquilla 
pacataque vicinitas et amicitiae consuetudo intercesserat, quan- 
quam ea superius elapsis temporibus ob quaedam negotia et 
causas impediri immutarique coeperat, verum Sua Dominatio 
Iilustrissima Basilius Vayvoda nos per plenipotentiarium ho- 
noratissimumque legatum suum de pristina vicinitate bona 
concordiaque mutua in locum restituenda et confirmanda re- 
quirens, et nos etiam ob oculos habentes nos etiam ipsos sicut 
Suam Dominationem Illustrissimam Basilium Vayvodam unius 
eiusdemque potentissimi Imperatoris esse fideles tuitionemque 
et defensionem Suae Potentiae vel Potestatis aequaliter ex- 
pectare acin eam intentos esse, promptissimum etiam inclinatissi- 
mumque semper habentes animum cum omnibus vicinis nos- 
tris concordiam bonamque amicamque benevolentiam colere et 
tenere, his inducti rationibus, promittimus nos ipsos et obli- 
gamus Suae Dominationi Illustrissimae et assecuramus etiam 
Dominationem Suam Basilium Vayvodam in verbo. nostro prin- 
cipali et sub bona fide christiana nos nullis ex causis nulloque 
sub modo hostes aut inimicos Suae Dominationi Illustrissimae 
futuros, damna, iniurias neque sibimet, neque regno suo fac- 
turos aut illaturos, verum cum Sua Dominatione Illustrissima 
optimam culturos habiturosque vicinitatem, nullo de loco vel 
contra suam personam, vel contra eius regnum hostes aut 
inimicos comparabimus, nec incitabimus, neque mittemus; 
quinetiam, siqui venire vel abire intenderent, pro possibilitate 
nostra avertere conabimur et intendemus, uno Imperatore po. 
tentissimo de iis excepto. Quinetiam, si exinde quippiam in perniciem aut nocumentum Suae Dominationis Illustrissimae 

64567. Vol. IV. 
14
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cognosceremus, bonis intercessionibus nostris sedare et comp- 

lanare intendemus. Si quando Suae Dominationi Illustrissimae 

praeter Imperatoris voluntatem malevoli et aemuli sive ini- 

mici conspirentur, tempestive ab eodem requisiti, condecen- 

tibus auxiliis iuxta. necessitatis exigentiam Suae Dominationi 

Illustrissimae aderimus et subveniemus. Si undecumque contra 

Suam Dominationem Illustrissimam Basilium Vayvodam res 

aut intentiones noxias animadvertemus, eandem de iis tem- 

pestive certiorem reddemus et, quantum in nostra potestate 

fuerit, talibus resistemus. De quibus tamen omnibus poten- 

tissimum Imperatorem excepimus et secludimus. Contra alie- 

nos etiam Vayvodas iuxta posse nostrum convenienti bene- 

volentia et defensione eidem adesse volumus. Hoc etiam ad- 

dito quod Sua quoque Dominatio Illustrissima Basilius Vayvoda 

praeter scitum et consensum nostrum bello et armis hos- 

tiliter în Matthacum Vayvodam vel eius regnum nulla ratione 

aut modo proficiscatur et abeat. Quam nihilominus assecura- 

tionem nostram sic observabimus eoque pacto locum habituram 

volumus, si Sua quoque Dominatio Illustrissima Basilius Vay- 

voda compromissa sua et obligationes nobis factas ad totum 

et integrum compleverit et praestiterit. In cuius rei testimo- 

nium nos quoque eidem domino Basilio Vayvodae praesentes 

litteras manus nostrae subscriptione sigilloque nostro robora.: 

tas dedimus et concessimus. Datum în civitate nostra Alba- 

Iulia, die vigesima nona mensis septembris, anno Domini 

millesimo sexcentesimo trigesimo octavo. 

Georgius Rakoczy. 

[Original, cu pecete. — Alba-lulia, Bibliotheca Batthyânyi, 

Codices authenticorum.] 

LV. 

[26 Novembre 1639.] 

Henric Cops către State. 

„.... Naer dat men hier den „... După ce mai mult 

prince van Valachie langen timp Domnul Țerii-Romă- 

tyt voor suspect van rebellie nești a fost socotit aici ca
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hat gehouden, ende dickwils 
(S2c) geconsulteert hoe men 
hem best sonder ruyne vant 
lant soudeaffsetten, soo heefft 
eyntelyck den prince van 
Bogdanie door syne vrien- 
den ende beloften van drie 
hondert duysent realen van 
achten tot een present aen 
Syne Keyserl. Mat. ende an- 
dermael soo veel voor tri- 
buyt van beyde die princi- 
paeten (het welch hondert 
duysent realen boven het 
ordinaris is)soo veel te wege 
gebracht, dat synenstoel aen 
syn zoone heeft geresigneert 
ende Syne Excellencie prince 
van Valachie is erweelt, met 
conditie dat hem selven met 
hulfe van de Tarters ende 
volck van de confynen,die ge- 
reet waeren, in de possessie 
most stellen. Daerhalven on- 
trent veerthien daegen gele- 
den van hier een Capitzi- 
Bassi naer Valachie is ge- 
sonden, met last die onder- 
saeten den wille van Syne 
Keyserl. Mat. te anunchieren. 
Het welck den prince die in 
de possessie is vernemende, 
heeff denselven met syne 
suyte doen om stucken hou- 
wen, ende was daer vaer 
met syne ungersche soldaten 
ende andere adherenten naa 

bănuit de trădare și s'au ți 
nut adese sfaturi cum să-l 
scoată mai bine fără a ruină 
țara, la urmă Domnul Mol- 
dovei, prin prietenii săy ȘI 
făgăduieli de 300.000 de reali 
ca dar pentru Măria Sa Îm- 
păratul şi tot atiţia ca ha- 
raciii pentru amîndouă Dom- 
niile (ceia ceînseamnă 100.000 
mai mult decit e obiceiul), 
a izbutit ca Scaunul săi să 
fie dat fiului ce are şi Înnăl- 
țimea Sa să fie ales ca Domn 
inuntean, cu condiție să-și 
capete Scaunul singur, cu 
ajutorul numai al Tatarilor 
şi al ostașilor de la hotare, 
cari stăteaii gata. Pentru a- 
ceia, acum vre-o paisprezece 
zile s'a trimis de aici un 
Capugi-Bașa în Țara-Romă- 
nească, pentru ca să facă 
știută supușilor voinţa Mă- 
riei Sale Împăratului. Ceia 
ce aflind Domnul care stă. 
pinește, a pus să-l taie în 
bucăţi, cu toți cei ce erau 
cu dinsul, și s'a retras, cu 
ostașii săi unguri și alți spri- 
jinitori, la hotarele Ardea. 
lului, într'o cetate ce cum- 
părase și unde-și adăpostise 
cele mai însemnate averi ale 
lui, cu gînd să se apere de 
orice putere. Pentru care ieri 
S'aă trimis alte porunci la
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de confinen van Trausilvanie 

in en casteel dat gecocht 

(sic) heeft, ende aldaer syne 

principaelste goederen ge. 

vlucht hadde, geretricert, met 

intentie hem selven iegens 

alle gewelt te defenderen. 

Daerhalven op gisteren naer 
den Passa van Silistria ende 

Tarter-Chan andere beveelen 

syn gesonden, den nieuwen 

prince în alle manieren în de 

possessie te helpen stelien, 

die apparent die -provintien 

totaliter sullen ruyneren, en- 

de, by aldien den winter geen 

verhinderingen was, soude 

voorseecker dit vuyr tot în 

Transilvanie  loopen, daer 

int vooriaer grootelicx voor 

te vresen is.... 

Pașa de Silistra și Hanut 

Tatarilor, ca să ajute în ori- 

ce chip pe noul Domn să-și 

iea în stăpînire Scaunul, cari 

de bună samă vor ruină cu 

totul acele provincii, și, dacă 

iarna nu va împiedeca, de 

sigur că acest foc se va în- 

tinde pănă în Ardeal, unde 

în primăvară e mult de te- 

mut.... 

LVI. 

[Extrase din Socotelile Brașovului pe anii 1639-41.] 

(Decembre 1638. Mustafă Ceauş.] 13 Decembris. Item 

kompt Boyer Lasslo auss der Weallachey, 3 Personen... 

14 Decembris. Dem Boyer Lasslo... Den Moldauern... 

Dess Moldawer Waydae Dienern. [Și la 25 «den Wayda 

Dienern».] 19 Decembris... Ittem kommen vom Matthe 

Wayda 2 Postelnik... 
1639. 15 Ianuarii... Eodem kompt der Târeok Marton 

auss der Wallachey mit den Post-Rossen auss der Terwist, 

so der Daniel Mihaly hatt dahin gefiihrtt... 31 lanuarii... 

Ittem kommen dess Waydae Diener 2. 
[1 Februar «Petrii» în Muntenia cu scrisori.] Ittem geben



ACTE EXPLICATIVE ŞI DOYEDITOARE 213 

auff Befehl dem wallachischen Pfaffen auss der Langau.,. 7 Febr.... Kompt von F. G. Radul Gaspar, 3 Personen... Ittem kompt dess Waydae Post von F. G, 2 Personen ... (Duşi la Cimpina.) [ro Februar. Trimis fiul lui «Korka» în Muntenia cu scrisori.] 
6 Martii. Zu Morgen kommen dess Waydae Diener... 15 Martii... Zu Morgen kompt ein Legatt auss der Walla- chey: Posstelnik Szekely, mitt 26 Personen...16 Martii. Dem Boyern zu Morgen... Schickt der Boyer 2 Diener bey den Wayda... 22 Martii. Kompt der Wledika von Wey- semburg. [30. Ibrahim Ceauş de la Poartă cu Daniel Mihăly.]. 31 Marti: ... Kommen des Waydae Diener mit F. G. Post; verreysen in die Wallachey mit 4 Ross; sein 5 Tag aussgewesen ... 

7 Aprilis... Kompt Boyer Lasslo, 4 Personen. [9. Întors 
Ibrahim.) 

24 May. Zu Morgen kommen Wornikul Sztoikan und 
Szava Lugofett, 20 Personen ... 25 May. Zu Morgen lompt 
Szekely Istvan, 2 Personen... 26 May. Zu Morgen kompt 
Szekely Mihaly vom Boyern zuriick... Kompt Boyer Lasslo 
von der Portt.., 

II luny... Zu Morgen kompt eine Legation auss der 
Moldaw mit 46 Personen, Wisster Buhus.., 16 lunii, Zu 
Morgen kompt Balint Deak, dess. Waydae Post, von F. 
G.... Kommen abermahl dess Waydae Diener 3 von F. 
G.... 25 luny. Zu Morgen kompt der Boyern Diener, 4 Per- 
sonen... Kompt Mike Janos, 3 Personen, verreyset in die 
Wallachey. [26. Servitor al boierilor.] 27 Iuny. Zu Morgen 
kommen die Boyern von F. G. zuruck mit vielem Gesindt. 
[Și la 28.) 

12 luly... Auff den Abendt dem Szekely Janos, 3 Perso- 
nen ... Den Pitaire Cresteli in Eysen geschlagen. [13. Sz€kely.] 
14 luly. Zu Morgen lkompt Szekely Andras und Szekely 
Janos mit vielen Rossen und 7 Personen, so auff die Portt 
verreysen. [Și în zilele următoare.] 26 Iuly... Auff den 
Abendt kommen die Legaten alle so auff die Port verrey- 
sen und in die Moldaw: Tholdalaghi Mihaly, mit 42 Perso-
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nen. Der Keăreosi Istvan, 14 Personen. Der Maurer Mihaly, 

mit 16 Personen. Der Barcsaj Akos, mit 12 Personen. Der 

Beldi Janos mit 25 Personen, 15 Solymassen und 10 Dra- 

banten... In 4 Tagen... 28 Iuly. Zu dess H. Tholdalaghi 

Expedition auf die Portt... 

5 Augusti. Kommen dess Wladika Diener 3... 15 Au- 

gusti... Kompt Szava Lugofet mit 6 Personen... 25 Au- 

gusti. Zu Abendt kompt dess Wladikas Schreiber, Janos 

Deak, 4 Personen... 

(Septembre. Soldaţi.] 9 Septembris. Kompt vom Wayda 

ein Postelnik Kosstandin, 2 Personen... 

12 Octobris. Zu Morgen kompt Szawa Lugofett, 9 Perso- 

nen. (Și la 13.) 18 Octobris... Auff den Abendt kompt 

Janos Deak, dess Waydae Schreiber, 6 Personen. [21. Ka- 

muty Istvân la Poartă.] 

[5 Novembre. Sebessi Baltazar cu 15, la Poartă.] Ittem 

kommen von Moldner Wayda Posstelnik 3. (17. 'Lrimis 

la Vodă în Tirgoviște. Întors la 18 Tholdalagy. La 19 

Kărâsi.] 3 Personen auss der Moldaw. [Și la 24 «<dess 

Waydae 3 Dienern».] 

8 Decembris. Dess Waydae Post... 17 Decembris. Zu 

Morgen kompt ein Legation vom Mathe Wayda, Wor- 

nik Heriza, Lugofott Gregorij und Lugofett Marko mit mehr 

den 100 Personen; auff 4 Herbergen ist auffgangen în 2 

Tagen... Den 22 Decembris. Zu Morgen kompt ein mol- 

dauescher Boyer, Lupul Presseskul, von F. G. zuriick, mit 

vielem Gesindt. [22. Seredi Istvân la Poartă. Boierii moldo- 

veni.] 23... Kommen 3 Postelnik vom Heriza zuriick, ver- 

reisen in die Wallachey... 28 Decembris... Kompt dess 

Sorban Waydae Sohn mit 15 Personen... 

(1640. 1 lanuar. Cuiva cu Seredi la Tirgovişte.| 8 lanuarii. . . 

Kompt zu Morgen dess Sorban Waydae Sohn von 1. F. G. 

zuriick, selb 14 Personen... Dem Logoffett Marko zu Mor- 

gen, 17 Personen... Eodem kompt der Ivon Wayda. (Și 

la 9, Marco. Boierilor. Lui Marco.] Eodem zu Abend 

kompt Logoffett Glegory, 15 Personen, von F. G. zuriick...
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Item kompt Janos Deak, dess Waydae secretarius, ş Per. 
sonen... Dess Waydae 4 Posten... 11 lanuarii... Zu 
Morgen kompt Heriza von F. G. zuriick, selb 30 Personen. 
[Și Marco, Grigore, Jânos; 4 «Posten» de la Vodă. 12. 
Hrizea, Gligore, Marco.] 

3 Marti... Eodem kompt zu Morgen von Matthe Way- 
dae ein Legation an, Posstelnik Szokoly und Szawa Lo- 
goffett, hineben der ungerisch Capitan: sein mit villem Ge- 
sindell; ist in 2 Tagen auffgangen... 15 Martii... Zu 
Abendt kompt der Boyer Szekely von F. G. zuriick. [Trei 
zile stă; trej «Herbergen». Dus la Rișnov, cu 20 cai, de 
Șcheieni. 26 Mart. Ibraim Ceauş. Seredi întors.) Den 5 Abends 
kommen vom wallachischen Waywod Capitan Wlad, selb 4 
Personen. (Și la 6, 7.] Den Boyern so die Jobbagyen aus- 
Ssuchten ; auff der Abendt Capitan Mogossul, selb 12 Perso- 
nen. [Și la 8, 9, ro Vlad și boierii.] 

Den 3 May. Zu Morgen kompt Boyern Logoffett Marko, 
Szawa Logoftett, selb 20 Personen... Den I9 May kompt 
Szokoly und Wiester Raduly, selb 20 Personen... Dem 
L.ogoffett Szawa zu Morgen, selb 7 Personen. [Și la 20.] 
Eodem zu Morgen kompt Heriza und Wledika, Buzinka, 
Pitayre, Peharnikul und Somaj Matthias, selb 92 Personen. 
(Stau o zi şi jumătate. 29 Maiă. Sol polon, cu 8. 

Den 1 Iuly. Zu Morgen kommen Boyern auss der Mol- 
daw, 8 Personen... Den 6 ulii kommen vom Matthe 
Wayda Wlad Issbasa, selb 4 Personen. [Şi la 8.] Dumitru 
Puitul ... 

Den 18 Augusti... Auff den Boyern Herberg ... Eodem 
zu Abend kompt Posstelnik Szokoly, Jose Jstvan und Janos 
Deak, selb 23 Personen... Den 19 Augusti, zu Morgen, 
kompt ein moldauische Legation von FE. G. zuriick, nro 38 
Personen. [August, Istvân Deak de la Poartă.) 

5 Octobris... Auff der Abend kompt Dumitru Logoffett 
aussm Land und Janos Deak, selb 7 Personen... 16 Octo- 
bris, Barbul Janos, F. G. Post... 31 Octobris, Post. [muntean]. 

Den 9 Novembris kompt aussm Land der Wledicka, 
selb ro Personen... 13 Octobris... Dem Pitter Bloch,
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so în der Wallachey aufi der Hochzeit gewesen und ein 
Ehrung gefiihrtt... 14 Novembris... Kommen mit der 

Gesrgy Deak vom wallachischen Waydae, 4 Personen... 

Den 18 Novembris... (Teppich] des wallachischen Pfaften 

Tochter zur Hochzeit. Eodem kompt Sorban Waydae Toch- 

ter und der Logoffett, selb 16 Personen... 19... Der 

„ Sorban Wedin. [Și la 20. Tatari. 21. Doamna.] Den 23 No- 

vembris zahlen ... 16 Rossen, so die Wedin auff Rosenaw 

fiihren mit 2 Wâgen. [Poloni. Kannowits Daniel.) 

1641. 10 Ianuarii. Eodem kommen dess Rheday Ferentz 

seine Diener. Ugron Sigmond, selb 4 Personen, auss der Wal- 

lachey. [12. «Post» de la Vodă. 31. Sol turc.] 

Den 30 Martii... Eodem zu Abend kompt Kemeny Bol- 

disar auss der Wallachey mit vielem Gesindell. .. 

Den i Aprill kompt Logoffett Marko von F. G. zuriick, : 

3 Personeu... 
Den 26 luny... Eodem kompt der Sebessi mit 23 Per- 

sonen zuriick auss der Walliachey... 

Den 7 luly, kompt der wallachische Wledicka von Foga- 

ras... Den 8 luly, zu “Morgen, kompt Szava Logoffet von 

F. G. zuriick, bleibt in der Altstadr...; villes Gesindell... 

Den 8 Decembris zu Morgen kompt Preda Koltsar von 

F. G., selb 6 Personen. [13. Revine din Riîșnov.] 24 Decem- 

bris... Dem Szawa zu Morgen. 

[Februar. Ismail-Aga de la principe.] 14 Februarii. Zu 

Abend kompt dess Waydae Schreiber Datzo Lasslo, selb 4 

Personen. 

[2 Mart. «Post».] 3 Martii. Zu Morgen kompt der Szo- 

kol Logoffet und Szawa, mit 26 Personen aussm Landtag zu- 

rii... Dem Bornemissa Gebrgy, dess Waydae Schreiber .. . 

Den 23 Martii... Zu Morgen schiken dem wallachischen 

Wledika . . . 
Den 8 Aprill... Zu Morgen kompt Logoffet Szawa, 

selb 8 Personen. (ri. Samsoni Janos, «dess Waydae Die- 

ner, selb 4».] 16 April... Ittem kompt Wassylak Kamarassul, 

selb 4 Personen... Der Brâser Richter în der Wallachey...
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Den 6 May... Zu Abend kompt Wassy Kamarassul und 
Pap Andras, selb 14 Personen... 23... Am Abend kompt 
Logoffet Szawa und Postelnik Gerge, mit 20 Personen... 
Den 25... Zu Abend kommen der Szekely, Klutser Creste 
und Klutser Mineke, selb 25 Personen, von dess Nagy Pal 
seiner Hochzeit zuriik.. .. 

Den 17 luny. Kompt vom Wayda Capitan Wlad, soll Bley 
und Pulver kauffen. [29. Capugiul cu confirmarea lui Râk6czy.] 

[lulie. Căpitanul Vlad. Doi servi de la Vodă.! Den 18 Iuly. 
Zu Morgen kompt Szekely Logoffett, selb 24 Personen ... 

Den 16 Augusti zu Morgen kompt Wlad Capitan, selb 
5 Personen: soll Gewand inss Land fihren, 

[Și la 8 Septembre.] 9 Septembris. Zu Morgen kompt Lo- 
goffet Szawa, selb 5 Personen. [Septembre. Şi omul Voevo- 
dului: «Jobos Paull», cu două persoane.] 

Den 10 Novembris... Zu Morgen kompt Sztanss Logoffet 
und Dobos Pal von F. G., selb 8 Personen, 

[10 Decembre «Post» de la Vodă.) 

LVII, 

[1640 ] 

„ Assecuratoria Suae Celsitudinis de mutuae pacis et con- 
cordiae observatione Principi Valachiae Transalpinae et 
Regno data. 

Nos Georgius Rakoci, ete, Memoriae commendamus et re- 
cognoscimus per praesentes. 

Az Tekintetes €s Nagy- 
sâgos Mathe Vajda Havas- 
alfoldnek  Fejedelme Isten 
kegjelmessegebăl  fejedelmi 
Sszekiben ultettetven annak 
utânna f6 Boer keoveti s. 

levelei altal talaltatvan megh 

benniinkăâtt, hogj eă kegijel- 

mevel minden alatta levesk- 

După ce din mila lui Dum- 
nezeii Măria Sa Voevodul Ma- 
tei, Domnul Țerii-Romănești, 
s'a pus în Scaun, ne-a cerce- 
tat prin trimișii boieri și prin 
scrisorile sale pe noi, ca, după 
obiceiul bun de pănă acuma, 
să ţinem pace, prietenie şi 
vecinătate cu Domnia Sa şi
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kel, az eddighi j6 szokas 

szerint bekessegett, barat: 

sâgott szomszedsâgott tar- 

tanank s minden io akara- 

tunkott mutatnank hozzaiok; 

ES kegjelme is Mathe vajda 

's alatta valoi minden î6 

akarattyokatt, szolgalattyo- 

katt ajanlnak my nekiink. 

Latvan azert my is Mathe 

vajdanak ed  kegielmek s 

minden alatta valo rendek- 
nek kivânsagokatt, hatalmas 

czâszâr orszâghinak hasznos- 

nak lenni, minden io akara- 

tunkatt s io szomszedsâgun- 

katt ighertiik nekiek €s arrol 

egjmâs kâzătt veghzest czi- 

nalnank fejedelmi leveliinket 

is attunk rolla, Mathe Vaj- 

danak, E6 kegielmenek, s 

alatta valoinak. Mely hoz- 

zaiok valo io akaratunk, io 

szomszedsâgunk es velleick 

valo veghezesiink s arrdl valo 

fejedelmi leveliink az mij r&- 

sziinkrăl eddig megh is tar- 

tatott s arrol semmi ujitâs 

miutan nem kivantatthatnak. 

Mindazon altal mivel mostan 

minkett s hiveinket eghesz 

orszagbul hârom  nemzetiil 

Mathe Vajda ed kegjelme s 

Havasalfeăld minden rendek 

fo koveti, ugy mint e5 fe5 

Vladika Theophil orszagh f6 

piispăkie s becziiletes fă Bo- 

cu toți supușii săi și să ni 

arătăm toată bunăvoința față 

de ei; şi Măria Sa Voevodul 

Matei și supușii săi ni re- 

comandă nouă toată bună- 

voința și slujba lor. Văzind 

și noi dorința Măriei Sale 

Voevodului Matei și a Sta- 

turilor Sale, că vor fi de 

folos ţerilor puternicului Îm- 

părat, li-am făgăduit toată 

bunăvoința și buna vecină- 

tate a noastră; și despre 

aceia am făcut între noi le- 

gătură şi li-am dat și scri- 

soarea noastră domnească, 

Măriei Sale Voevodului Ma- 

tei și supușilor lui. Buna- 

voința noastră faţă de «ei, 

vecinătatea bună și legătura 

făcută cu ei și scrisoarea 

domnească — care spune 

despre aceia —s'ai și ţinut 

pănă acuma din partea noas- 

tră, aşa că o înnoire nu mai 

pot dori de la noi. Cu toate 

acestea, acuma pe noi și pe 

toţi credincioșii noștri din 

întreaga ţară, cu cele trei na- 

ţiuni, ne cercetă Măria Sa Voe- 

vodul Matei și soliile tuturor 

Staturilor Ţerii-Romănești, a- 

nume: Vlădica Teofil, Mitro- 

politul ţerii, şi cinstiții boierii 

de Divan:  Vornicul- Mare 

Hrizea, Vistierul-Mare Radul, 

Clucerul Buzinca, Socol Stol-
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iâri is memzetes: Hriza f5 
Wornik, Raduly f5 Vister, 
Bacziuk klocziar, Szokol fă 
Asztalnok, Bucziun f5 Po- 
hărnik, Mitres fă Pităr, Marko 
Logofett, &s Szava loghofett, 
âltal, az elâtt adatott leve.- 
link megujitâsa felesl, megh 
talaltattak.  Akarvân azert 
kivânsăgoknak  megfelelni, 
azt az uj eleiibbenni velliek 
valo veghzâsiinkâtt, €s arrol 
adatott feiedelmi leveliinket 
ez jelen val leveliinknek 
rendiben meghiijitjuk s con- 
firmăljuk es annak minden 
reszeit aszszerint megtartjuk. 
Mathe vaida e5 kegielme, 
€s Havasalfoldnek minden 
rendei veliink s orszăgiink- 
kal tâtt veghzeseket s arrol 
adatotthiitleveliinket minden 
resziben szentiil megtartnom. 

Mellynek nagyobb bizonsă- 
gâra €s erosseghere attuk ez 
keziink irăsunk €s Pecsctiink- 
kel megerăsitett leveliinket. 

nicul,  Vucina Păharnicul, 
Marcu logofătul și Sava logo- 
fătul, — pentru ca să reîn- 
noim scrisoarea noastră dată 

- mai înnainte. Dorind să li 
facem pe plac, reînnoim și 
întărim legătura de mai în- 
nainte făcută cu ei şi scri- 
soarea domnească dată des- 
pre aceasta, și îi vom ţinea 
toate părțile așa cum a fost, 

Și Măria Sa Voevodul Ma- 
tei și toate Staturile Țerii-Ro- 
mănești și ei trebuie să ţie cu 
sfințenie toate părțile legăturii 
făcute cu noi și cu ţara și 
Scrisoarea de incredințare 
dată despre aceasta. 

Spre mai mare siguranță 
şi spre întărirea acestora, 
am dat scrisoarea de față, 
întărită prin scrisoarea mîni- 
lor noastre și prin pecete... 

In verbo vero principali ac bona fide. Datum in civitate 
mea Alba Julia, sub praesenti generali congregatione univer- 
sorum regnicolarum .. ; die 14 may, anno 1640.
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LVIII. 

[1640.] 

" Assecuratoria  universorum Statuum et Ordinum Trium 

Nationum regni Transilvaniae et partium idem annexarum 

de mutuae pacis et concordiae observatione, principi Vala- 
chiae Transalpinae et regno data. 

Nos proceres et magnates ceterique universi Status et 
Ordines Trium Nationum regni Transilvaniae et partium 
eidem annexaruim. 

Adjuk emlekezetire min- 

deneknek az kiknek illik az 

mi jelen val leveliinknek 

rendiben, hogy az mik&ppen 
minket orszâgul, hârom nem- 
zetiil az el mult 1636 eszten- 

dâben, Oktobernek s. Nap- 

jân Thordânâl I&tiinkben az 
Tekintetes  €s  Nagysâgos 

Bazarăba Mathe Vajda Ha- 

vasalfoldnek  fejedelme «s 

Havasalfoldben levă Bojăr- 

săgh Mathe Vajdanak E5 

Nagysâgânak Tanăcsi €6s az 

orszăghnak!f6-fă tisztviselăi, 

Vitezid €s az iob minden 

rendek, becziiletes k&vetek 

Szokol Klocziâr âltal megh- 

talăltak volt, akkori âllapot- 

tyukban, hogy mi 6 hozză- 

jok igaz is akarattal, €s j6 - 

szomszedsăggal lennenk, €s 

arrblegymâskăzăttveghezest 

is tennenk. Lâtvân mi or- 

szăgul hârom nemzetiil, az 

Mathe vajdanak 5 Nagysâ- 

gânak €s egâsz Havasalfăld- 

Dăm de știre tuturor, că- 

rora se cuvine, în rîndul scri- 

sorii de față, cum că ne-a 

aflat pe noi în anul trecut 

1636, în luna Octomibre, ziua, 

— fiind noi în Turda, Măria 

Sa, Basarab, VoevodulMatei, 

Domnul Ţerii-Romănești şi 

boierimea din țara sa, se- 

"cretarii Măriei Sale Voevo- 

dului Matei, şi marii boieri 

ai țerii și Staturile mai bune, 

soliile cinstite și Clucerul 

Socol; ca, în starea în care 

se aflai atuncea, să fim cu 

bunăvoințăși vecinătate bună, 

și despre aceasta să facem 

și legătură. Văzind noi (cei 

din ţara cu cele trei naţiuni) 

dorința bună a Măriei Sale 

Voevodului Matei şi a tuturor 

Staturilor Ţerii-Romănești, și 

că ar fi de folos și spre bi- 

nele ţerilor puternicului Îm- 

părat, pentru păzirea bunei 

vecinătăți și păcii dintre noi 

şi dintre Voevodul Matei și
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nek minden rendinek j6ki- 
vânsăgokatt, az hatalmas 
Csăszâr orszăghinak javâra 
meghmaradăsâra hasznosnak 
lenni, O Nagysăgâval a vaj- 
dăval €s Havasalfăldnek min. . 
den rendbeli lakosiva] az egy- 
kăzătt vald j6 szomszedsâg- 
nak €s bekesscgnek megâr- 
zesire, ugyanakkor veghez- 
tiink volt €s veghezâsiinkrăl 
hiit levelet is adtunk volt 
egymâsnak, melly veghzes 
noha eddig az mi resziinkrăl 
megtartatott, s arrâl level 
ujitâs nem kivântatnek, Mind- 
azâltal mivel Mathe vajda O 
nagysâga €s az egesz orszăg 
Havasalfălde, becziiletes fo- 
kâvetit ugymint az fă Vla- 
dikât, Theophil, orszăgh fă 
piispâket s  becziiletes fo 
Boiărit Nemzetes Hriza fă 
vornikot, Raduli făpitărt, 
Buczinka klocziârt, Szokol 
foasztalnokot, Buczina  f6- 
pohărnikot, Mitres făpitârt, 
Marko logofetet, Szava lo- 
gofetet kiildeni kăvetsegh- 
ben az mi kegyelmes urunk- 
hoz O Nagysâgâhoz €s Mi 
hozzânk eghesz orszăghul, az 
elObbeni vellek vald vegh- 
zEsiinknek €s arr6l adatott 
leveliinknek ujităsât kivân- 
năk, Akarvân azert kivân- 
sâgoknak meghfelelni, azt az 

locuitorii Țerii-Romănești, tot 
atunci am și legat contractul, 
și despre legătură ni-am dat 
scrisoare de încredințare unul 
altuia ; cu toată că legătura 
pănă acuma sa ţinut din: 
partea noastră aşa că nu ar 
mai trebui reînnoită, totuși, 
fiind-că Voevodul Matei a tri- 
mis toate soliile erii-Romă- 
nești,precum pe Vlădica Teo- 
fil, Mitropolitul, și pe boierii 
Hrizea Vornicul, Pitarul Ra- 
dul, Clucerul Buzinca, Stol- 
nicul Socol, Păharnicul Vu- 
cina, Pitarul Mitrea, logo- 
fătul Marcu și pe .logofătul 
Sava la Măria Sa domnuj 
nostru și la noi, la întreaga 
fară, dorind să se reînnoi- 
ască legătura făcută -cu ei 
mai înnainte și scrisoarea de 
încredințare, noi — voind să 
li împlinim dorința — reîn- 
noim și întărim legătura le- 
gată de mai înnainte cu ei 
și scrisoarea de încredințare 
prin scrisoarea de faţă, şi 
vom ţinea tot cum a fost 
și cum s'a scris înnainte, Și 
Domnul nostru de asemenea 
se va ţinea cu sfințenie de 
scrisoarea domnească pe care 
a dat-o Voevodului Matei 
şi supușilor lui. Măria Sa Voe- 
vodul Matei şi toate Statu- 
rile Munteniei - vor ţinea cu
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vellek vald mi elâbbeni ve 

ghezesiinkot €s arrâl adatott 

leveliinkătt ez jelen vals, le- 

veliinknek rendiben megujit- 

juk €s confirmâălljuk îs min- 

den râszeben asz szerint a- 

mint azelâtt vegheztetett s 

irattatott Es az mi Kegyelmes 
urunk is, amint Mathe Vaj- 

dânak O Nagysăgânak 6s az 

alatta valâinak fejedelmi le- 

velâtt adta szentiil meghtart- 

juk. Mathe vajda O Nagy- 

sâga is es Havasalfoldnek 

minden rendei, az mi kegyel- 

mes urunkkal O Nagysăgâ- 

val; s veliink tett veghzâse- 

kett s arrâl val6 hiitt leveliin- 

kett minden resziben szentiil 

megtartvân. Mellynek bizon- 

sâghăra €s erâsseghere egesz 

orszâghul hârom Nemzetiil 

attuk az presentesleveliinkett 

sub bona fide mea keziink 

irâsâval megh erâssittven. 

sfințenie legătura făcută cu 

noi şi cu Măria Sa Domnul 

nostru și scrisoarea de în- 

credințare. Spre asigurarea și 

spre întărirea acesteia am 

dat scrisoarea de față, su 

bona fide mea, întărind-o prin 

scrisoarea minilor noastre. 

Datum in civitate Alba lulia, in congregatione generali, 

die 14 mensis maii, anno 16401. 

[Voiciech Miaskowski, ambasadorpolon la Constantinopol, 

către Palatinul de Braclaw; Constantinopol, 27 Maii 1640.) 

[La întors] durch die Wallachey ist mir unbewust was ich 

i Liber Regius Transiloanicus (Grorgii Răkdcei), XIX, pp. 191 b, 192 a; — 

192 a, b și 193 a. Copia o datoresc d-lui profesor Gh. Alezici, traducerea 

unei persoane cunoscătoare a limbii,
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vor 'Sicherheit haben werde. Der Hospodar erclăret gegen 
Kân. Mătt. sich ungiinstig, und weil victualia und liberum 
transitum nullo meo merito und ee es so weit selbst versehen, 
ich aber desswegen schuldig sein sol, verwehren. Wass nun 
E. Gn. hierin einzurahten werden wissen, bitte ich umb gut- 
ten Raht und Verwahrung. Ich gehe uf Brykoust in die Mol. 
dau... 

[Ispir, Bassa von Silistrien) schreibt nichts gutes von unss, 
ist ebenmessig ein solcher Fuchs und Hendler gleich wie 
Lupoll, welcher mir einen freihen Weg und die Victualien 
verwehren, ia mein Leben mir abnehmen will. Es verlauht- 
bahren sich alhier schon seine Wallachen, ich habe ihn ver- 
dorben. Wie ich dann auch von Jass schriftlichen wegen 
Oppugnation Azak verwahrnet worden 1... . 

LX. 

[13 Iunie 1640.] 

Henric Cops către State. 

„«.«De princen van Molda- „+ « Domaii Moldovei și 
vie ende Valachie achtervol- 

gende het voorige geboth, 
haer gereet gemaeckt heb- 
bende, syn gerecommandeert 
dese zoemer stil te blyven, 
ende haere landen in vrede 
te governeren. Maer dien van 
Moldavie, een onversoene- 
lycken haet op den prince 
van Valachie hebbende, heeft 
andermael willen tentenen 

(sic) met hulp van eenige 

Terii-Romănești, după po- 
runca: de la început, gătindu- 
se, li s'a spus să stea liniș- 
fiți în vara aceasta şi să-și 
oblăduiască în pace ţerile. 
Dar al Moldovei, avind o 
ură neîmpăcată asupra Dom.- 
nului Ţerii-Romănești, a mai 
voit odată să încerce a-l sur- 
prinde, cu ajutorul unor Ta- 
tari; pentru care a cerut de 

la Vizirul-Caimacam să i se 

1 Cf. scrisoarea lui către Castelanul de Cracovia: «Der Hospodar in der 
Wallachey hat das erste Schreiben von 5. Mart: aus Winnice, an mich ge- 
tahn, ersfinet nnd ufgehalten, das ichs kaum innerhalb 7 oder $ Wochen al- 
hier zu Stambol wieder erlanget».
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Tarteren denselven te over- 

rompelen; waertoe van den 

Vesyr Asem licentie hadde 

doen soliciteren; dat hem aff- 

geslagen is, te meer opden 

selven tyt hier tidingh arri- 

veeren dat eenige poolsche 

Chosacken op de confynen 

van Moldavie waren gesien, 

die naer Tartaria marchee- 

ren om aldaer haer guaraupt 

(szc ?) tesoucken .... 

LXI. 

dea voie ; ceia ce i s'a refu- 

sat, cu atit mai mult, cu 

cît în același timp a sosit aici 

ştire că unii Cazaci poloni 

s'ar fi văzut la hotarele Mol- 

dovei, mergind spre Ţara 

Tătărească, pentru a-și căuta 

acolo pradă .... 

'9 lulie 1640. 

Cops către State. 

„„„„Den prince van Moldavie 

heeft hier synen zoone (die 

van den Cahimacham Mehe- 

met-Passa, ten tyde van Sul- 

tan  Morath, prince in syn 

vaders plaetse was gemaeckt) 

gesonden, den welcken, be- 

neffens de ordinarische A- 

genten, niet naer en laet 

licentie te solliciteeren, om 

dien van Valachie te moegen 

verdryven ; waertoe  conti- 

nuelyck volck doet werven 

ende alles consumeert wat 

van de arme ondersaeten can 

becoemen. Het is admirabel 

dat twe gemene griecxsche 

ondersaeten, die van een 

slechten staet in soo abso- 

„.„. Domnul Moldovei a 

trimes aică pe fiul său [care 

fusese făcut Domn în locul 

tatălui său de către Caima- 

camul Mehemed-Pașa,pe vre- 

mea, Sultanului Murad], care, 

pe lingă capuchehaielele obiș- 

nuite, tot stăruie a i se da 

voie să gonească pe Dom- 

nul Ţerii-Romănești; pen- 

tru care scop adună în- 

tr'una trupe și cheltuiește tot 

ce poate căpăta de la bieții 

supuşi. E de mirare că doi 

Greci de rind, cari dintr'o 

stare proastă sint puși într'o 

stăpinire atit de desăvirșită 

şi pot fi schimbaţi după pla- 

cul Marilor-Viziri sai altor
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luten dominio gestelt syn, 
ende tot believen van de 
Opperste Vezyren oft andere 
favoryten verandert kennen 
werden, yder een in syn ge- 
biet, sonder dat eenige inte- 
ressen met den anderen heb- 
ben, niet in vrede en ken- 
nen leven, maer malcander 
ende haere arme griecxsche 
ondersaeten soucken te ruy- 
neren .. 

favoriţi, fiind fiecare în țara 
sa, fără să aibă nimic a face 
cu cellalt, nu pot trăi în 
pace, ci caută a seruină, ei 
între sine și bieţii lor supuși 
greci... 

LăII. 

[11 August 1640. 

Cops către State. 

„„.. Men leyt hier alle 
laegen om den prince van 
Valachie in handen te be- 
coemen,derhalven den Vezyr 
Azem aen hem ende den 
prince van Moldavie keyserl. 
bevelen heeft gesonden, dat 
haer by den Passa van Silis- 
tria soude vervougen, om 
op de frontieren van Poo- 
len goede wacht te houden. 
Waerop die van Moldavie 
geantwoort heeft dat gereet 
was ende alleen naerder ad- 
vys verwachie, maer die van 

Valachie heeft door syne 

Residenten eengrootesomma 
gelts aen den Vezyr Azem 

geoffereert om geexcuseert 

64567. Vol. IV. 

„+ „ Seîntrebuințează aici 
toate mijloacele pentru a 
pune mîna pe Domnul Ţerii- 
Romănești ; pentru care scop 
Vizirul-Caimacam a. trimis la 
el și la Domnul Moldovei 

porunci împărătești, ca ei 
să se ducă la Pașa de Silis- 
tra, pentru a face pază bună 
la hotarele Poloniei. La care 
Domnul Moldovei a răspuns 

că e gata și așteaptă numai 

știre mai precisă, dar al Ţe- 
rii-Romănești a oferit prin 
capuchehaielele sale o sumă 
mare de bani Vizirului-Cai- 
macam pentru a fi scusat, 
spuind că nui e bine, dar că 
va trimite pe Spătarul săi 

15
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te werden, seggende niet 

well te pas en was, doch 

dat synen general met alle 

de soldaten soude senden, 

by aldien den Keyser sulex 

consenteerde; vant  welck 

SyneExe niet en will hooren, 

ende geeft voor antwoort, 

soo niet en gaet, het hem sal 

beclagen . . 

cu toți ostașii, dacă vrea 

Împăratul; ceia ce nici nu 

vrea să audă Vizirul, care 

răspunde că, de nu merge, 

îl va pîri... 

LXIII. 

[10 Novembre 1640.] 

Cops către State. 

„„.. De voorledene we- 

ecke is den zoone van den 

prince van Moldavia, die het 

dominio in Valachie preten- 

deerde,alhier overleden, ende 

gebalsameert met  groote 

pompa naer syn vader ge- 

sonden, om aldaer în een 

clooster begraven te wer- 

den... 

„... Săptămîna trecută a 

murit aici fiul Domnului Mol- 

dovei, care cerea stăpinirea 

în 'Țara-Romănească, şi a fost 

trimis, îmbălsămat, cu pompă 

mare, la tatăl săi, pentru a 

fi îngropat într'o mănăstire 

din ţara lui . 

LĂIV. 

[8 Decembre 1640.] 

Cops către State. 

a... Van hier is naer 

Valachie een Capitzy-Bassy 

van den Keyser met wel vyf- 

tich persoenen gesonden,om, 

....„ De aici a fost trimis 

în 'Ţara-Romănească un Ca- 

pugi-Bașa al Sultanului, cu 

cincizeci de persoane măcar,
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soe men seyt, de iaerlicxsche 
tribuyten van die provintie 
ende oock van Bogdanie op 
aeren rechten tyt haer- 

wWaerts te doen coemen ; maer 
desen persoon van soedanige 
qualiteyt ende syne groo- 
te committive geeft suspitie 
er andere disseynen onder- 
schuylen, ende op den prince 
van  Valachie gemeent is. 
Ooch daer naer door Mol- 
davie by den Passa van Si- 
listria sall reysen om jegens 
het voorjaer ordre te stel- 
len toe de recupetratie van 
Asach .... 

pentru a face să vie, cum 
se spune, la vreme aici ha- 
raciurile anuale al țerii și al 
Moldovei; dar această per- 
soană, de o astfel de însem- 
nătate şi cu atita alaii, dă 
de bănuit că s'ar ascunde 
alte planuri și că e vorba de 
Domnul muntean. Apoi va 
merge Capugiul prin Moldova 
la Paşa de Silistra pentru a 
porunci ca în primăvară să 
se iea măsuri pentru redo- 
bîndirea Azovului . 

LXV. 

[19 anuar 1641.] 

Cops către State, 

„ Den prince van Va- 
Jachie, verstaen hebbende dat 
den Capitzy-Bassy, laetst van 
hier gesonden, op die con: 

fynen was gearriveert, hefft 
datelyck het tribuyt naer 
dese Porta affgevaerdicht, 
ende, om den selven naer 

oudt gebruyckt in persoon 
niet te incontreren, vresende 

eenige andere ordre mocht 
hebben, soo heeft doen ver- 
breyden dat niet well te pas 
en was, maer door den Adel 

„» . Domnul Terii-Romă- 
nești, înțelegînd că acel Ca- 
pugi-Bașa care dăunăzi a ple- 
cat de aici, a sosit la hotare, a 
trimis îndată haraciul la aceas- 
tă Poartă și, pentru a nu-l în- 
tilni, după obiceiul vechi, 
în persoană, temindu-se de 
ceva porunci de alt fel, a 
răspîndit zvonul că nu-i e 
bine, și a pus pe boierii ferii 
să-l întimpine, și l-aă adus cu 
alaiii în cetateai de Scaun, 
unde a fost tratat din bielșug
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vant lant hem doen inhaelen, 

ende met alle pompa in syne 

residentie-stadt geleyden, al- 

waer in overvloet is getrac- 
teert gewerden, ende twe 

daegen daer naer by den 

prince, die van lyffguardie 

xel versien was, audientie 

is gegeven, daer niet anders 

en heeft geopenbaert, als dat 

om het tribuyt gecoemen 

was, soo dat het schynt haer 

dessein mislucht is, synde 

weynich daegen daer naer 

wederom vertrocken . . 

și, după două zile, a fost 

primit de Domn, care avea 

în jurul lui destulă strajă; 

unde n'a spus alta decit că 

a venit pentru haraciii, — așa 

că se pare că gindul nu i-a 

ieșit bine, căci peste citeva 

zile a și plecat îndărăt .... 

LĂVI. 

(9 Novembre 1643.] 

Cops către State. 

„+. Door die groote viant- 

schap van de twe princen van 

Moldavie ende Valachie syn 

op haere confynen omtrent 

duysent soldaten van weder- 

zyde over het versamelen 

van de schattingen met de 

waepenen aen malcander ge- 

raeckt: în het welck de Va- 

lachen de overhant hebben 

gehadt, daerhalven den Ve- 

zyr Azem derselver residen- 

ten heeft doen roupen ende 

gedreicht, beyde haer mees- 

ters affteseten, by aldien niet 

gerust en wilden leven; ooch 

„... Prin marea dușmănie 

a celor doi Domni: ai Mol- 

doveiși Țerii-Romănești,vre-o 

mie de ostaşi din amîndouă 

părțile s'au ciocnit armați, 

la adunarea birurilor, în care 

ciocnire ai învins Muntenii. 

Pentru care, Vizirul-Caima- 

cam a chemat pe capuche- 

haielele lor şi i-a amenințat 

că va scoate pe amindoi stă- 

pînii lor, dacă nu se astim- 

pără; s'a trimis acolo şi Re- 

geb-Aga (care a fost iertat) 

pentru a cerceta cine a în- 

ceput aceste turburări; ceia
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Resieb-Aga (die syn pardon ce e vădit că-i va costa mulți geobtineert heeft) derwaerts bani ..., 
gesonden om te inquisiteeren 
wie van dese commotie oor- 
saecke is, die het apparent 
cen goede somme gelt sall 
costen 1.... 

LXVII. 

[1642.] 
Ioannes Petrus de Domankor Bukovecki, praepositus nico- 

poliensis [principi Râkâczyo]. Datae in Bukoreste, die 3 oc: 
tobris a. D. 1642. 

[Scrisese și înnainte, cînd la Ismail, «Szmailow>, erai Turci 
și Tatari. Lupu ceruse de la Kenaan, de la beglerbegul de 
Sofia a i se da Țara-Romănească, Matei să fie prins, apoi 
să se atace Ardealul. Dar Domnul muntean strică planul.] Ti. 
mide, dixi, hoc facio quod et modo scribam, quia Illustrissima 
Celsitudo Vestra ad prandium dixit aliquando quod sacer- 
dotes catholici in Turcia commorantes Turcarum imperatoris 
sint proditores et, si vellet, omnes illos occidi curaret ; habet 
enim ad manus litteras nicopoliensis praepositi. 

[Ștefan Horvâth, fost căpitan de Ecscd, e unchiul după tată 
al scriitorului.] Reverendissimus episcopus nicopoliensis, suffra- 
ganeus leopoliensis, ad visitandam dioecesim nicopoliensem 
me misit; quod iter, quia mihi per Moldaviam peragendum 
erat, [i-a dat un pas Nicolae Potocki, care-i arată şi scrisori 
din Constantinopol, unde se spune că Turcii se gătesc 
asupra Poloniei sai Ardealului.] Vos vero cavete propter 
aeternum Deum a principe Moldaviae, quia magnam gratiam - 
obtinuit apud Imperatorem et omnes Bassas, ex ea causa 

1 Cf, raportul din 28 Novembre, care, după mențiunea sosirii tributului, adaugă: «De commotien tusschen de twe laetste princen [ai Moldovei și Țeriy- Romăneşti] syn door een goede amende terneder gelegt> (< Tulburările dintre cei doi Domni din urmă s'aii împăcat, printr'o bună pedeapsă în bani»),
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quod Azakum sine sanguine Turcis reddendum effecerit. Di- 

ves opum est, omnibus implet Bassis pecunia manus, et effe- 

cit ut genero suo, Italo, Venetiano, promiserint in Porta 

Otthomanica principatum. [Acum vrea războiui cu Matei, dînd 

bani Vizirului pentru a-l goni. A venit la Suceava, pentru a 

întra «via gergâviensi et biztriciensi, populaturus schytico 

more», cu o parte din ai săi. Altă parte contra lui Matei. 

Râkczy să urmeze pe Bethlen, care a gonit pe <Alexandrum 

principem Valachiae» și a prins pe Nicolae Vistierul, nedin- 

du-l decît pentru 20.000 de galbeni.) Recordor Serenissimum 

dominum Gabrielem principem Transylvaniae per Ladizlaum 

Czephei Radulio, principi Moldaviae, qui talia superbe legato 

dixerat qualia et Basilius legato Illustrissimae Celsitudinis 

Vestrae Barchai Akos dixit, scripsisse: guid cinczpola contra 

aquilam ? Et generosus dominus Barcsai sat commode res- 

pondit. Nam, dum ille talem se Imperatoris famulum esse 

qualis est et Illustrissima Celsitudo Vestra, respondit: «In 

tua», inquit, <aula dominus Grama dapiferorum supremus 

est magister et ab illo est alter secundus minor; sic et in 

proposito». Sed, non exspectato response, ut in mandatis ac- 

ceperat, dominus Csefei discessit. Ita territus fuerat Radulius, 

ut omnia postulata solverit. Hoc fecit et Bernawskj. At Ba- 

silius Polonis et Transylvanis se terrori esse coram Turcis 

gloriatur .... 

(Arch. din Buda; «Râkâczy G. wejebăl 1635-45, 23».] 

LXVIII. 

(lași, 14 Iulie 1645.] 

Misionariul Lainieri către ducele de Modena. 

„... Con mia estrema mortificatione tanto lontano ricevoi 

commandi di V. A. S. con una delli 25 di maggio, resami 

in questa cittă di Iassi, metropoli di Vallacchia, da un am- 

basciatore lituano, che m'hă ritornato lo spirito, poco men 

che smarrito tră tanti patimenti e travagli. Risoluto d'ubidire 

a miei superiori, hd voluto (non ostante la licenza del padre
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nostro generale, mandatami da V. A,, di ritornare in Italia) 
passare alla visita di questa mia provincia. Et sarei anche 
arrivato nella Vallacchia Transalpina, dove hd alcuni conventi, 
se le strade non si trovassero affatto occupate da Tartari, 
che, con un essercito di 80 milla, sono di giă incaminati ai 
danni della Polonia, quale scorrono nelle parti dell' Ucraina, 
con gran perditione di ambe le parti. H5 disputato în pu- 
blico conseglio una causa contro Gesuiii dinanzi a questo 
prencipe ; quali m'havevano usurpata la chiesa e nostra casa [de' Francescani), unica de” catholici in questa cittă, 
HO ottenuta in ultimo la sentenza favorevole della restituzione 
în întegrum, con una scrittura di nuova donatione fatta dal 
detto prencipe alla Religione. Quale portară per sicurezza 
nel!” archivio di Leopoli. 

L” altr” hieri venne un ambasciatore turco, mandato dal Gran 
Signore per condurgli una figlia unica di questo prencipe, 
il quale, non sapendo dove sfogare il suo sdegno, Listesso 
giorno fece morire con diverse sorti di tormenti horribili se- 
deci persone, per cause di niun momento; e mi dicono che în 
undeci anni, che hă di principato, habbi tolto la vita a quin- 
dici milla persone, e con queste politiche si mantiene nel 
dominio questo tiranno, assai piu crudele del Turco me- 
desimo, con tanto terrore di questi popoli, tutti scismatici, 
che non hanno ardire di mirarlo.... 

L'essere în questo angolo remotto dal mondo, dov'altro non 
s'odono che gemiti d'infelici, non mi lascia sentire nuova 
alcuna degna di V. A. Ş. 

I pericoli poi, ch' io h5 passato in questo viaggio, mi spa- 
ventano solo al pensare di dover ritornare.... 

[Modena, Arc/. di Stato, Pobonia!.] 

1 La 8 Septembre, Lainieri era acum în Lemberg. La 13 Mart 1646, el 
scrie din Varşovia: «Qui si trovano pure ambasciatori tartari, 
haver udienza di Sua Maiestă. 

Similmente quello di Moldavia e quello di Valacchia, ciascheduno de” quali hă presentato a Sua Maiestă un cavallo turco.» 

e non ponno
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LXIX. 

[1646.] 

Illustrissime Princeps, domine et amice benevole, 

Generosus dominus Georgius Stephanus, Supremus Suldzia- 

rius, habita benignissima apud Illustrissimam Celsitudinem 

Tuam audientia, remisit mihi famulum suum cum litteris in 

quibus mentionem facit de communicandis cum Illustrissima 

Celsitudine Tua illis rumoribus qui Constantinopoli huc perfe- 

runtur. Fateor me nuper, cum expedirem praefatum dominum 

Suldziarium ad Illustrissimam Celsitudinem Tuam, nihil horum 

illi commisisse, existimans Illustrissimam Celsitudinem Tuam 

omnia illa quae ibi aguntur a suis agentibus posse habere. Sed 
nunc, siquidem ex litteris domini Suldziarii intentionem Illus- 
trissimae  Celsitudinis Tuae cognoverim, sincere dico illud 
verum fuisse de exagenda pecunia, imo ab ipso Imperatore 

Romanorum, hoc praetextu, ut initum pacis foedus în ulte- 

riores annos firmaret, magnam vim pecuniae Turca exegit. 

Sed, cum impeditus nunc hoc bello cretensi esset, paulo 

supersedit et ultra supersedebit, si numen propitium hac in 

expeditione christianis aderit; sin vero in poenam noxarum 

nostrarum victoriam aliquam perfida haec gens reportaverit, 

et ab Illustrissima Celsitudine Tua pecuniam illam, et ab 

ipso Imperatore repetet et multa alia incommoda christianis 

est illaturus; quod tamen superi ex meo omniumque voto 

in melius vertant. Ex partibus crimensibus hoc tantum Illus- 

trissimae Celsitudini Tuae insinuo quod elapsis mensibus Nu. 

radin Soltan tum praedae exercendae causa, tum iussu Portae 

Ottomanicae, quae hominibus pro triremibus summopere in- 

diget, cum 30.000 Tartarorum egressus fuerit, ea intentione 

ut Poloniam invaderet. Sed, ubi collectum exercitum polonicum 

in finibus regni advertisset, mox in Moldaviam divertit în- 

deque 40.000 hominum in captivitatem abduxit, quorum 

magna pars in disertissimis (sc) illis campis, oborta tem- 

pestate, suffocata est. Quae res ita afficit Magnum Ducem Mos- 

coviae, ut hostilia arma contra Chanum sine ullo respectu su-
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sere et omnes vires suas ad depopulandum et in cineres re- digendum Crimum movere omnino meditetur. mo etiam con- tra arcem Asacensem selectorum Kosacorum 20 instruxit, prout aliquot cursores mei ex illis partibus redeuntes mihi retulerunt; insuper et magnum legatum, affâinem Suum, ad. regem Poloniae misit, cum quali functione et quid ibi tracta.- turus sit, non constat. Ubi tamen brevi et haec arcana mihi innotuerint, pro candore et confidentia nostra Ilustrissimae Celsitudini Tuae eadem sine mora per literas explanabo. Quod reliquum est, Illustrissimae Celsitudini Tuae a Deo omnia fausta praecor, et me ipsum singulari ciusdem favori singulatiter commendo. lassiis, die 15 Martii 1646. 

Illustrissimae Celsitudinis Tuae amicus 

et 

vicinus benevolus : 
Basilius, Dei gratia Princeps terrarum Moldaviae. 

Jo Vasihe Woevoda. 

P. S$. Obsignatis hisce litteris, significatum est mihi Ko- niecpolski castellanum cracoviensem Brodi mortuum esse. Si Verum est, requiescat în pace. 
Intellexi legatum Magni Ducis Moschoviae cum tali ordi- natione ad regem Poloniae missum esse ut unitis viribus contra Crimum tenderent, et, si rex contrarius fuerit |, tamen dux Moschoviae solus id attentare vult. 

Alba-Iulia, Bibl, Batthyânyi, Codices authenticoruin.] 

LXX. 

= [1646.] 
Nos, Georgius Rakoci ... Damus pro memoria et în testimo- 

nium praesentes -quod, quia iam cum plenipotentiario Illustris. simi Vayvodae Basilii, Dei gratia principis regni Moldaviae 
et domini haereditarii, ad nos expedito legato et per eum 

1 Apoi vine un cuvint neînțeles în copia mea.
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cum ipso principe Moldaviae pacificationis et bonae vicinitatis 

observandae negotium eo usque promovimus, quod quicunque 

ex utrisque, Transylvaniae nimirum et Moldaviae, regnis ex uno 

in alterum, tempore moderni Illustrissimi principis Basilii Vay- 

vodae, transivissent et profugissent, quicunque ex illis sui 

iuris suaeque potestatis essent, neque in hoc regno nostro 

residentias suas fixissent aut ulli fidelium nostrorum perpe- 

tualiter se ipsos non subdidissent, reditus ad priora resi- 

dentiae eorum loca Moldaviae liber sit et concessus. At, quod 

etiam malefactores, sive aliquo scelere notati, mutuo in alte- 

rutrum regnum ex altero transfugissent, ad sufficientia male- 

facti sive sceleris eorum documenta et testimonia (salvis tamen 

liberis regni nostri Transylvaniae legibus et constitutionibus) 

in manus laesae partis tradantur domosque suas dimittantur. 

Super eo itaque eundem dominum Vayvodam Basilium certum 

et assecuratum per praesentes esse voluimus, huncce superius 

scriptum cum legato Suae Dominationis Illustrissimae pleni- 

potentiario initum de profugis remittendis et malefactoribus 

modo praemisso tradendis contractum tuto et omni tempore 

principatus sui, tam nos ipsi observabimus, quam cum aliis 

fidelibus et subditis nostris observari faciemus. Prout certum 

reddimus et assecuramus harum nostrarum vigore et testi- 

monio litterarum mediante. Datum in civitate nostra Alba 

Iulia, die qi mensis Aprilis, anno domini millesimo sexcen- 

tesimo quadragesimo sexto, 
Georgius Rakocy. 

[dia] 

LXXI. 

[5 Iunie 1648.] 

«Nicolo Ghisbrecht» către State. 

+». Lupolo, prince de Mol- „...+ Lupu, Domn al Mol- 

davien, heeft door syn volek dovei, a făcut prin oamenii 

hier by den Vezier contrac- săi aici înțelegere cu Vizirul, 

teren om syn dochter, soo ca să capete iarăși acasă pe
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hier in ostagie is, weder 
thuys te hebben en ooch om 
hetprincepaetvan Wallachien 
voor hem te mogen hebben ; 
Waer voor voorss. prins Lu- 
polo souden betalen 100 m 
daelders aen den Keyser 
en 200m aen den Vezyr: 
waeren alsoo daccort. Maer 
den Vezyr, daernaer de sae- 
chen wegen het princepaet 
van Wallachien beter beden- 
chende, geen tyt was, dat 
princepaet aen hem over te 
setten, troch dat punt van 
hem accort aff, en wilden de 
Voors. somma even wel heb- 
ben, alleen voor de delibe- 
raetien van synne dochter, 
welch den prins hem alsoo 
ooch toestont. Waer voor 
hier borgende de tellen te 
betaelen, als hy syn dochter 
soude t' huys hebben, en 
daerover alle beschidt en co- 
mandamenten gemaecht en 
aent volck van den prins ge- 
geven syn; en alsoo de doch- 
ter gereet en mynden te ver- 
trecken, soo synder verschy- 
den Vizyr vrind .. . (rugt] by 
hem gecomen, die sulchs te 
doen hem geheel ontraden 
hebben, mits synne vyan[den) 
hun van die occasie souden 
serviren om hem daerdoor 
om den hals te brengen, voor- 

fiică-sa, care aici e ostatecă, 
şi ca să poată dobindi și 
principatul muntean pentru 
sine. Pentru care acel Lupu. 
Vodă trebuia să plătească 
100.000 de taleri Sultanului 
Şi 200.000 Vizirului. S'aă în- 
țeles, deci, așa. Dar Vizirul, 
gîndindu se pe urmă mai bine 
la lucrurile ce privesc prin- 
cipatul muntean, [și văzînd 
că] nu era vremea să î se dea 
acea Domnie, scoase acest 
punct din învoială, şi voiă 
totuși să aibă tot acea sumă, 
numai pentru restituirea fetei. 
Ceia ce a primit şi Domnul, 
şi a împrumutat aici ca să 
plătească, atunci cînd își va 
avea fata acasă, Și pentru 
aceasta a dat toate hotăririle 
şi poruncile, și s'aă încre- 
dințat oamenilor Domnului. 
Și așa Domnița era gata și 
avea să plece. Dar ai venit 
la Vizir mat mulți prieteni, 
cari l-ai sfâtuit să nu cumva 
să facă aceasta, căci dușma- 
nii lui s'ar servi de acest prilej 
pentru ca să-i mînince capul, 
aducînd înnainte că Domnul 
n'ar cheltui niciodată atiţia 
bani pentru fiică-sa, [dacă nu] 
pentru ca pe urmă, împreună 
cu Polonii, să-și răzbune pe 
Sultan, pentru marea ruină 
pe care Tatarii și Rușii ai
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werplent] dat den prins nivers 

om so veel gelt tot delibe- 

raetie van syn dochter en 

spenderden al... om daer- 

naer gesaementlych met de 

Polacken tegen den Keyser 

hun te vendiqueren, wegen 

de groote ruinne soo den 

Tarter en Russen in Polen 

gedaen hebben en dagelychs 

mer (2) doen. Met welche 

voorgeven van des Vezyrs 

vrinden hebben hem alsoo 

verschricht, dat hyt d'accort 

en allen de comandamenten 

weder ingetrochen en gebro- 

chen hceft. Verliesen alsoo 

daerby over de twee hondert 

„duesent daeller, daer toe ich 

geloove het nu wel niet meer 

sal comen, en alsoo moet 

die dochter hier noch voor 

de vader in ostagie blyven.... 

făcut-o și o fac în fiece zi 

în Polonia. Cu care spuse, 

prietenii Vizirului l-ai speriat 

așa de mult, încît a luat în- 

dărăt și a stricat învoiala și 

toate poruncile. Așa încît 

prin aceasta a pierdut peste 

200.000 de taleri, la care 

sumă cred că nu se va mai 

ajuuge. Și astfel fiică-sa tre- 

buie să mai rămiie aici, ca 

ostatecă pentru tatăl ei... . 

LXXII. 

Ioan, archiepiscop de Adrianopol, către cardinalul Mattei. 

Cracovia, bi O febbraio 1649. 

„++ Un gentilhuomo del Principe di Vallachia, qui gionto, 

riferisce che il signor Castellano di Cracovia, Guglielmo del 

IArmi di questo Regno, sară fra poche settimane dal Crim 

in Tartaria condotto a Jassi in Vallachia, potersene poi pas- 

sare qui in Polonia alla sua Patria. Si dice che il suddetto 

Principe di Vallachia, havendo saputo che alcune migliaia di 

Tartari passavano alli suoi confini con ricche prede di Po-
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lonia, li havesse da' suoi fatto dare adosso et, uccisine da 5, li havessero levato il bottino. Li salvati Tartari, havendo fatto poi risentimento col Principe, di tale incontro et danno, et egli dubitando che laccusassero alla Porta, havesse fatto giurare quei suoi capi di guerra di non haver tentata Vim- presa per suo comandamento, ma, 
per gelosia che non entrassero i 

havendolo eglino stessi fatto, 
n Vallachia, havesse poi fatto donare alli Tartari da 800 pecore, 4m talleri del leone et altri rinfreschi ; con che erano partiti contenti e sodisfatti, ,., IRoma, Arcivio dei principi di Santa Croce, în copie la Bibl. Acad, Rom.; Col. Al. Em. Lahovari.] 

LXXIII, 

[9 Mart 1649.) 
Ghisbrecht către State, 

»- +. Men heeft hier ooch 
voorgehadtom de princenvan 
Moldavien en Wallachien te 
veranderen, maer, synde bey- 
de die princen wat sterch 
gefondert, hebben die door 
kracht van de T arters mey- 
nen îe doen overvallen ; maer 
die in Moldavien, comende 
Syn daer, soo beiegent, dat 
moesten retireren met ver- 
lies van eenige duesent man. 
Waerover hun de Tarters 
discontento hebben, soo Z.E. 
Seen vendetto van dien te- 
gen die princen en nemet, 

„Maer beyde die princen heb- 
ben hun hier met 49[”] ver. 
dragen, betaelende jder een 

- Mai avuse de gînd 
aici să schimbe pe Domnii 
Moldovei și Ţerii-Rominești, 
dar, amîndoi Domnii fiind 
cam tare întemeiați, au so. 
cotit să arunce asupra lor 
puterea Tatarilor. Dar Dom- 
nul Moldovei, cînd ati venit, 
ia gonit așa, încât ai tre- 
buit să se retragă, pierzind 
cîteva mii de oameni, Pentru 
care Tatarii şi-a arătat ne- 
mulțămirea, dacă Vizirul nu-i 
răzbună împotriva Domnului, 
Dar amindoi Domnii S'ati 
înțeles aici cu 40.000 de lei, 
plătind adecă fiecare această 
sumă. Așa încît această tul- 
burare, abia începută, s'a po-
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40" dalders, soo dat sul: 

chen opgaende en begeste 

onwoer (sic) nu gestilt is, 

want en is geen tyt die prin- 

cen tot onrust te verwe- 

chen.... 

ACTE ROMÂNEŞTI 

tolit acum, căci nu e vreme 

acum să se îndemne la ne- 

linişte acești Domni... 

LXXIV. 

[30 Decembre 1650.) 

Ghisbrecht către State. 

„... Vorleden eenige da- 

gen hebben hier sekere ty- 

dinge gehadt, dat den Tarter, 

met een machtik volck, al 

inprovista in Moldavien is 

gevallen, en gecomen synde 

tot Jassa, stansa en hof van 

den prins Lupolo, die vluch- 

tich was, en alsoo heeft den 

Tarter daer ailes gerooft en 

verbrant, en het lant overal 

in groote ruine gestelt,en veel 

volch omgebracht, en ander 

wechgevoert, en alsoo hier 

tydinge segura hebben, is 

den prins Lupolo daernaer 

met den Tarter Kan veraccor- 

dert: îs nidend (526) gelimi- 

terden tyt aen den Tarter 

120 daelder te  betalen, 

hebbende hem daervoor ee- 

nige persoonen pro caution 

în handen gestelt, tot dat 

de voorseyde 120” Rj. van 

h. betaelt syn, en alsoo îs 

„+. Acum cîteva zile, s'au 

căpătat aici știri sigure că 

Tatarul, cu o oaste puter- 

nică, a năvălit pe neaștep- 

tate în Moldova și, venind 

la laşi, reședință și Curtea 

Voevodului Lupu, care era 

fugar, Tatarul a prădat ast- 

fel tot şi a ars și a ruinat 

pretutindeni, foarte răii, ţara, 

şi a ucis mulți oameni, şi 

pe alţii i-a luat cu sine. Și 

după ştirile sigure ce se aii 

aice, Voevodul Lupu s'a în- 

ţeles apoi cu Hanul Ta- 

tarilor, ca să plătească, în- 

tr'un soroc hotărît, Tatarilor 

120.000 de taleri, dind pen- 

tru aceasta citeva persoane 

ca ostatici, pănă ce se vor 

plăti acele 120.000 de taleri. 

Și aşa s'a întors Tatarul, lă- 

sînd Moldova în mare tică- 

loşie. Tatarulameninţase și-și 

pusese în minte să facă în
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den Tarter wedervertroch, 
hebbende t lant Moldavien 
in groote elende geiaeten ; 
den Tarter hadde gedreycht 
en voorgenomen om în Wal. 
Jachien daergelychen te do- 
en; maer de Wallachen wae- 
ren beter ap hon heede (sic), 
en souden aen den Tarter 
voor antwoort: hem verwach- 
tende waeren. Maer den Tar- 
ter is, als voorseyt, met die 
ruine van Moldavien en t ac- 
cort van den prins Lupolo te 
rugge getrochen. En al dese 
ruine heeft den Tarter ge- 
daen sonder van dit hofs lis- 
sentie, maer den Tarter heeft 
hem met die viemencie willen 
vendiquerenvan de nederlage 
soo int vooriaer în Molda- 
vien gehadt heeft ; dat nu op 
den onnooselen is gevallen, — 
die de Heer wilt vertrosten.... 

Țara-Romănească tot așa, dar 
Muntenii erai mai bine pre- 
gătiți și ar fi răspuns Tata- 
rului: că-l așteaptă. Dar, 
cum sa spus, el s'a întors 
cu peirea Moldovei şi înţe- 
legerea cu Lupu-Vodă. Și 
toată această peire a făcut-o 
Tatarul fără voie de la a. 
ceastă Curte, ci a voit să 
se răzbune cu această silă 
de înfringerea ce a suferit 
în Moldova anul trecut; care 
a căzutacum pe nevinovați,— 
pe cari Domnul să-i mîn- 
giie.... 

LXXV. 

Din «aud Relatiou» a lui 
valer de Schwarzenhorn. 

[1651.) 

Johann-Rudolph Schmidt, ca- 

-... Eben diesen 24 [Nov.? 1650], zu Abendts, brachte mir der Dragoman Panaioti Zeittung, dass ein vornember Griech Paulacki auf oftentlicher Gassen durch etlich hierzue mit Vleiss bestelte Janitscharen vom Pferd herunder gerissen, und morderischer Weiss mit villen Stichen umbs Leben ge-
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bracht worden, und besorgte man sich dass es dem Grie- 

chischen Patriarchen Parthenio auch nit besser ergehen 

măchte, aldieweillen er diss entleibten vertrawter und bess- 

ter Freiindt, zu gleich în Verdacht wăre, er hette umb des 

Paulacki Pratickhen guette Wissenschafft gehabt. Die Prac- 

tickhen seyn gewesen nachfolgente : 
Dieser Paulacki, ungeachtet er mit dem moldawrischen 

Fiirsten, dem ăusserlichen Ansehen nach, grosse Freiindt- 

schafft gepfiogen, hatt nichts destoweniger nach selbigen 

Fiirstenthumb getracht und dem vorigen Grossen-, aniezo 

Offnerischen, Vezier Murath-Bassa, gerathen, er solle beede 

Fiirsten, auss Moldaw und Wallachey, nach der Pforten citi- 

ren, bei deren Ankhunfft mann nicht allein eine grosse Summa 

Gelts von ihnen herauss pressen, dieselbige ab- undt andere 

einsezen, sondern auch von dissen widerumben vil Gelts 

haben kânte. Ess hatt aber der Hand! gefâhlt, und ist so 

gar auch dem -artar-Han nit angegangen, alss welcher 

die Moldaw spolirt und von der Portten haimblich be- 

fehlt wăre des Lupulo Persohn sich zu versichern und 

nach der Portten zu schicken. Demnach undter dissen Handl 

der Paulacki annoch forth und forth nach dem moldawe- 

rischen Fiirstenthumb strebte, und der Lupolo solches er- 

fahren, solle diesser eine grosse Summa Gelts dem yezigen 

Gross-Vezier und Kehaia-bey versprochen und dardurch des 

Paulacki Todt erlangt hab. Eben wie vor Jahren mit einem 

anderen vornemben Griechen, Nahmens Curt Celebi, be- 

schehen. Der Patriarch erhellt sich noch, ist zwar nit mehr 

in des Lupolo Gnaden, suecht aber und hoffet mit disem 

sich widerumb zu versânen, will auch demonstriren, dass er 

nie nichts wider ihne Lupolo practicirt, sondern bloss auss 

Forcht dass er den Paulacki zu einem Freiind haben mies- 

sen, widriges Fals er in seinem patriarchatu nie sicher ge- 

wessen wăhre. Im summa, der Kehaia-beg, der Janitschar- 

Aga und Gross-Vezier, auf welche der Paulacki seine hoch- 

miietige Intention gebawet, haben ihm den Garaus ge- 

macht. 

(La ro Mart 1651] der Fiirst auss Wallachey und Moldaw,
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auch der Tartar-Han, hetten in Befelch, mit allen Krăfften, 
dem Kmielniski beizustehen. Dies werde an den, etc. 

[Ms. I, 756, în Bibl. Archivelor Imperiale din Viena, £ 23 
Ve, 57] 

LXXVI. 

[1654.] Copia litterarum în latinum translatarum Patatini Mol. daviae Georgii. Stephani ad Magnificum Dominum Joaunem 
Kemeui. 

Nos Georgius Stephanus, Dei gratia regni Moldaviae do- minus, nostro dilecto magnifico loanni Kemen, Serenissimi prin- 
cipis Transylvaniae intimo consiliario et omnium exercituum Ssupremo generali, multa bona, optatam valetudinem, felicem- que ac longam vitam a Deo praecamur. Vestram Magnificen. tiam rogamus ignoscere velit quod non scribamus latine idem, ob scribarum quos habemus linguae nostrae imperitiam, quia fit ut rem probe percipere non possent. Scripsissemus etiam Serenissimo principi, sed scimus quid (sic) Vestra Mag- 
nificencia habeat tales qui perlegent litteras ad Vestram Mag- 
nificenciam datas, atque ita Serenissimo principi omnia pateri 
poterunt, Apulit homo noster qui apud Chmielnicium fuit 
et certo certius retulit venisse ad Chmielnicium Caesaris Ger- 
manorum homines, quos ipsemet vidit et sermones eorum 
quos illic habebant audivit; is hoc asserit quod Caesar Ger- 
manorum ista legatione hoc agat ut Cosaci cum Tartaris contra; 
Transylvanos arma capiant et in Poloniam irrupant. Et, si 
Transylvania auxilium dederit Polonis, insurgant Germani 
et Serenissimi principis regnum invadant. Sed ignoramus, 
quonam transire potuerint illi homines ad Chmielnicium, Ideo 
nos, de tali re edocti, Magnificentiae Vestrae notum facimus, 
Vestra Magnificentia intimabit idem Serenissimo principi. 
Quam rem si Vestra Magnificentia penitus investigaverit, 

! Profit de: ocasie pentru a îndrepta o greşală în Prefaţă. La P. CCXX, nota 3, trebuie să se cetească: «22 Novembre 1646» data scoaterit lui Partenie, peu- tra că raportul olandes, primit în Februar 1647, e din 30 Novembre al anului trecut, cum se vede în data din susul paginei. 

64567. Vol. IV. 
16
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clarius rem omnem îintelliget. Haec significanda voluimus 

Vestrae Magnificentiae, optante[s) ut hoc scriptum nostrum 

Vestram Magnificentiam offendat in bona valetudine ; et in 

nomine domini nostri lesu Christi vivat hilariter; amen. Datae 

Iasis, die 6 Februarii, anno 1654! 

Georgius Stephanus, Waiwoda terrarum Moldaviae. 

(Cracovia, Arch. Orașului, “Acra publica regni Poloniae : 

1642 și urm.] 

LXXVII. 
[1655.] 

Râkâezy al II-lea către Cancelariul Ungariei ; Blaj, 23 Iulie 

1655. 

[A primit scrisorile lui <triduo abhinc, recte cum reditum 

pararemus ex transalpino conflictu». Cu pericolul vieţii şi-a 

arătat iubirea către Domnul muntean, pe care l-a lăsat la 

Tîrgovişte «sub debita custodia». Ioan Boros va plăti soldaţii, 

«et praesto sit ad egrediendum cum milite, ubi ei în iussis 

dederimus». Hrizea <adversus nos strenue decertavit». Siavuș- 

Paşa de Silistra i l-a dat în mînă. «Qui pedestrium militum 

capitaneus fuerat et Moldaviae Vaivoda fieri appetebat, pro 

certo sibi ducens victoriam contra nos, spe delusus est; si- 

quidem per egressum nostrum vinctus manibus et pedibus 

Vaivodae Constantin est praesentatus. .. . 

Gloriosum certamen inierunt nobiscum die 22 iunii, in dis- 

trictu transalpino; vigesima sexta, praeter omnem spem, COn- 

fiictus initus, et victoria, Deo sic disponente, nobis cessit, 

Triginta tres tormenta, quindecim vexilla nobis cessere. Pe: 

destres milites plerique trucidati. 27* advenit cum milite 

suo Vaivoda Stephan, adiunctis sibi 400 Tartaris, 28%, 30% 

item Vaivoda Constantin ad nos egressus est; e rebellibus 

non plures quam viginti quatuor profugere. 

Prima îulii parens noster Passa Sciaus, cum aliquot cen- 

tenis equitibus turcicis, se nobis praesentavit; cuius opera 

cum non egerimus, post quinque dies domum relegavimus : 

pari ratione Vaivodam Stephan cum milite suo, transacto 

1 Cf. Convorbiri literare, XXXIV, pp. 926-8.
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octo vel novem dierum spatio, remigrare iussimus. Interim, 
dulciori vino cum convivis nostris inhaerentes, dominum Boros 
ad insequendum hinc inde sparsos rebellium milites submi- 
simus; quos, passim deprehensos, confecit, sicque feliciter 
ad nos rediiț.... 

De Lupul etiam nonnulli mira ominabantur ; qui ipsius 
prosperitatem et faelicitatem status depraedicant, sint omnino 
consimiles Lupul! Tantam quippe fidem habemus, ac etiam 
respectum apud Potentissimi Imperatoris nostri Portam Otho- 
mannicam, ut semper gratiora existant servitia nostra quam 
alicuius perduellionis, et in tantum quidem ut ne unicum 
Vaivodam qui voluntati nostrae adversetur, deligant, quod 
îpsum scripto declarare poterit Suae Maiestatis ibi constitutus 
agens..., 

[Archiva Bibl. Academiei Maghiare.] 

LXXVIII. | 

1655.) 
Ladislaă Bark6czy către un necunoscut ; «Baktae», 30 Iulie 

1655. 

Râk6czy se întoarce pe la Bran. Boros rămîne, cu cîteva 
mii de oameni, la Constantin-Vodă, «quem noviter princeps 
Vaivodam Transalpinae constituit». Rebelii erai 16.000, cu 
«modo factus moldavicus Vaivoda». După luptă sînt trei zile 
de ospeţe. La intrarea în țară, Seimenii se gătise de luptă și 
ucisese ștafetele lui Răkoczy. Se ieai patruzeci și două de. 
steaguri și treizeci și patru de tunuri. Răsculaţii așteptase 
ajutor de la Cazaci, cari-s opriți de Tatari. - 

[lia] - 

LXXIX. 
„[655.] 

lascripţiile de pe crucea scoasă din Teleajin, azi aflătoare! 
în satul Drăgănești (jud. Prahova). 

În față: | 
1 Cu bțunjă vreare Tatălui 

şi cu îndemnare Fiiului 

și cu sfrășitul Sf[ă!ntului
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Duhă rădicatu-se-ii acest(â] sf[ăjată 

şi făcătoarea de biruinţă cruce 

şi cu hramul sfentei şi 

biruitoarei noastre, care 

iaste prea-sfintei Fecioare 

„„.„senie pre-sfintei Marii bgţ. [bogorodiţe] 

„„„întru Blristols iubit şi bine 

credincios creştin lo Costandin Basa- 

rab Voevod .... 

[6 rinduri șterse, 

Pe o muche:) 

+ Isprav|nic | Androjnică, cap' ot | Gherghiţ; pis | lun. 13 

dni | ; leat 7163 

(Pe cealaltă :] 

Gheorghie Racoţ], cinstitul Craiul | Ardealului, văjzind 

Măriia Sa | jaloba noastră, | Măriia Sa ai velnit cu oştile 

Măl-riia Sa, și eu cu | boiarii țării mele | , si cu pribegii, asu- 

pra | a răsculaților oştire |... iară Măriia | Sa ... ma .. 

că puse |... au stăpănire |... Domnii |... piiatră | pelo- 

cul Măriia | Sa Craii, şi am rădilcat această crut[e], să fie 

a Domniei Me.[e!; Mai 2) 1. 

LXXX. 
[1656.) 

Cu mila lui Dumnezei, de la marele Împărat, țar și marele 

cniaz Alexei Mihailovici, al cei mari și cei mici și albei Rossii 

de. sine stăpinitoriii, al Moscvei, al Chievului, al Vladimirului, 

al Novogorodului ţar, etc. Cătră Ștefan Voevod şi stăpini- 

toriii țării Moldovei milostivă cuvintare. Înnaintea, Împărăteștii 

Noastre Măriri s'aii înfăţoșat cu plecată rugăminte trimișii 

cătră Împărătiască Noastră Mărire, Mitropolitul Sucevii Ghe- 

deon și boeriul al: 2-le logofăt Grigorie, ca, noi Împărăteasca 

noastră Mărire, să ne milostivim a da slobozenie. norodului 

1 Piatra mi-a fost semnalață de d; Ştefan. Grecianu, care m'a condus și 

pănă la dinsa. De la bunătatea d-sale maj, am și inscripţia de la Nănișori, 

tipărită de mine în ediia lui. Constantin Căpiţanul,.
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negoțtoresc din ţara Moldovii de a neguţa în rossieniasca 
noastră Împărație cu ori-ce felii de mărfuri și a negoțtori cu 
slobod negoț. Deci, noi, Marele-Împărat, Împărătiasca Noastră 
Mărire, ni-am milostivit şi am slobozit ca norodul negoţto- 
rescu din stăpînirea țării tale Moldaviei să vie în moscăciasca 
noastră Împărăţie, cu tot feliul de mărfuri, și să facă negoţ 
cu slobodă comerție. Și, după a Noastră Împărătească Milos 
tivire, norodul negoţtoresc din țara Moldovii iaste slobod în 
rossieniasca noastră Împărăţie de a întra şi a eși și a ne- 
goțtori cu slobod negoţ, pururea, fără oprire sai păgu- 
bire, ori-unde ar fi. S'au scris în Curtea Împărăției Noastre, 
în împarătiasca cetate a Moscvei, la anul de la zidirea Lumii 
7164, Iunie 29 zilel. 

Cu mila lui Dumnezeii Marele Împărat, etc. 
[Traducere din 1858, de un călugăr moldovean ; Bibl. Ac. 

Rom., 83/X1.) 

LXXXI. 
- [1656.] 

Constantin-Vodă către Împăratul german; Tirgoviște, 9 
Septembre 1656. 

[Răspunde la scrisori din Laxenburg, 20 Maii. A cunoscut 
favoarea împărătească :] soror mea domina Anna totaque Pe- 
traskina familia ; [pentru care mulțămeşte, citind: «Periandri 
leges, quas Corinthiis olim dederat».] Petraskina enim familia 
praecipuo quidem vinculo pietatis a quondam Serenissimo et 
Augustissimo Imperatore, patre nostro pientissimo, Ferdi- 
nando secundo, obstricta fuit, quod et in Vestra Caesarea 
Regiaque Maiestate, etiatm praesenti tempore et post fata 
nepotis mei, quondam Michaelis Vayvodg, non minus respleii- 
det. [Arată mulțămiri din partea Anei și fetei ei, Elena.) 

[Bibl. Ac. Rom.; hirtii dintr'o culegere de autografe, dă- 
ruite de d. D. A. Sturdza 2.] 

! Cf. un act, din August următor, al Țarului în Diplomataria, XXII, pp. 426-7. 

2 Între ele e şi 0 scrisoare de la Matei-Vodă, care arață că plecarea Dom-
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LXXXIL. 
[1656.] 

Serenissime ac Potentissime Dux Venetorum, Domine, Domine 

ac nobis amice honorande, 

In tanta distancia loci, ipsa fata prono animo nostro in- 

videre videntur, dum raram nobis suggerunt occasionem praes- 

tandi Serenitati Vestrae ofâcia parataque obsequia nostra, 

quam nunc, în privatis quibusdam arripiendo, animitus pre- 

camur felicissimos în multas annorum myriades Serenitati 

Vestrae successus. Simulque rogamus ut mercatores ditionum 

nostrarum, cum commerciis in dominium Vestrae Serenitatis 

peragrantes, ab iniustis turbationibus sint liberi ac immunes. 

Qaos et modo magnas iniurias difficultatesque a quodam 

Stephano Beblai sibi iniuste illatas pati nobis est relatum; 

de quo praefato Stephano barones nostri, nomiae Ior- 

daki, Staty et Thoma, thesaurarii Principatus nostri, palam, 

publice libereque recognoverunt, et illum Stephanum consocium 

commerciorum certa scriptaque obligatione cum îpsis fuisse, 

in omni eventu mercatorio, ac, post divisas mercationes, pa- 

riter sortem suam, ut alii consocii, accepisse et praeterito prin- 

cipi, antecessori nostro, pro libito suo vendidisse. Modo 

autem, ab ipso, în dicta causa, innocentes mercatores nostros 

Venetiis postquam infestari inaudiverimus, intercessoriales 

nului la oastea turcească se făcu în adevăr pe la începutul lui Septembre. 

lată-i cuprinsul : 

« Sacratissime Romanorum imperator, domine, domine ac maecenate clemen- 

tissime, Obsequiorum meorum humillimorum, diligenti praemissa commenda- 

tione, omnia fausta ac prospera faelicesque progressus ac evenatus Sacrae Ma- 

iestati Vestrae, cum diuturaa in annos nestoreos valetudine summaque a Deo 

ter Optimo Maximo benedictione, ex intimis animi mei medulis, tanquam obse- 

quentissimus ac minimus servorum Sacrae Maiestatis Vestrae cliens, precor. 

Gratissimas accepi literas ab Sacra Maiestate Vestra per famulum eiusdem 

Lucam Matkovicz. [A aflat succesele Împăratului și] immutabilis gratia singula- 

risque animi propensio S. M. V. erga me, servum suum. [Se va arăta recu- 

noscător.] De rumoribus, quales în partibus moderno tempore grassantur nos- 

tris, ex oretena relatione praefati famuli S. M, V. inteiliget. [Şi de acum va 

mai da știre.] Datum ex castris positis ad fuvium Seret, 6 Septembris, anno 

Domini 1637.» V. mai sus, pp. CLXXXVII-VIIL- ”
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nostras pro illis ad Serenitatem Vestram retulimus, ut ho- 
mines nostri in dominiis Serenitatis Vestrae abillo Stephano 
non perturbentur; qui et apud nos, si quaedam ei iniuria 
apparuerit, satisfactionem per strepitum iuris a consociis 
suis obtinere potest, non i nfestando commercia in dominiis aliis. 
In reliquo, nos singulari gratiae Serenitatis Vestrae cum 
promptitudine obsequiorum nostrorum recomendamus. Dattum 
in civitate nostra lassiis, die 20 iunii, anno Christi 1656. 

Serenissimae Maiestatis Vestrae observandissimus amicus 
et servire paratus ; 

Georgius Stephanus, 
Princeps terrarum Regni Moldaviensis. 

Jo Gheorghie Ștefan Voevod. 

[V*:] Serenissimo ac Potentissimo Duci, Dei gratia Duci 
Venetorum, domino, domino ac amico nobis honorando. 

[Veneţia, Archivio di Szato, Lettere principi, busta 15. 

LXXXIII. 

[Constantinopol, 27 anuar 1658.) 

Levinus Warnerus către State. 

Post meas 30 decembris datas, nunciatum hic fuit, inter 
illa quae Adrianopoli nunc tractantur, decretam. fuisse prac- 
tecti Valachiae, brevi quoque decernendam Bogdaniae guber. 
natoris mutationem. Successit (quod antea controversum erat, 
sicut 22 septembris significavi) satrapa christianus, postquam, 
praeter ingentia alia munera, quater centena millia imperialium 
obtulisset. Varias quidem vias tentarunt primi moderatores 
dictarum provinciarum ut sibi denuo conciliarent Turcarum 
animos, sed ira fuit implacabilis, quod delictum illorum, quia 
contra Imperium esset commissum, inexpiabile sit iudicatum. 
Unde, qui eorum hic loci erant residentes, vehementer iam 
accusantur quod posterioribus hisce belli veneti te mporibus 
quibus aliquando cladis aliquid passi sint Turcae, vires Im- 
perii huius nimium extenuarint apud principes suos, qui,
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eo persuasi, audacius facere sint ausi, quum nunc facta poe- 
nitet. Et certe non deerant tunc quoque inter ipsos Turcas 
qui, propter adversa belli foris et seditiones domi, regnum 

hoc compararent (de quo etiam publica satyrica extabant) 

decrepito seni, qui, desperato pristino vigore, fomentis tantis- 

pec sustentaretur, donec animam effaret. 

LXXXIV. 

[Constantinopol, 25 Februar 1658. 

Același către același. 

Praeterito vigesimo septimo ianuarii, inter alia indicavi desig- 
natum fuisse novum Valachiae praefectum, qui postea, cum pro- 
vinciam illam esset occupaturus, repulsus fuit a primo eius 
gubernatore, qui, ut locum suum tueatur, multas copias au: 
xiliares cogit ex vicinis locis, et inprimis fretus est supetiis 
Cosacorum, licet illorum perfidia iam saepe antea fuerit cog- 
nita. Unde iam Tartari stant in procinctu, quibus et turcici 
milites adiunguntur, grassaturi în Valachos, tanquam în _re- 

„belles, si imperata regia non exequantur.... 

LXXXV. 

a) 
Ex castris Regiae Maiestatis Poloniae ad Choinice, [30 oc- 

tobris 1656). 

[Tatarii ai luat 50.000 de robi.] Imperator Turcarum ami- 
ciciam suam erga R. M. declaravit, expeditis ad Tartarorum 
Chanum, ad Bassam Silistriensem, ad Moldaviae et Valachiae 

Waivodas mandatis, ut ad requisitionem regis Poloniae prompti 

sint contra quemlibet hostem insurgere!. 

d) 

[Palatinul Ungariei către Împărat; Pressburg, 14 Octombre 
1658.) 

[1656 8. 

1 În știri polone (îkid.), găsim și aceia că Hmilniţchi, « Valacum quoque minis 
Chami Crimaei coactes ad desistendum a coniunctione armorum cum Rakoczio».
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Quidam mihi Vaivoda Transalpine, de facto in exilio hae- 
rens, scribet. [Trimite scrisoarea Împăratului, întrebînd ce răs- 
puns să dea.] 

[Arch. Academiei Maghiare, cutia LIX. 

LXXXVI. 

[1655-63.] 
(Extrase din Protocoalele tirgului Cohalm (Reps), in Ar- 

deal.] 

[1658. Mai. Turci în ținut.] 27 lunii. Ist der Moldawer 
Wayda Stephân mitt villen Vălckern vonn Îhr Fiirstlichen 
Genaden vonn Ungern, nemblich vom Giorgio Rakoczy dem 
Jiingern, inn den Markt kommen und die Nacht iiber auch 
den Lăger im Markt gehalten. Derer Volker aber, als die 
Polaken, sindt zum 'Theil zum  Mirkvâssa, theils zu Ugra 
hiedannen, auser dem Markt zihende, gelegen ; die ungrische 
Haydo seyn czu Katzendorff, die Bleschlânder zu Hamero- 
den, unnd die Moldawer beym Weyda im Markt verblieben, 
Zu computiren, summatim ettwa mehr denn thausentt, aus- 
serhalb denen, wellche anderstwo hinzihen, unss unvwisslich, 
Wilens den new von Turca eingesetzten Wayden zu bestreit- 
ten ; ist aber unglukelig ergangen, unndt das mehrer Theill 
erwenntten Volks erschiagen inn der Moldawe... 

14 augusti fuit prima fuga oppidanorum ad arcem, ob irrup- 
tionem Tartarorum et aliarum gentium hostilium condescen- 
dentium, etiam duorum Wayvodarum volachicatrum regionum, 
Transalpinae et Moldaicae scilicet. 

22 eiusdem mon. Kaczam et Steretfordiam fidem (2) fundi- 
tus combusserunt, conferentes se, post incendium factum, ite- 
rum in Barczam, plus minus sesquicentum numero, ptimam 
combustionem qui fecerunt. Ubi, tam illorum qui in arce, quam 
extra, secunda, fuga. 

[27. Apoi Tatarii, tăind. Cu ei şi Cazaci.] 
[24 Novembris.] Im Quartier sindt auch in diesser Zeitt wallachische Vălker und Multâner unnd sonnsten vermengte Vâlckern zum Dărocz, Teutschen Tech auch, unndt anderstwo
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im Stuell, nich wennicg, ein schwerer Last undt Biirde; der 

Hâchste erledige unnss von ihnen.... 
(În 1661 năvălirea «turcă», cu Ali-Pașa, etc. Și în 1662.) 
Anno 1663, den 6 Decembris, alss der Moldawer Wayvoda, 

mit Nahmen Boghdân Kyrck, mit Koszaken, Tarthern und Mol- 

dauern mitim ander, ans 20.000, zwantzig taussent Mann starck, 

von Ober-Ungern, unter dem Erezck-Uyvar herkommend, in 

unseren Stuel Jangete, friihstiickte der Waywoda selbst zu 

Schweischer. Wir aber befuhreten unss, die gantze Zerme 

(oder 'Taber) mâge in unserm Marekt Nachtlăger halten, 

schickten derohalben auss Einwilligung eines Ehrsames Wei- 

sen Rathss zween Weisen Herrn auss unserer Mittlung ent- 

gegen, nehmlich dem Waywoda und seinem Obersten, bitt- 

ligen anhaltend, so es măglich were, unseres Marcktss zu 

verschenen. Da wir denn durch unsere Demuth so vill Gnaad 

erlangeten dass, zwar der Wayvode in eigner Person, woll 

auff roo Mann neben ihme, mitten durch unsern Marckt hin- 

durch zogen, aber die iibriege Volcker alle worden von dess 

Waywodenss Legaten, so vor dem Tabor bey unss ankamen, 

in der Obersten Jass (sc), bey unserss Miillerss Hauss îiiber 

die Bach hiniiber gewiesen, und zogen also, ohne mercklie- 

gen Schaaden, durch die Kayss. Gass nach Homorod und 

Streitforth. Der Waywode und die Moldawer hielten Nacht- 

lăger zu Homorod, die Koszaken und Tartern aber zu Streit- 

forth, und thăthen dem Armuth an beyden gedachten Or- 

theren măchtiges Schaaden in Haw, ungedrăschenem Korn 

und Haber, dass fast gar nichtss iiberbliebe. Dess anderen 

Tages, in aller Friihe, machten sich diesse Volcker auff, iiber- 

fillen die Sommerburger plătzlich, und, weill die arme Leiithe 

sich auss Furcht auff die Burg verfiegeten, iiebeten die Văl- 

cker în der Gemein Gewaldt, brochen die Hăusser und Kel- 

ler auff und thăthen sehr grossen Schaden in gedrăschenem 

Korn, Haber und sonst Friichten, brochen auch die Kiirche 

mit Gewalt auff, worauss sie villen Haussrath und Kleider 

wegnahmen !. 

1 În Socotelile Cohalmului, la 1663, găsim: «ltem eben dess Peter Deakss
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[1665.] Nach dem die Waywadin auss der Wallachey ent- 
wichen und sich in unser Landt nach Also-Rakos zum Peter 
Deak salviern wollen, welches der Torck verstanden, hat also 
balt ettliege Tărcken, dabey auch ein Fiirsten-Commissarius 
gewesen, abgefertiget, die Waywodin zu sich zu holen ; weilen 
aber die Waywodin wegen Leibes-Schmertzen nicht alls balt 
sich auff den Weg begeben kânnen, haben wir auss Ihr F. 
Gnaden Mandat folgenderweise El&s nach Also-Rakos auff der 
Waywodin Ration fiihren miissen. Den 19 lanuarii [«Heu, 
Haber, Grossbrodt», «einen Rumpt schân gezimmert Kormahl», 
«Hiinnern», «Bier» ; şi a doua oară: «Gânsse», «Eyer», «But- 
ter», «Zwiebelen». Și a treia oară: cauff der Wiădin Ration». 
«Item die 6 Februarii . . .: Eymer gutt Bier».] 
Nachdem wir die Waywodin auss der Wallachey achtzehn 

Wochen lang, beyd fiir Menschen undt Ross, allerhandt El€s 
nach Also-Rakos auss unserem Stuel fiihren lassen, haben 
wir auss ]hr Fiirstliegen Gnaden Mandat den 13 May von 
Homorod, Kacza, Darotz, Thikoassa, Garath und Schorven.- 
segh 66 Ross mit Sillen und aller Bereitschaffe geben miissen, 
sie von Rakos biss nach Schessburg zu fihren, 1665 !.... 

Diner, welcher die Ochsen so dem wallachischen Vaivoda vom Stue] iiber- 
schickt worden, dass er etliege zuriicke gelassen, verehret Taller 22. Cf, cu 
Krauss și loan Bethlen și cu aceste ştiri cuprinse în Afoz. Comif. 7rans., 
XI, pp. 266-7: La 20 Iulie 1663 Ghica e la Făgăraş, pe cînd Dabija și 
Tatarii se aflaă abia la Preașmăr. La 22-4 ale lunii, Domnul muntean trece 
Oltul Ja Porumbac. La 2 August, «tristis nescius quo fato rapturus>, vine, cu 
3.000 de oameni, Dabija, şi cu Cazaci. Pentru întorsul Muntenilor, v. și 
Kemâny, Deu/sche Fundgruben, LI, pp. 139-40. — După Nekesch-Schuller, 
p. 278, Grigore trece lingă Brașov la 16 Iulie, nu pradă, dar e prădat el «de 
hoţi»; la 21 Dabija vine, prădind însă crud. Cf. p. 281, — Doamna Ghicăi 
scrie către principesa lui Apafiy la 17 iulie, din lagărul de la Zernești (7i- 
7ok- MagyarB. Allam-Otm., 1V, pp. 100-1). 

1 Cu privire la această fugă a lui Grigure Ghica, iată ce cuprind noă ra- 
poartele olandese: 

19 Septembre 1664. La Neuhâusel a fost, scrie ambasadorul, un mare de- 
sastru, «e qua Valachiae administrator cum solis triginta, Bugdaniae rector 
cum quindecim militibus evasit>. : 

23 lanuar 1665: «Post profugum Valachiae principem praepositus ei nuper 
fuit rector novas, nomine Stridari, id est ostrecarius, quod pater eius vendendis 
ostreis sustentaret vitama.
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LXXAVII. 
(1659-60.] 

Acta dierum sub guibus Georgius Rakocius et Acatius 

Barczai, una cum suis adhaerentibus, intra et extra civitatem 

Cibinium super regimine regni Transylvaniae contendunt, 
anno 1060. 

[Decembre 1659. Barcesai face un manifest.] His inserit 

etiam Vaivodae Minye et Georgii Gyika, Passae item Szi- 

listriensis, imo etiam regnicolarum Transalpinae gesta. 

[ro April 1660.) Orto sole, veniunt duo Valachi, qui prin: 

cipi literas ferunt a Vaivoda transalpinensi, domino Gyika 

Georg, quarum summa haec est: 

Edes fiam Ngod elhidye Fiule dragă, să creadă 

hadainkat az Silistrai Passa- Măria Ta că oștile ni le-am 

val s haddal f€l kiildot.iik trimis cu Pașa din Silistra 

a Budai Vezerhez, most Lu- la Vizirul din Buda; acum 

gosnal leanak a. Portarol e la Lugoş căpitanul Ali 

Despre purtarea Domnilor noștri în lupta de la Leva v. «Continuatio his- 

toriae Hasan-Agae defuncti Vezirii Supremi Kiupruli Achmed Bassae mu- 

hurdar» [Hasan Vegi] (ms. quart. Jat. 539 în Bibl. Museului Naţional din 

Pesta, p. 165): Husein a fost învins, «Valachis et Moldavis hic nullum prorsus 

subsidium ferentibus, duo duntaxat vel tria milia heroum confnioraum ac Hu- 

sein-Bassae totum famulitium in acie stabant; quod si enim Valachi ac Mol- 

davi simul concertassent, nec unicus infidelium evasisset. . . Valachorum et 

Moidavorum currus omnes diripuerunt. Valachi et Moldavi dicebant în eodem 

loco et tributum regi dare et simul pugnare utrumque simulue fieri potest? 

Dux evrum, cum equis propriis, ad Portam Ferream aufugerat>. 

lu relaţie cu pribegia lui Grigore Ghica e această menţiune dintr'o Cronică 

a Zipsului — «Chron. Scepus., p. 31» —,pe care o dă Carol Wagner, în Co/- 

Zectanea de regno Comuniae (Bibl. Museului Naţional din Pesta, fol. 3745): 

«5 Januar 1668. Herr J. Georgius Gika, princeps et Vajvoda Transalpinae, 

von Wien hier ankommen, în Willens sich hier als exul aufzuhalten, deme die 

Stadt mit ihrem hăchsten Schaden das Stadt- oder Gasthaus văllig einrăumen 

miissen». Apoi: «Den 26 April 1670 kam Georgius Gika, princeps Valachiac 

Transalpinae, wieder alhier an... (sic); den 27, reisete fort nach Wien». 

Cf. Zirăl- Magyark Ala m- Oki, IV, pp. 169. 174-5 (Apaffy arată TLurcilor 

că Domnul n'a fugit pe la el), 200-1, 213 (pentru adăpostirea Doamnei), Scri- 

soarea din Budovwitz a lui Ghica, publicată în Hurmuzaki, ÎX1, e din 2 («20»), 

și nu 24 Sept. 1665.



ACTE EXPLICATIVE ŞI DOVEDITOARE 253 

Ali-Passa Capitan, kita... 

ally az Velenczetek ellen 
zalo hadnak generalissa zelt, 
rendes tellenk mofis genera. 
lisagra, s cziak azt zarjak 
hogy erkezek mentost he 

mennek az Tatarokis kiin 

fiiniilaok fogyatkozas abbol 
el hidye edes fiam Ngod 

nem  lessen, az hatalmas 

Csaszarnak lesyen Ngodra 
gondviselâse, etc. Az melly 
leveleket Ngod kiildett a 

kiket hova kevantatott el kul- 

deczjem, ezutanis azt czele- 

kessem etc. Datum ex Bu- 
kurest. 

Pașa de la Poartă, care a 

fost numit generalul oștii 

contra Veneţienilor, și acum 

e numit general, și numai 
aceia așteaptă să sosească 

miîntuitori, dacă se duc şi 

Tatarii... Dintr' aceia să 
crezi, dragă fiule, nu vei 
avea nici-o scădere: puter- 
nicul împărat îți va avea de 
grijă, etc. Scrisorile care mi 
le ai trimis, să le trimit unde 
dorești, şi după aceasta voiă 

face tot aceia, etc, 

Oretenus autem iidem Valachi referunt talia : 

Az Vaidaval szembe leven 

aztis monddt hogy, nem tud 

elmenni Dalahova. az az Ra- 

koci hogy a hizet se hal- 

lanak, mert bizony mind el: 

tonjattya az  orssaghteket, 

annyi hed megyen most hogy 
az szemmejek sem lephe tike, 

ha ez az Barcsai Fejedelem 

eleibe nem mehet 6rhaddok, 

mind el zesslek el pusstul- 

tak, hogy jessen fel az Tă- 

r6k Czassarzal Rakoci, nem 

gondollya e megh, niaczoda 

esreje hagyon, ete,, etc., etc. 

Fiind faţă 'n față cu Voe- 
vodul, a spus că nu poate 

merge la Dalahova (?), nici de 
veste nui aude lui Râkâczy, 
căci zăti tot. .. ţerile voastre; 
atita oaste merge acum, că 
ochii nu o pot cuprinde; că 
domnul Barcsai nu poate 

merge înnaintea lor cu oaste, 
tot se va pustii; ca să vie 
Râkoczy [la pace! cu Împăra- 
tul Turceşc, nu se gîndeşte, 
ce putere lasă etc. 

[16 Maiu. Se scrie la Brașov:] 

Havasalfâldebol azon az 

Iassutan  akaz  Coztandin; 

Vayda, ki szaladni, ugy zi- 

Din. Muntenia pe drumul 
acela vrea să fugă Constantin 
Voevod; să al. grijă, dacă
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gyazon ha lehet, kgltek re- se poate, săl prindeți; cu 

gedya megh, azzal talal ked- asta te vei face plăcut şi 

veseget s mind az Portan, innaintea Porții și Turcului. 

s mind az Lorâkâk elstt. 

[20 Maiii |] Ad obtinendum passum Veres Torony [care fu- 

sese părăsit de Râkâczy, ce-l păzise încă de la Crăciun] qui 

descenderant: idem Pribek Ferencz, d. Kovatz Istvan et d. 

Stamp Gergely, magister civium cibinensis, referunt Vai- 

vodam Coztandin obsedisse sedem in Tergovistya, d. autem 

Georgium Gyikam fugisse ad Fekete Gyurgyo; statum regni 

Transalpinae non secus esse turbatum quam nos.rum hunc 

Transylvaniae. 

[Bibl. Academiei Maghiare, Hist. foi. 158.) 

LXXXVIII. 
Viena, lunie 1660.] 

Haec promitto ex corde facturum, accepta a S. Cesarea 

Regia Maiestate gratia: 

Gratiam hanc supplico a potenti manu Cesarea ut me sedi 

legitimae în Principatu Moldaviae restituere per interpositio- 

nem dignetur. Est etenim facillima via, quandogquidem omnes 

barones et Provincia me requiret, uti patet ex litteris ex- 

ternis. 

Ego vero promittam primo, et iuramento firmato, quantum 

ex me fuerit, non solum me (quod diu in corde habui) et 

meam familiam subdere obedientiae et pedibus Sanctae Ro- 

manae Ecclesiae, agnoscendo caput universale Summum Ponti- 

ficem, cum omnibus meis, sed promittam provinciam meam 

totam futuram seusim (?) ac principatum sub eadem Summni 

Pontificis obedientia, cum articulis essentialibus. 

Promittam similiter et iurabo idem tractare cum domino 

principe Vallachiae Transalpinae, dummodo erit meus amicus 

et fidelis socius, ut ille quoque eadem in sua provincia faciat 

et exequatur. 

Promittam item et iurabo, quantum in me erit, agere et 

operari, et dominum principem Vallachiae adiungere, ut Pa- 

triarcha Constantinopolitanus in posterum ille eligatur qui
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sit addictus Ecclesiae Romanae; quo creato, facilius exteros, 
et per ipsum, et per nos, in nostram sententiam attra- 
hemus. 

Promittam insuper et iurabo in manibus Vestrae Sacrae 
Regiae Maiestatis me unum episcopum catholicum ad latus 
semper habere, qui, non solum pro spirituali consolatione ani- 
mae nobis assistat, sed sit intimus in omnibus noster con- 
siliarius et coadiutor, dummodo fuerit a Beatissimo Pontifice 
Romano et Vestra Regia Maiestate destinatus. 

Promittam item et iurabo in manibus Vestrae Sacrae Re- 
giae Maiestatis me scolas publicas in residentia pro iuven. 
tute in christiana religione educanda erecturum et Reverendos 
Societatis [lesu] Patres, vel similes, positurum, qui eandem 
publice instruant iuventutem et in omnibus officiis edoceant; 
de quibus nobis curae erit ut honeste vivant. 

Caetera quoque huiusmodi, quae erunt a Vestra Cesarea 
Regia Maiestate perbenigne ordinata, firmiter iurabo et [pro] 
posse exequar. 

Non in lingua puniendum, sed in capite plectendum me 
submittam, si alienus în supradictis inveniar, et maxime 
si cum domino Racozio în eius iniquitatibus consensum ha- 
buerim, aut in posterum consentiar, vel cum eodem sim in 
parte aliqua, sive factione unitus. 

Si haec omnia ad voluntatem Sacrae Regiae Maiestatis 
successerint, ego hic, Vienna, deposito sub infamia iura- 

mento, firmiter in manibus Vestrae Sacrae Regiae Maiestatis, 
iurabo me, non solum in posterum perpetuum servum futu- 
rum, cum omnibus meis, sed promittam provinciam totam 
futuram sub potestate Vestrae Sacrae Cesareae Regiae Ma- 
iestatis et feudalem. Imo, si ex gratia Vestrae Maiestatis 
in fide nostra erimus, modo cum optata pax cum omnibus 
conclusa sit, casu quo aliquando alte decreverit Vestra 
Sacra Cesarea Maiestas se contra Crucis Sanctae hostes in: 
surrecturum, vel quemcumque alium, ego etiam cum capite 
et sanguine meo semper ero ex parte Vestrae Sacrae Ce- 
sareae Regiae Maiestatis. 

[Roma, Arc/. Vaticanului, Nunziatura di Germania, 167.)
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LXXXIX. 
[1662.] 

[Extrase din Socotelile Mediașului, la Arch. din Sibiiu.] 

[1662.] Die 11 Septembris. Schikte ich den Szeocz Janos 
mit den Rossen, so aus Fiirsten Befelich unter die wallachische 

Legation ihn Tabor begerth worden, bey Torda... Die 16 
Septembris. Schilke ich der Moldauer Legation grun Fische, 
d. 45. Ittem Wein, oct. 5, d. 50. lttem aqua vitae d. 28. 
Ittem Birn undt Persen d. 8... Eodem geb ich dem Szeocz 
Janos, dass ehr der wallachischen Legation nachgeritten biss 
kegen Galt undt die Postross zutuk gebracht. [8 Octombre. 
Solie tatară «bey der Stadt beyhin getzogen». 10 Novembre. 
Aceiași la Făgăraș la principe.) Die 28 Decembris. Eodem 
kauffte fuer die wallachische Legation 6 Kubel Habern, f. 
3/12. Ittem gebe ich ihm Vermuth-Wein, oct. 6, zue d. 12, 
tt. d. 72. Ittem grun Fische d. 80... Ittem Furstl. Gnade, 
sampt dem Kuczug Mehmet-Passa undt seinem Kriegsvolk, 
seindt ihn die Stadt herein komen, 12 Octombris 1662, undt 
ist allher geblieben biss 11 Jan. a. 1663... Ittem nach deme 
der Furst fon Cronen zueruk komen ist t.... 

XC, 
[1663.] 

Ex:ras din «Supplementum in libros 4 rerum Transylva- 
niae a...d. I. Bsthlenio..., adiectum ac collectum per 

quendam historiophilum; 1697 !». 

[1663.] Incolae in Apoldia Superiori plerique castellum de- 

seruerant, paucioribus in arce interiori relictis, qui transe- 
untis Transalpine principis furias difficillime et cum prae- 
sentissimo vitae necisve periculo amoliuntur... Transalpi- 

nenses, ad Sabesum usque penetrantes, frumenta ad Sabesum 

fluvium propinquiora corripere incipiunt, erectis tentoriis in 
ipsis segetibus, passim per equos triticum iamiam meten- 

! În registrul 1667-72 se găseşte pentru acest din urmă an: «lttem ist 
auff unterschiedlige turkische, wallachische undt moldauische Legaten und 
grossen Herrea Ankunfit, ausspendiert in: summa. . .>,
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dum depascunt, millio tamen parcentes, ne fratribus suis 
Valachis damnum întulisse viderentur. [A treia zi vine fiul 
Hanului. Apaffy la Sebeș, apoi «ad castra>.] Tertio abhine 
die denuo adest hospes, mutatis ad Sabesum fluvium castris, 
ipse princeps: intra urbem biduum commoratur. Mox adest 
nuncius qui peregrinos principes Transylvaniam iam îngressos 
nunciat, procedere Transalpinum Wayvodam, nec procul abesse 
Cibinio. [Se string iucrurile, fug locuitorii pănă la Miercurea, 
iar Curtea principelui la Sibiiii. Se trimit de orăşeni soli la 
Chiuciuc-Pașa, care făgăduieşte a-i apăra, viind însuși,] Venit 
ergo abominandus hospes ante Transalpini principis adven- 
tum, îl... /rugi] commeatum civibus indicit pro alendis mi- 
litibus suis intra urbem. [Suferinți cu acest prilej.) His per 
octiduum fere absumpti hospitibus, eliberantur, Passa Petro- 
falvinum versus abeunte ; quem in bladis commorantem salu- 
tat Wayvoda Moldaviae, absque omni nostrum damno per 
territorium sabesiense praedictas furias secutus... Et sic 
misera Transylvania, hoste vacua, adhuc misere quiescit. Nos 
vero Sabesienses reliquias spicarum colligimus, non sine la- 
crimist,.,, 

[Bibl. Museului Naţional din Pesta, quart latin 2423, p. 38.) 

XCI. 

[Viena, 13 Octombre 1663,] 

Hanno detti Tartari havuto licenza dal Primo Visire di ri- 
tornar alle case loro; ond' hanno venduto alli Moldavi et 
Vallacchi li priggioni fatti nella prima scorreria, per pochi 
tallari ; si che queste due nationi, come christiani, haviano 
con poco riscatto in libertă li nostri, contentandosi di una 
dozzena de tallari per testa. ... 

[Miinchen, /lof- and Staatsbidl., ms. 192, it. fo I91.] 

1 Autorul avea cincisprezece ani la anul unde se opreşte Bethlen; de la 
1669 la 1674 stă «in peregrinis regionibus» ; are «status privatus» numai, — 
Despre noi spune multe. De interes ar mai fi menţiunea planului pe care-l avea 

- Constantin-Vodă de a năvăli în țară la August 1659 (p. 26), saii însemnarea 
că şi Domnii noștri se întorceaii de la Viena, în 1683, încărcaţi de pradă (p. 68). 

64567. Vol. IV. 1?
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XCII. 

[Din «Guerre di Ungheria> ; ms. it. 576 al Bibl. din Miin- 

chen; ft 76.) 

[1664.] In questo mezzo che della somma delle cose quivi 

si guerregiava, il principe di Vallacchi con suoi e con al- 

cuni Tartari e Turchi, racozzati da loro presidii dalli Bassă 

di Buda e di Neucheusel, assali Lorens; îl qual luogo, mes- 

sosi su la diffesa, fă alli 20 di luglio dal marescial di campo 

Souches e tenente-marescial Heissler, con la sconfitta del 

Valaceo 1, soccorso; confessando egli d'haverne a bello 

studio agevolata la vittoria a christiani per il zelo, che egli 

s' era giă da gran tempo a lor pro posto in cuore; il che ci 

pare, essendogli stato levato dal Turco a questo titolo îl 

principato e convenuto ricovrarsi ne' regni cesarei, dove sin 

hora honorata provigione per lo suo piatto riceve 2.... 

XCIII. 

(Belgrad, 14 Decembre 1664. 

[Residentul Reniger către Împărat.) 

A 

[Vizirul a citat pe cei doi Domni. Al Moldovei] & comparso 

e, per haver mostrato obedienza, € stato subito rilassato, 

con conditione ch' egli paghi puntualmente, liberamente il 

debito tributo e si presenti ogni tre anni alla Porta Otto- 

mana. L'altro non si hă fidato di venire; per questo € stato 

deposto, concedendosi la libertă al paese di propor e nominar 

un” altro în luogo suo, conforme hanno qui presentato al 

Gran-Vizir un gentilhuomo valacco, il quale €& subito par- 

1 Racconta che egli haveva Sn huomini de suoi, 4" de “'Latari et da 500 

in 600 'Purchi, che a bello studio haveva prima mandato fuori i Tartari a de- 

predare, e ch indi, dato lui volta con suoi nel conflitto, lascid in preda a 

nostri quei pochi Turchi: che seco furono. (Notă în ms.) 

2 E un contemporan şi martor ocular, cum se vede depep. 23. La stînga 

Turcilor, în această luptă de la Leva, se aflati Rominii (Miinchen, Hof- und 

Staatsdidi., ms. it, 192, fo 283: raport vienes din 26 Iulie 1664). 
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tito per Adrianopoli, per render homaggio al Sultano, e sară 
dichiarato principe... 

Pochi giorni sono, arrivă un corriere di Transilvania con 
aviso che la principessa di Walachia si hă salvato in Tran- 
silvania e vi sia stato arrestata sino adun ordine piă preciso 
della Porta; fatto con artifitio delli Trausilvani, quali vorreb- 
bono precipitar il principe medesimo!.... 

(Bibl. Universităţii din Pesta, G 72: «Guerra de Hun- 
garia». 

XCIV. 

| [1673 ; conjectural.] 

Apaffy către regele Poloniei. 

[Răspuns la o serisoare din 20 Ianuar, în favoarea lui Cons- 
tantin-Vodă.] Praetendit debitum, sed mihi ne grossum qui- 
dem unquam mutuo dedisse ipsamet sit testis. [Dacă a dat 
Statelor, va fi avind un act.] Nec ea, qua Sua Dominatio 
pollebat prudentia, sine îndubitata refusionis assecuratione 
tantam profudit summam. |Neavînd însă înnainte decît «nuda. 
verba», nu poate vorbi Statelor, «qui tributo ottomanicae 
Portae persolvendo impares se sentiunt».] 

Acelaşi către Constantin-Vodă. 

[Răspuns la o scrisoare din 18 Februar.j Cum itague nihil 
sit nobis datum, nosmet debitores nemo arguere potest. [Vor 
fi poate acte,] iuxta consuetudinem în toto orbe christiano 
in rebus talibus observari solitam ... Audimus inter Illustris- 
simam Vestram Dominacionem ac Celsissimum quondam prin- 
cipem Barcsaium amicitiam mutuis officiis esse cultam, quod 
grata recolimus mente; utinam nunc quoque in vicinia nostra 
forentem videremus, amicitiae officiis non defuturi ; optamus- 

1 Tot acolo se allă și o «Narratione delle campagna contra el Turco dell! 
anno 1664». În rapoarte din 1663 se spune că Tatarii, Cazacii, Romînii crai 
la 25-30.000 de oameni. — Cf. Iorga, Jst. di? rom. |, p. to2 n.1.
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que ut Deus Vestram Dominacionem ad feliciora traducat 
tempora diuque incolumem conservet.., Radnoth.... 

[Bibl. Academiei Maghiare, Hist. oct. 135, pp. 256-7, 257-91.) 

XCV. 

[Constantinopol, 27 Februar 1679.] 

Colyer către State. 

.... Omtrent de tyt wa- 

ren in Adrianopolen aenge- 

comen de heeren ambas- 

sadeuren van Transilvanien 

ende Ragousa, ende den 

Grooten-Heer hadde aisdoen 

den heer Cerbaen, een der 

principaelste boyaren in Wa. 

lachie, tot prins van de 

provincie  aengestelt; alle 

welcke heeren, benevens den 

voorst : heer internuntius, 

den 27 van de voorm. maent 

decemb. hare audientien by 

den Kayser hebben gehadt. 

Den prins van Walachie wert 

de eerste geintroducceert ... 

Den cersten heer [Internun- 

ciul) bracht gen presenten. 

Pe acest timp sosise la 

Adrianopol domnii ambasa- 

dori ai Ardealului și Ragusei, 

şi Sultanul a făcut atunci 

Domn al Ţerii-Romănești pe 

d. Şerban, unul din cei mai 

însemnați boieri deacolo. Cari 

domni, toţi, pe lingă zisul 

domn ÎInternunţiu, aă avut 

la 27 ale acelei luni De- 

cembre audiență la Sultan. 

Domnul muntean a fost dus 

înnăuntru cel d'întăii ,. . In- 

ternunciul n'aadusdaruri... 

! O scrisoare a lui «Constantin Basarab, cu mila lui Dumnezeii Domn al 

ţerii Moldovei», Iastrzebiec, 11 August 1670, pentru această sumă de 5.000 de 
galbeni, se află în Zărăk-Mag. Allam-Okm., IV, pp. 494-5. În 1573, De- 
cembre, el veni cu Polonii la ași, pentru a lua Țara-Romănească, dar nu 
“izbuti, şi la 209 Ianuar 1674 el se găsia la Sniatyn, de unde serie pentru da- 
toria veche A rdelenilor (îdid., V, pp. 183; 190-1, 199-200, 219). 
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[1688.] 
XCVI. 

Copia litterarum a Tokelio ad suum residentem. 
Quod tibi in hisce litteris transibo, in secreto Vizirio Magno 

significet : 

Ladislaus Csaki, qui antea Constantinopoli in captivitate 
detentus ac deinde ad Caesarem recurrit, in civitate Szatth- 
mâr integro anno substitit, praeterito autumno cum exercitu 
in Transilvaniam perrexit, inde in nomine Caesaris Germa- 
norum per regnum polonicum ad principem Valachiae cum 
legatione _transiit . et magnam summam pecuniae secum por- 
tavit, qua militiae, quae pro servitio principis valachiensis 
conscripta est, stipendia persolverentur,. Princeps Valachiae 
Caesari Germanorum denuo rescripsit litteras huius tenoris: 
generales Germanorum, inquiens, de exercitu turcico îmmi- 
nente aestate nullum habeant metum. Vezirius Supremus cum 
summa dificultate persuasit Chano Tartarorum ut Augusta 
sequatur castra, quia Tartaris novae contributiones impositae 
erant. Quod si Caesar et pontifex romanus non parcant pe- 
cuniis et hoc anno felicem expeditionem bellicam habuerint, 
Valachia, Moldavia et princeps Transylvaniae Tartarique a 
Porta Ottomannica deflecterent. Igitur Turcarum exercitum 
colligit ex hominibus belli imperitis, ut, si 30 sumerent, vix 
6" -ad tractationem armoruim apta et capacia sint, Admonuit 
Germanos ut omni modo prae omnibus arcem munkacsiensem 
capiant. Capta enim arce illa, inquit, in vicinitate Transyl- 
vaniae et Poloniae nullum esse timendum hostem. Deinde sua- 
sit ut exercitus germanicus in Transyivaniam ingrediatur, alio 
enim modo principem Transylvaniae ab obsequio Portae Otto- 
manicae abstrahi non posse, neque audere principem ut semet 
ipsum pro hoste publico declaret. Taliter de principe Tran- 
Sylvaniae ad Aulam Caesaris scripsit ,.., 

[Bibl. Universităţii din Pesta, Col, Kaprinai, XXIV, pp. 79-80; 
Alba-Iulia, Bibl. Batthyânyi, Confinuatio înterprelationis, etc.]. 

„* Cuprinde traducerea, întru formă puţin deosebită din care am dat extrase 
în Apendicele la Socofelije Sibiiului.
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XCVII. [1692.] 

Perillustris ac generose domine, vicine benevole, 

observandissime, 

Crediumus Celsissimi principis, amici nostri, familiarem bene- 

volentiam erga nos incessanter operari, uti non solum ex 

mandato eiusdem, sed etiam ex proprio marte, nam saepius 

nos erudire solent literae, quarum memores semper extabimus 

nostramque gratiam, ubi pro tantis beneficiis postulaverit, 

paratam habebit, et credimus iam facto, et non infecto nostro 

amico, quod nostrorum negotiorum penes Celsissimum semper - 

promotor et defensor erit, uti etiam fuit; etiam intellectis vero 

novis nostra hylaris hodie domus, faxit Deus ut brevi foeli- 

ciora audire vellemus. Circa occurrentias harum partium potest 

etiam Celsissimo nunciare quod castra polonica descenderant 

usque Zvancsam et, superius Zvancsa fortalicium, nomine 

Palanka, restaurando et praesidiando, reversa sunt. Szucsa- 

viam etiam veniebant ad tria miliia militum, et nostri obvia- 

vere Tatari, etiam in Polonos triumphum reportaverunt, ita 

ut et suppremus eorum officialis, no mine Csinczki, tria ac- 

quisiverit vulnera, si non est mortuus: vix quatuor aut quinque 

eorum evaserunt sane; et, si non defecissent sagittae Tur- 

carum, vix ullus evasisset. Concilium celebrari auditur în Po- 

lonia aut in Litvania. Me domino recommendo, et his per- 

maneo 
M. D.V. benevoli, paratissimi : 

princeps Moldaviensis : 
ma Novembris 1692. Jo Costantiu Woevoa. 

Plane, dum volebamus sigillare literas has, supervenerunt 14 

"octobris exaratae nobis literae, tum Celsissimi, cum M. D. 

Vostrae ; quas gratanter recepimus. 

[Vo :] Perillustri ac generoso domino Michaeli Inczedi de 

Varad, cum plenis titulis, domino et vicino benevolo, nobis 

observandissimo. | 

[(Pecete mică, octogonală, de ceară, cu inscripţia ştearsă și 

bourul.], | 

[Bibl. Museului Naţional din Pesta, 2867 fol. lat.] 
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No! lămuriri la Prefaţă şi Documente, 

XCVIII. 
| [1602.] 

Humillimus servus Nicolaus Petrascus, defuncti Michaelis 

Wayvodae filius [ad dietam Posoniensem]. În quantum dis- 

crimen rerum mearum iam secundario devenerim, penes fi- 

delitatem S. Regni Hungariae Coronae omnia bona mobilia 

amittendo, difficilimum et lamentabile est dictu, ac proinde, 

ne vestras prudentissimas et pientissimas aures commemo- 

ratione extremarum mearum miseriarum ac pie defuncti pa- 

rentis mei fidelissimis ac heroicis factis servitiisque adgravare 

videar, unico verbo, humillime et ob amorem christianitatis 

oro, dignentur pro sua pietate in me affictissimum graciles 

suos oculos convertere ac ex compassione dumtaxat chris- 

tiana auctoritate sua apud Sacratissimam Caes. Regiamque 

Maiestatem efficere ut illa 1sm talerorum, per 70xgos (sc) 

computando, mihi persolvantur; quae liquide a S. Maiestatis 

Camera Ungarica persolvi deberent ac patet ex obligatoriis 

superinde datis; ut, ea gratia et caesarea clementia mediante, 

partim suppellectilem meam oppigznoratam redimere, partim 

vero ut me intertenere queam, donec aut afflicto statui meo a 

praepotenti Deo Caesareaque Maiestate melius provisum fuerit, 

aut optanda morte superne poenitus me, iam fere excusum om- 

nibus fortunae bonis, ostiatim mendicare opporteat. 

jEder, Analecta, ms. fol. lat. 2241 al Bibl. Museului Na- 

țional din Budapesta; vol. VI. 

XCIX. 

[1. Un izvod de la Gheorghii Ștefan-Vodă, de orănduiala bi- 

rului, că-ai eșit la luni, la vălet 7162, precum arată anume.) 

25.758 ug. Țăranii de numea, căte 2 ug.; pe 12.879 nume: 
29.060 ug. Curtenii. 

393 ug. Curtenii ce sai ras din călăraș și s'au scris 
curteni. | 

11.060 ug. Călărașii, cu cei ot Gălaţ.
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168 ug. Dajde hotnogilor. 

201 ug. Săniţarii, cu 6 ug., un vătav. 

20 ug. Pușcașii ot Niamţu. 

1.344 ug. Păhărniceii. 

2.839 ug. Mazălii cu vlădicii. 

3.139 ug., 12 p. Hănsarii. 

84 ug. Vătașii za hănsari. 
1.000 ug. Popii. 

1.207 ug. Slobodziile. 

550 ug. Împrumutalţ]). 

Goo ug. Cetile ot Iaș. 
152 ug. Dajde călăraș ot Tărgul-Frumos. 

77.575 uj. 12 p. fac. 

Undea s'a dat aciaști bani. 

55.234 ug. Sai dat în banii birului. 

5.493 ug., 3 p. în cheltuiala Agăi. 
1.333 ug., 7 p. 2.000 talesice s'au trimis Paşiii chehaelii 

lui. 

6.516 ug., 16 p. Sai dat în leflijle lui Avgost. 
2.045 ug. Năpăştile și pecetluiturile. 

1.906 ug., 16 p. Saii dat mai mult în ciia orănduială. 

5.046 ug. pioll rămăn asupra Visternicului. 

200 ug. Lipsa celor 6.516 ug,, ce s'aii dat lefi, 

2.073 ug., ce sănt asupra Sturdzoai. 
[2. Un izvod, iar de la Gheorghii Ştefan-Vodă, din vălet 

7162, de sama lui Vel Vist., de orănduiala birului; carii fac 
LII.5I1 ug.: ci-ai luat și unde i-ai dat; precum arată anumea:] 

Ci-au dat bani cu lipsă. 
3.340 ug. Au dat lui Capegilar-Chihaesă și oamenilor lui. 
7-071 ug., 6 p., ce s'aii trimis cu Ușeriul în poclonul Îm- 

părat|ullui i altora, 

1.000 ug., ce saii triimis lui Săianuș-Paș|a] și chihai lui. 
1.600 ug., ce sai trimis la Crăm, în bani ci-ai mers cu 

Costantin și cu Husăin-Aga,. 
1.563 ug., 7 p., S'aii dat lui Husăin-Aga și oamenilor lui.
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Wg. 13 p. 1.000 taleri], ce s'aii trimis boiarului de 
cheltuial[ă]. 

ug. Cele 12.000 taler[i], ce s'au dat, însă: 
1.000 taleri], în poclonul Vizăriului Și 
2.000 taler[i], chihaelii lui, 

Wg-, 7 p. 11.000 talerți], ce s'au trimis lui Chiauș- 
Paș(a] cu Husăin-Aga. 

Vg.» 7 p. 2.000 talerli], ce s'ai dat pintru soboli că- 
lugărjujlui moschicesc. 

ug. 1.568 taler[i] pol, ce s'aii trimis lui Panaioti. 
ug., 13 p. 2.500 talerți), ce s'ati dat lui Michiș Cher- 

remin, 

Ug., 14 p. Sai orănduit Visternicilor pentru chel- 
tuiala lor păr la Fevrari. 

ug., 13 p. O pungă, ci-ai dat Ioniţ[ă] Vist. în casă. 
ug. 7 p. 1.520 talerți], ce s'aii trimis Bacăi (Szc) pentru 

bani, an[ujm[e] ci-ai dat în bir. 
ug. 1.500 taleri], ce sai dat omului lui Ahmet: 

Aga pentru datorie. 
Ug-, 13 p. 1.000 taleri], ce s'aii dat pentru datorie 

omului lui Hasan-Aga. 
ug., 20 p. 668 taleri], 8 p. s'au dat pintru săne- 

țlijle Curţilor. 
ug. 7 p. 200 talerlij, ce s'aă dat lui Michiș Ianăș. 
ug., 13 p. 400taleriij, ce sai dat Hatmanuluj pen- 

tru cele 200 ug. aur, 
ug., 13 p. ati luat Dabija pintru cei şo ug. aur, ci-at 

lipsăt din galbini ci-au schimbat la Mătei-Vodă. 
ug., 6 p. 200 talerli], ce s'aii dat lui Stirie Gelepul 

pentru datorie. | 
ug. 75 taleri], ce s'ai dat oniului lui Cantacozino 

pentru datorie. : 
ug., 7 p. 74 talerlil, sai dat de s'au umplut o pungă 

a lui Michiș Ianăș. 
ug. 13 p. 172 talerli), s'ai dat pentru sobolii” ot 

soli. | 
ug., 7 p. 200 talerți), sau dat ciasornicarului, .
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80 ug. 120 taleri), s'aii dat pintru cia copilă ci-aii adus 

cu a lui Nibojatco. | 

73 ug., 7 p. 110 talerli], ce s'aii dat lui Ionașco păr- 

călab pintru căldări. 

133 ug., 7 p. 200 talerli), sau dat lui Lișcovici, pintru 

100 ug. aur ce sănt la Preliudschii. 

42 ug., 12 p. sait dat pintru cele 200 ug. aur la Hat- 

manul, ce s'ai schimbat de la Comisul; fără 500 

lei, ce s'aii dat din caslă). 

44 ug., aii luat Doamna ot zlotaşii ot Bacăti, de i-aă 

dat pentru niște iarbă. 

30 ug., ai luat ot zlotaşii ot Roman. 

112 ug., 13 p. 184 talerți], ce sau dat în banii Sulta- 

n[ujlui, ce n'aă agiunsu din dajde ci sai pus. 

76 ug., 19 p. sai dat Hatmanului pintru 9 poloboaci 

de mieri. | 

202 ug., 303 talerți] ai luat Nacul Comis de ai dat lefi 

unor dărăbani la Rădiani. 

900 ug., s'aii dat Visternicilor pentru cheltuiala lor, cănd 

au fost Sturdzea Visternic. 

768 ug., s'au ertat Curtenilor celor noi, pentru zloț. 

352 ug., sait ertat Păhărniceilor. 

120 ug., S'aii ertat Păharnicului ot Suciav(a] și slobodzii 

ot Niamţu. 

g. S'ai ertat din cii 30 potronici. 

229 ug., 6 p. Ci-aii luat mai mult din cele ţinuturi ce 

S'ai orănduit în cele 10.000 taleri. 

., năpăștile ot Bacăi, și ot Suciav(a], şi ot Putna. 

76 ug. pl,-ce s'ai ţinut în samia) Condrii şi lui Adam 

17 zamfirle). 

60 ug. pl, ce s'aii socotit nești năpăști. 

70 ug.. năpăştile curtenlijlor ot Niamțu. 

58.129 ug., 17 p. fac. 

w > 
A
b
»
 < ya
 

Bani ce sai dat fără lipsă. 

570 ug., ci-aii luat Ionașco părcălabul ot zlotașiă birului 

ot Hotin. 

«
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ug., ci-ai luat tij Ionașco Părcălabul ot dăjderii ; ce 
S'aii socotit într” aciastță] somă. 
ug. S'aii dat Drăguțăscului pristav[ullui, ot Putna. 
ug. S'aii dat Giurgii ot Cotnari. 
ug. 700 lei, ce sai dat Ciogolii, pintru bani ci-ai 
dat. 

ug. sai dat pristavii ot sălitră ot Bărlad, 
ug., 19 p., ce sai dat Nemţilor ot Buciuleştă, 
ug. s'au dat lui Tălmaci călăraș. 
ug. pentru pungi la Visterie. 
ug., 8 p. pe ciară și bumbac și cele 3 făclii ot Bu- 
„ciulești. 

112 

2.574 
ug. pe 7 cai ce s'aii luat la grajd. 

ug., 7 p. fac. 

Ce s'au dat lefea, să să ştie. 

56.593 ug., 12 p. Sai dat lefele slujțijtorțijlor din luna lui 
Ghen. păr la eșitul lui Iulie, fără liafa Nemţilor de 
luna lui Lulie, ce s'ai dat t4 deasetin[ă]. 

5.786 ug., 16 p. Ce tree cheltuiț mai mult ot Vistirnicul. 
+ Ce i s'ai dat dintr'acești bani : 

1.000 ug. De la Jicniţer. 

776 ug., 17 p. Din camănă. 

255 ug. ci-au dat State Vameș, liafa lui Ghiorghii. 
140 ug. din preapotaşii (sic) 211 talerți]. 

1.340 ug. de la boeri ce iaste să ia. | 
449 ug., 17 p. banii -ci-au fost, şalăi din cas(ă]; și nu 

I .906 ug 

s'au umplut. din: dajdea. 
„6 p., ci-au luat din orănduiala birului ci-ati tre- 

cut mai mult. 

  

5.768 ug. p.. fac.. 

(Ms. 237 al Ac. Rom, f 576 și urm,!] 

"1 Cuprinde actele administrative pe un an ale lui Constantin-Vodi Mavro- * 
cordat în Moldova, dar se copiase printre ele şi. documenţe mai vechi,, aduse, 
în deosebite pricini, ha cunoştinţa Domniei, — În acc, 27/XIII al Ac. Rom. 
avem dată, «gorștina, de oi, precum aii, fostu estimpu, It 7173, Ghen. to.
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C. 

Variantă din Cronica lui Stoica Ludescu, 

[1654.) 
lar boerii, împreună cu părintele Ignatie Mitropolitul, aceiaș 

trimise de să strînse toată Curtea și toți slujitorii, dindu-le 

veste de pristăvirea lui Mateiu Voevod, și să sfătuiră toți din- 

preună și aleasără din mijlocul lor pre Costandin Postelnicul 

sin Șărban Voevod, rădicîndu-l să fie stăpîn, căci era om 

bun, și înțelept, și blind; și-l duseră în Biserica Domnească, 

de-l îmbrăcară cu haine domneştă, şi-i citi molitva de Domnie, 

puindu-i gujma în cap, și șăzu în jățiă, blagoslovinduil pă- 

tintele Vlădica, și ziseră toţi: mnoga leta. Și de aicea i să 

începu numele de Domnie: Io Costandin Voevod, sărutindu-i 

"și mîna de Domnie noao, cît să cade, și jurară toţi boerii 

și slujitorii să-i slujască cu dreptate. Istovindă aciastă scri- 

soare și trupul lui Mateiu Voevod, în mijlocul Curţii strin- 

gindu-se mulțime de arhierei, și cu prea-sfinţitul Macarie, pa- 

triiarhul din Antiohiia, și călugări, popi; și s'au făcut pogri- 

bante cum să cade.... 

După aciasta început-ai lo Costandin Voevod săn Şărban 

Voevod, împreună cu toţi boerii, de-ș căuta de rîndul ţării și 

de așăzămintul Domnii, plecîndu-ș capulă la Împărăţie; tri- 

mis-aii de olaci cărți la Vizirul și la alți prieteni pentru 

întîmplarea ce scrie mai sus. Deci Vizirul aă priimir, și i-ati 

părut bine, și altora tututora, pentru Costandin Voevod, căci 

îl știia că'iaste om buni şi înțelepti. Și nu după multă vreme 

alese o seamă de boeri, anume: Stroe Vel Vist. Leurdeanui 

i Pană Filipescul. Vel Stolnici i Gherghe Băleanuli i Drăghici 

Cantacozind Logf. i Danciul Logf. Părăianul, Iorga Olănescul 

i Neguţ Tătarul (szc) i Preda Bucșanuliă şi cu o seamă de Roși 

+ 7.300 oi Suciava bez Cămpullungu. + 1.500 oi Cămpullungu. + 7.800 

ci Niamţul, + 1.250 ci Romanul. + 2.350 oi Bacăul. + 1,:00 oi Putna. 

+ 1.000 Tecuciul. 4 400 oi Covurluiul. + 1.200 oi Tutova. + 1.550 ci 

Vasluiul. + 1.200 oi Fălciiul. + 1.250 oi Lăpușna, + 4.200 oi Orheiul. 

-- 3.500 oi Soroca. +" 6.300 oi Hotinul. + 4,400 oi :Cernăuţii. +. 2.000 oi 

-Dorjolhoiul. +. 1.300 oi Hârlăul. 400 oi Cârtigătura. + 2.500 0i Iașii.»
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i popi, de i-aă trimis la Poartă, căzind la poala lui Sultan 
Mehmet Împărat şi a lui Derviș-Paşa Vizirul, făcînd multă rugăciune ca să-l hărăzească pre Costandin Voevod să fie 
Domni Tării-Ruminești, și numai decitii scoaseră beiulă ! îm- părătesci, de-i deate Steagii de Domnie noao, trimiţindu-l cu Terzi cu Mustafă-Pașa Talhăci, împreună cu boerii 

(Ms. 436 al Ac. Rom.; în parte și ms. 269.) 

CI. 

Congratulatio publica victoriae quam, auspice Deo Ter Optimo Maximo, Serenissimus dd. Georgius Râkoczi, Dei gratia princeps Transylvaniae, ete., reportavit de Catilinis sive perduellibus in Transalpina furentibus, die iunii XXVI, anno MDCLV. Effusa die XXVIiulii regnantis, .. . în palatio Suae Celsitudinis tune reducis, ab Isaaco Basirio, S. S. theologiae doctore ac professore publico, Albae-Iuliae |8 Pp. imprimate). „+. Tu exercitus.. ,. perduellium debellasti idque exigua (uti retulerunt nobis, absentibus, sed circa salutem vestram perpetim curiosis), perexigua, inquam, sex vel septem millium manu (neque enim tuum, militum plusquam triginta millium 
exercitum, universum în hostem, tametsi numerosum, effun- 
dere voluisti, cordatus, verum vix sexta duntaxat turmarum tuarum parte) totam illam, plus quam viginti duorum millium 
Catilinarum transalpinorum, ex improviso, atque id etiam in 
loco vobis sat incommodo, exercitui vestro îngruentium, con- 
fluviem contrivisti, fudisti universam, dynastam vicinum ves- 
trum Constantinum, magnates quoque suos; veluti capitemi- 
nutos, suis quemque dignitatibus ac locis postliminio restituisti, idque totum, quod mirentur seri nepotes, effecisti simul et 
semel solus ... Acsi votum illud publicum nostrum animitus nuper ? in scholis vestris, quando scilicet easdem Celsitudo 

1 Beat, probabil, 

2 Aprilis XXIII, qua die Sua Celsitudo clementer condescendit interesse dispu- tationi theologicae publicae. . . Tune oratam fuit ut Deo exercituura iusta bella omnia Celsitudinis Suae (quandocumgue) coronaret certa victoria, [În original.)
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Vestra sua augusta praesentia beare dignata est, fuisset in 

antecessum veluti propheticum omen, adeo Deus Optimus 

Maximus nostrum îllud (ad verbum) complevit augurium!.... 

Macte victoria hac memorabili, utpote ex parte victoris, Deo 

gratias, tantum non incruenta (siquidem centum viginti 

quinque duntaxat ex gregariis vestris in praelio desiderati). 

Macte ad oream tibi debitissimam, pro spoliis opimis, pro ma- 

nubiis universis, pro tormentis bellicis XXXIII, pro signis 

(vexillis infestis) XLIIII hosti, ereptis, proque pracipuae 

coniurationis ipso duce victo, capto, — atque etiam, nobis iam 

spectantibus, huc în vinculis triumphaliter adducto .... 

“[Retipărit de Iosif Kemeny in Uj Magyar Muzeum, an. 

IX, 1859, pp. 502-3.] 
CII. 

[1657.) 
lo Gheorghie Ghica Voevoda, boj. mlst. gspdru zămli mol 

davscoi. Adecă ai venit înnainte noastră și a boiarilor noştri, 

mari și mici, boiarinul nostru Miron Costin, nepotul Balicăi 

Hat., cu rugătorii noștri, egumănul și cu tot săborul de la 

sflăjnta m[ă]n[ă]stire Sti Sava, din tărgu din Iaș, zicănd boia- 

rinul nostru Miron Costin Sulger, cum îi ţin rugătorii noştri 

călugării de la Sti Sava gium[ă Jtat[e] de sar de Larionești, 

ci iaste la ţinutul Sorocii pre apa Nistrului, partea unchiu- 

săi Balicăi Hat., cu alte părți ci-ai fost cumpărat Enachi 

Postelnicul, împresoar[ă] și acea parte a Balicăi . . . Dec 

Domniia Mea și cu tot Sfatul nostru am aflat cum. acel sat 

Larioneștii au fost driaptă cumpărătură lui Enachi Post, pentru 

a lui drepţi agonpisiț bani, iar Balica Hatmanul n'aă avut 

nice o treabă, ce, unde ș'aui dat banii, să margă Miron Slu- 

geriul să-i iă de la acei oameni . . . las, let 7165, Mai 26. 

[Condica lui Constantin Mavrocordat, fo s21.] 

CI, 
[1660.] 

1 io Stefan Voevod, bjiiu mistiii gspdri zemli moldavscoi, 

scrie Domniia Mea la toate slugile noastre, căţi veți îmbla
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cu toate slujbile Domniei Meali la ținutul Fălciiului: la zlo- 
taşi, şi la leoași, și la gălbănași, şi la tălerași, şi la ortași, 
şi la dajnici călărăşeşti, și la alți slujitori, la toţi: deaca veți 
vedea cartea Domnii Meale, iar voi toţi să aveţi a lăsa în 
pace de dajde, și de zloți, și de lei, și de taleri, și de orți, şi 
de dajde călărășasci, şi de alte dări și angherii, de toate, 
căte vor hi pre alți mișei în țlajra Domaii Meale, — pre cești 
călărași și oameni carei ai fugit î în țiajra turciască, și acmu 
aii venit de s'a aşedzat la slobodzie rugătorilor noștri egume- 
nului şi a tot săborul de la sv[ălnta mănăstiria de la Aron-Vodi, 
la sat, la —, pe vale Răndzeştilor ; nime întru nimici să nu-i 
învăluiască, iar, cine-i va învălui, de mare certare va fi de 
la Domniia Mia. Într'un alt chipu nu va fi. 

+ Sam gspdinu veleal. U las, 7168 Mai 7. 
lo Şteafan Voevod. |Pecete. mică.] — 9LXXVII. 

CIV. 
[1660.] 

Mistieiu bojiei Io Ghiorghie Ghica Voivoda i gospo- 
dinu, davat gospodstvomi sie poveleanie gospodstvomi 
vearnnomu  bolearin  gospodstvomi, Șărban  Cantacozino, 
vtorii logofet i săs snavi ego ilițez bogă dast, ca să fie 
volnic cu aciastă carte a Dumnie Meale, de să ţie satul 
Cotărcieanii ot sud Elhov, den sus de București, tot satul 
cu tot hotarul, și cu tot vinitul din cămpu și din pădure 
și den apă, și din șăzutul satului, de pretutindinea, oare- 
căt se va aleagie, și cu rumănii căți se vor afla într'a- 
cest satu, și cu viile, și cu morile, și cu grădini. Pentru că 
acestu satu Cotărceanii ce scrie mai sus, fost-aii al Ghiocăi 
Capitan. Dici, pre vreame ce ai arădicat Costandin Vodă 
sabiia asupra Înpărăţii, și aii trecut preste munte, de ai 
vinit din Țara Ungurească hoţeaște, iar G[hioca Capli]tan el 
P'aii vrut să se ţii de Domnia Mea, și unde ai fost steagul 
Înpărăţii ca toți boiarii ţărăi;, ce s'au sculatu şi el ca un 
ficleanu Înpărăţii şi Dumnii Meale, „ȘI dușman ţărăi, de ati 
arădicat sabiia asupra Înpărății și a Domnie Meale. Deci, pre
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acea vreame tremițăndu boiarenul Domnie Meale ce scrie mai 

sus ca să-ș aducă caei, săi fie de treaba Înpărăţii și a Dum- 

nie Meale, iar el ai ţinut calea hoțeaște, de i-ai luoat 22 cai 

buni. Întraceaia Dumnia Mea, văzăndu slujba lui direaptă și cre- 

dincioasă și socotindu Domnia Mea și pentru paguba lui ce 

i-au făcut, şi pentru ficleniia ce ai făcut Domnie Meale și 

țărăi, dat-am Domnia Mea și am miluit cu acestu satu Cotăr- 

ceanii, ce scrii mai sus, să-i fie lui moșii, și feciorilor, nepoților, 

strănepoţilor ohabnică în veaci; i ne otcogojdo nepocolebi- 

mom porezmom  gospodstvomi. Pis az Stoica Soarevici 

logofet, vă nastol grad Bucureștii, mesiţa lunie 10 dne, 

vălleat) 7168. [Citat întăiu de G. M. Ionescu, în «Buletinul 

Societăţii geografice» pe 1901.] 

lo Ghiorghi Ghica Voevoda. 

(Archiv. Statului, Mănăstirea, Cotroceni, pachet 1, n* 20.) 

CV. 
[1662.] 

Io Evstratie Dabija Voevoda, boj mlst. gspdră zămli mol- 

davscoi. Adică Domniia Mea facem știre tuturor cui să cad[e] 

a ști, pentru toate satele și moşiile, carele să vor afla în țara 

Domniii Meale, a Movileştilor și a Balicăi Hatmanului; care, 

fiind aceste moșii, după ce s'aii stănsu Casa Movileștilor ș'aui 

perit şi Isac Balica de Ştefan-Vodlă] Tomșa, toate moşiile 

lor [i-ai dat Ştefan-Vodlă] Lomșa pre la mănăstiri și pre la 

alți streini, șai fost date păr ci-aii venit Radul-Vod[ă], și 

socotindu-să că iaste strămbătate mare făcută de Ștefan- 

Vodă Tomşa, că& că Balica, di-aii avut vrea-o greșală spre 

dănsu, ai plătit cu capul, iar nai fost vinovate și moșiile 

lui, să fie la streini, ce ai luat di-ai dat aceale moşii la 

seminţiia, care aii fost pe aceaia vreame,a Balicăi, și în dzilele 

lui Vasile-Vod[ă] s'a sculat cu toţii rudele Balicăi; ș'aii dez- 

bătut toate moșiile aceste, și s'aii împărțit între sine ei, pănă 

ci-ai venit în ţară și altă seminţie a Balicăi și a Movileștilor, 

rudă mai de aproape, Ileana, fata lui loan Movilei, în dzilele 

lui Gheorghie Ștefan-Vod[ă). Cărie socotind semințiia aceaia
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că iaste mai aproape decăt toț aceia, căci că ei i-au fost 
nepoț Movileștilor, iar iă iaste fată Movilei, ai dat toate 
părțile ce fâcusă întru sine, toate moşiile aceaste ai dat pe. 
măna Îleanii, fata lui Ion Movila. Des, acesta lucru fiind şi 
la știrea Domniii Meale, socotit-am Domniia Mea, cu tot Sfatul 
nostru, și Domniia Mea încă am dat şam întărit de la noi 
toate aceste moșii a Balicăi, carele sint în izvod de la să- 
minție Balicăi, iscălite și scrisă, de boiarii carei ati ținut mai 
înnainte de dănsa. Pentru aceaia aceale moșii, carele mai sus 
scrie, a Balicăi, carele spun și în izvod, ca să fie și de la 
Domniia Mea driaptă ocină şi moșie fetii lui Ion Movila, 
Ileanei, şi feciorilor și strănepoților lor, şi a toată săminţiia - 
ei, neclătită nit dănăoară în ve. | dasia neumișaet. 

Iaș, It 7170, Ghen. 31!. 
[Condica lui Constantin Mavrocordat, fo ş20-20 Ve. 

CVI. 

| (1665. 
ș Safta, ce am fostu Doamnă a răpăusatului a lui Ghiorghie-. 

Ștefan-Vodi, precum am luatu o sutî de lei de la dumnea- 
Îui finul Adam, Ghen. 14 dzil|e]; pecetluitul să-i hie dumisal[e] 
de sam[ă]. U Ias. 

H ouoăcia Tis zipac. 

Pecet[e] de datoriia Doamnei Saftei. 

[Bibl. Ac. Rom.,82/LVIII.] 

_CVII. 
[1665.] 

Eu Safta, ce am fost Doamnă, seriă și mărturisăscu cu acest 
zapis al meu, cum am dat Post. Stamate și giupănesăi dum. 
Tudoscăi și cuconilor dumilor sale] trei părți den sat din 
Șărpen[i] și trei părți din Puhăceni, danie; să fie dum. driaptă 

1 Lista moșiilor: eÎmpărțala satilor Balicăi între rudțe), care s'aii fâcut 
în dzilel[e] Mării Salle] Vas(ijlie-Vodţă], la let 7150», e pe fo 523-3 Vo. Par- 
ticipă la ea: «Voruntar, Vel Vor. i Pavăl Bucium, Nastasoe, Buhuș Vel Med,, 
Irina, Ştefan». Sînt cincizeci de moșii, 

64567. Vol. IV. 13
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ocină şi moșie în ve& de vet, și cuconilor dum. Și pentru 

mai mare credința mi-am pus pett, și iscălitura, ca să-s 

criază. U Vălen[i), velet 7173, Ghen. ș. 

[Pecete.] 
Safta gspjda. Bunbul, biv Vel Vor. 

Nicolai Buhuș, Vel Logft. 
Andriaș Vei Spatar. Hăbășăscul, Vel Șăt. 

[Condica lui Constantin Mavrocordat, fo 496 V*.) 

CVIII. 
[1670.] 

Adică eă Safta, ci-am fost Doamnă răpoosatului Gheorghie 

Stefan-Vodă, scriu și mărturisăscu cu acest adevărat zapis 

al miei, de nimine nevoită nici asuprită, ce de a mia bună 

voe, pentru a cince parte den sat din Şărpeni și pentru a | 

cincea parte den Puhăceni, ce săntla "ȚănutulOrheiului, carțe] ne 

sănt de moșie despre strămoșul nostru Șiarpe Posteinicul, 

și mi s'a vinit mie la împărțalță] despre alți frați al mii; și 

apoi, cănd ai fost Domnu mieă Domnu aici în ţară, dat-am 

aceste părți de ocină danie dumisal[e) lui Stămat!e] Postelni- 

cului celui Mare. Așijdirţe] şi după ci-am lipsăt noi din Dom- 

nie și dacă am vinit ei din pribegie de la Șfedzi, de iznoav[âi 

iarăş am mai făcut dum. și alt zapis întăritur[ă) pre acel[e] 

părți de ocină, iar acmu într'aciastă vreme, agiungănd ei la 

bogat[ă] lipsă, şi neavănd ei altă nedejde de aiurilțe], numai 

ce mi-am luat aceste părți de ocină de la dum. Postelnicul 

și li-am scos la văndzare. Deci dum. Post. ai socotit, fiind 

satilțe] aceale pre sama dumisalle), şi aceste părți de ocină 

hiindu danie de la noi și mai dinainte vreme, precum mai 

sus scriem, iarăş li-am văndut dum. drept trii sutle] și şo 

lei bătuţi, și mi-au plătit dum. deplin acești banli), în măna 

mia; de acmu înnainte ca-s fie aceste părți de otină, a cince 

parte den sat din Șărpenl[i], și a cincea parte din Puhăcen[i], 

driaptă ocină și moșie și cumpărătur|ă) și danie dum. Post. 

Stămatie] în veci. Și acest zapis s'au făcut denainte dum. So- 

lomon Bărlădian Vel Logft., Miron Costăn Vel Vorn. nij., Gri- 
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gorașco Hăbășăscul Vel Vorn. viș., Nicolai Răc[ojviţiă] 

Hat., Gavril Costachi Vel Spat., Ionașco Tălma& Vel Păh,, 

Ilie Sturdza Vel Stol., Ion Răcoviţ[ă] Vel Com., Contăș 3 

Logofăt și cu Die Vornic de Poartă. Și pentru mai marfe) 
[credință] mi-am pus petlejtlea] şi iscălitura, și dum. cu toţii 
s'au iscălit, ca-s știe. U Ias, It 7178, Fev. 211. 

[Condica lui Constantin Mavrocordat, fe 497.] 

CIX. 

Pan Cărăiman biv Vel Ciașnic însumi pre mene mărturi- 
săscu cu cest al miei zapis cum are Stamati Grecul de Bur- 
suceani a. șaptia parte de în sat de în Bursucea, de în vatră, 
şi de în țarină, şi de în moar[ă], şi de în fânațe, şi de in hă- 

1! La 9 Februar 1663, Evstratie-Vodă confirmă lui Stamati <Hiotin» moșia 
ce resultă dintro sumă de cumpărături de la cilisafta» și de la rudele ei. eCă€ 
acel sat aii îmblat în 5 părți: o parte a lui Prodan Drăg(ujșăseul, şi altă 
parte a ficiorilor lui Ciolpan, anum[e] Gheorghiţ[ă] și frati-săii ; deci parte de 

la Drăg[ulșăscul ai fost făcut schimbu cu Vasfijlie ci-aii fost Hatman, featile 

lui Gheorghie Stefan-Vod[ă]» (fo 495 Vo). — Urmează o danie a lui Gheorghe 

Ștefan către același ca Stolnic (13 Octombre 1655-6); c<pentru a lui driaptă 

şi cu credinţă slujbă ce ni-aii slujit noi și ţărăi de căteva ori la Țarigrad»: 

«Pentr' aceia, căț oamin!t vor fi într'acel sat Șărpenii și în satul Puhăcenii, 

să fie tot supt ascultare Șărpenilor, tot un sat, și să aibă a asculta ci cu 

toţii de boiariul nostru Stamate Post. şi de omul săii caril'e| ilva pune acolo, 

ispravnic întru tot ce le va d[a] învățătură; iar caril[e] nu va asculta, să aibă 

a-l certa și a-l globi pe fiești-car[e] după dela sa, și altul nim(e] să nu-s 

amestic[e]> (î0 496). — Altă întărire a lui, din 24 anuar 1660, pentru a 

cincea parte din ambele: «care părți ai fost a Tomii Sulgeriul; cu care părți 

de ocină aii avut schimbăturțâ] cu ficiorii Pomii Sulgeriul, cu alt sat, anum(u] 

Lăţcanii, carii sănt la "Țânutul Cărligăturii» ([0 496 Vo). — La Bibl. Ac. Rom. 

se aftă (93/LXXII) actulprin care Constantin Cantemir dă lui Apostol Catar- 

giul biv Comis ssatul Dăvidiani Boului, ce sintu la Ținutul Niamţul ui, pentru 

căci ai dat domnialui Gligore Spătar patru sute de lei Ducăi-Vodă, cari 

bani aii fostu datoare Doamia Safta, ci-aii fostu a lui Gheorghie Ștefan- Vod[ă], 

cu aciale 400 de lei, și ai fosti chiziiaş dumniialui Gligori, ci-ai fostu Spătar, 

cu zapisul Doamnii, cu dzi; deci, cănd aii fostu la dzi, Duca-Vod(â] aii strănsă 

pre Gligori Spatariul de bani; deci Gligori Spatariul aă făcut cum aă putut 
şi ai luat bani cu camăti și aii dat Dacii-Vodi acial[i] patru sute de lei, pre-



216 „ ÎNSEMNĂRI ŞI ACTE ROMĂNEŞTI 

leșteii, de preună cu mine, ca să n'aibă oamenii mei, deregă- 

tori sai alți oameni, nici o treabă cu partea lui; ce să-ș ţie 

ocina cumu să cade. Ş'aii fost în tocmala noastră Vasilie Clu- 

ciariul, și Avram Ușariul cel Mare, și Ştefan de Loze, Mai 

mare mărturie ne-am pus şi peceţile noastre într' acest zapis, să 

să creadză. De aciasta mărturisim. Pis u las, Mai 24. [Bibl. Ac. 

Rom, 89/XXX.] 

CX. 

+ Eu, Vasilie, feciorul lui Procop Cărăiman, mărturisescu cu 

cest zapis al miei, cum ei de bună voe am văndut partea 

noastră den sat, den Macsinești, ce ne-a fost cumpărătură 

de la Drăgan și de la Ionașco, feciorii lui Dumitru Uricariul; 

şi oam văndut du[mijs(alle giupănului Dumitrașco Ștefan Lo- 

g!ojfătul cel Mare derept doao sute de taleri bătuţi; și mi i-au 

dat toț banii dennaintea a mulți boiari; şi i-am dat și direasele 

ce am avut pe acel sat.Şi spre mai mare mărturie pusu-mi- 

am și pecetea într' acest zapis; să să știe. 

+ Az Vasilie Cărăiman. 

[Pecete cu două mini ce se string, două stele şi o cruce. 

Bibl. Ac. Rom., 1991V.] 

cum iaste și zapis, de la Doamna Safta; și, cănd aii murit Doamna Safta, sai 

dat pre măna Boului, și, ce ati rămas bucate și moșii, aii rămas pre măna Bou- 

lui ; deci, fiind Văliani a Doamnii, i-aii dat dziastre Boul ginere-săi Predii; 

deci pentru acie am dat Domniia Mia să opriască satul Davidiiani, să ţie, păn 

vor da, aciali 400 de lei», 

1 La 3 Februar 1606 Ileremia-Vodă dă. Popeștii lui Cărăiman Vel Paharnic. 

— La 22 Mart 1610, act pentru Năstasia a răposatului Cărăiman Vel Paharnic.— 

La 12 Octombre 1603 Domnul dă aceluiaşi Simioneștii (ms. 234 al Ac. Rom, 

pp. 40, 50). — La:20 [anuar 1664, Istrate-Vodă dă ordin către agiupăniasa 

Măricuţa, fata lui Procop Cărăiman», şi fiii, pomenind pe «părinții ei, Procop 

Cărăiman și giupăniasa lui, Nastasia». În alt act vedem cum înaintea mai 

multor boieri de țară vine «aciastă săracă, de giupăneasă, anume Măricuţa, fata 

lui Procop Cărăiman», pentru ai se alege moşia din Căuiești (Bibl. Ac. Rom,, 

17/XXXVII, 99/XxxvI0).



ACTE EXPLICATIVE ŞI DOVEDITOARE di 

CĂI. 

(Din ziarul lui loan Nemes, tipărit în Zorrenelans Târ, 1902, 
broșura ÎI.) 

'1652-9.] 

La 6 April 1652 a sosit solia Voevodului muntean, Udrişte, 
în Bălgrad, la principe și i-a adus un cal turcesc pătat, cu 
toate rafturile, și încă un cal... Lui Râkâczy Ferencz un cal 
turcesc negru, împodobit cu toate rafturile și un băț cu pene 
în șea (2). În ziuade 7 Aprils'aii și întîlnit solii cu principele și. 
i-aii dat darurile pomenite, și principesei i-ai dat o bucată 
de canavaţ cu aur și o rochede postav roș (ccarlate) La 8, 
l-a ospătat principele și i-a dat și răspunsul. .. La 21 Iunie 1655 
ne-am pus în tabără la Buzăii. La 24, am petrecut acolo. La 
25 ne-am dusla «Sellye». La 26 ne-am dus lingă apa Teleajăn, 
la crucea de piatră, pe amîndouă părțile drumului de ţară 
pe unde se duc de la Tirgoviște la Buzâii. Totacolo ne-am 
bătut pe cîmpul «Tuhot» cu seimenii, unde ni-a dăruit Dum- 
nezeii nouă învingerea, pentru care să fie lăudat numele 
Domnului. La 27 lunie, am făcut legătura cu Voevodul Moldo- 
vei; ne-am pus în tabără lingă Ploiești. La 28, am petrecut 
acolo. La 29, ne-am așezat lingă apa Cricovului, la 30, la 

Gherghița. Acolo a venit Voevodul Constantin înnaintea 
principelui. La I-ii Iulie am petrecut la Gherghița. Acolo 

a găzduit Voevodul pe principe. La 2, ne-am dus la «Stroiţa», 

lingă Ialomița. Pănă la 7 am fost în tabără la «Stroița». La 
8, ne-am dus la Gherghița. .. La 10 ne-am dus cătră «Colorești» 

și am stat la Drăgănești; principele nostru s'a dus spre 

Tirgoviște. 

La 14 Februar 1658 mi-ai adus știrea că aii venit Ta- 

tarii în hotarele Ţerii-Romănești, la Brăila, și că Domnul 

li-a trimis ajutor. 

La 11 Mart 1658 a venit Voevodul din Ţara- „Romănească, 
cu toată casa, în Ţara Birsei, fugind de Tatari. 

La 25 August sa făcut pacea între Brașoveni, Tatari, 
Turci, Cazaci și Voevozi.



918 ÎNSEMNĂRI ŞI ACTE ROMĂNEȘTI 

La 14 Octombre 1659 ne-am dus—la porunca principe- 

lui nostru — cu Mikes și cu alți nobili din Haromszek la 

Rucăr, la Voevod. La 15, ne-am întors și ne-am dus înnain- 

tea Domnului pe dealul cel de dincoace de circiume; de 

acolo ne-am întors cu principele, care a stat față în față cu 

Mihai Voevod dincolo de drumul de ţară, pe livadă, cu 

mare solemnitate, Domnul s'a dus cu Voevodul în cortul 

lui, care era lingă Dimboviţă; acolo sa unit Domnul cu 

Voevodul şi Ardealul cu 'Țara-Romănească: prinzul l-am 

luat în cortul Voevodului. Voevodul i-a dat Domnului un 

cal turcesc cu toată armătura, și o mantă roșie de catifea, 

cu guler, căptușită cu blăni de ris; nobililor cîte un caftan 

şi cu cîte o bucată ori două de postav. Tot în ziua aceia 

am plecat înnapoi la Bran. 
La ş Novembre s'a dus Gheorghe Mikes cu 500 de inși 

în Ţara-Romănească; cealaltă oaste la Orăștie. 

La 21 Novembre a bătut Voevodul Ghica cu Tatarii pe 

Voevodul Constantin și pe Ungurii din Ardeal și Ţara-Un- 

gurească, — cari s'ai dus cu el; acolo sai pierdut 6-7.000 

de Unguri. Mikes, generalul lor, a fugit prin Oituz. Voevo- 

dul a fugit către Ţara-Romănească, prin pasul Buzăi. 

La 23 Novembre a avut Voevodul Mihnea o luptă la 

Giurgiul-Negru, unde nu ai căzut mulți Unguri. Turcii s'a 

închis în șanț, și oastea lui Mihnea sa retras, voind să se 

pregătească mai bine de lucru, ca a doua zi să atace ceta- 

tea, Dar Între acestea a auzit'știrile Mihnea. La 15 Novembre 

el a căutat să se apropie! din Ţara-Romănească către Ardeal. 

La 3 Decembre, nefiind sigur Mihnea în Ţara-Romănească, 

a venit la Rișnov. La 14 Decembre am auzit că Mihnea e în 

Cic : ne-am dus noaptea, vre-o treizeci de călări, după el, ca 

să cumpărăm pe cei din Cic și să-l prindem; dar ei i-ai 
ținut partea, și noi am fugit de acolo. ! 

La 4 August 1660 a sosit în Orăștie un boier din Mol- 

dova cu un ceauș. 

 



TABLA NUMELOR. 

(= vol. UL; IL == vol. IV. Steluţele trimit la Prefaţă.) 

Abagiul (Stoica), |, 85 n. 1. 

Abd-Aga ||, 107%. , 

Abramios (loan, preot), Il, 79 (73), 

Sş n... 

Abrud (popa Gheorghe din), Il, 87 

(82). 

Achiș, îi, 352, 

Adam (Banul), îl, 103, 266. 

Adon, Il, 154 (17). 

Adrianopol, |, 7%, 8%, 10%, 127, 19%, 

25%, 31%, 73%, 07%; Îl, 175%, 308 

n. 1, 60-1, 247 (83), 259 (93), 260 
(95). (loan, archiepiscop latin de), 

1, 236-7 (72). 

Aga (Oprea), Il, 180* n. 1. 

Agapia, 1, 39%.9%. 

Ahmed lii (Sultan), ]], 50%, 52*, 

65* n. 1, 69%, 70%, 78%, 865%, 

97%, 101%, 104%, 121%,:121, 145- 

6, 134 (16). 
Ahmed al Illiea (Sultan), ], 24, 27. 

Ahmed-Aga, Il, 265. 

Ahmed Celeb! (sol tatar), Il, 39%, 

45%, 151-5 (15). 
Ahmed Chehaia, îl, 166 şi urm. (23). 

Ahmed-Pașa, |, 115, 117. 

Ahmed-Pașa Hadim, |, 5-6. 

<Alani», |, 57%. 

Alba-Regală, Il, 17%, 70 (25). 

Albania, |, 33%, 37%. 

Albu (boier), ], 14%. 

Aidea (pretendent), 1, 14%. 

Alep, 1], 146. 

„ Alexandria (patriarchi), ], 26. (Chiril 

A 

  

şi Gherasim, patriarchi de), II, 

182 n; 1, 

Alexandru-cel-Bun (Domn al Mol- 

dovei), ], 10%, 13%-4%, 6ş*, 

Alexandru liă (Mircea; Domn mun: 

tean), 1, 10%, 14%, 

Alexandru iii (Mircea), I, 67*. 

Alexandru al ]lea (Mircea; Domn 

muntean), II, 20 n. 2, 

Alexandru Iliaș (Domn al ţerilor 

romine), ], 8; 1, 125%, 130% și 

urm. 140% și n. 1, 142%, 144%și 

urm., 148* și n. 4, 155% şi urm, 

160%, 162%, 171%, 174%, 178%, 

105 (3), 190, 193 (42), 197 (45), 
200 (48), 230 (67). (Doamna lui), 

1, 133%. 

Alexandru Coconul (Domn al ţerilor 

romîne), )l, i5i*, 160% și urm, 

162* n. 4, 166*-7%, 187-8 (39) 

și 188 n. 1, 191, 

Alexandru-Vodă (pretendent supt 

Matei Basarab), ||, 231%, 

Alfangiul (Stati, negustor), 11, 83 (77), 

35n.r. 

Ali-beg Mihalogtu, |, 34* 

Ab-Pașa, Îl, 55%, 3r1%, 167 și urm, 

(25), 250, 252-3, 
Alimănești, |, 47%. 

Almaj (Grama de), 1], 20 n, 2. 

Altham (Adolf, conte de), |, 174-5 

(29), 177 (31). 
Alvinţ, 1, 49%, 37. 

Amăreşti (Drăgan Vistierul din), 11,35.
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Amiras (cronicar), |, 98. 

Amlaș, |, 11%; 1, 10%. 

Auatolia, |, 10*, 

Anca (Domnița, fiica lui Radu Șer- 

ban și soţia lui Nicolae-Vodă Pe- 

trașcu), II, 201% n. 2, 216, 245 

(81), 

Anca (Domnița, fiica lui Alexandru 

Basarab), |, 62*. 

Andrieșanu (Ștefan), ÎI, 111-2. 

Angelos (loan, Despot), |, 57%. 

Angialossi (Ardelean), Îl, 112% n. 2. 

Anglia, ||, 80%, 176. 

Angora, |, 5%, S*, 

Antim Ivireanul (Mitropolit muntean), 

II, 75-6 (72-3), 78. 
Antina, |, 47. 

Antiochia (Macarie, patriarch de), i, 

256* n. 2, 293%, 268. 

Antonie-Vodă din Popeşti (Domn 

muntean), îl, 312%, 67. (Fiul săii 

Neagoe), Il, 67. 

Antonie-Vodă Ruset (Domn al Mol- 

dovei), ], 17, 31.(famiiiasa), |, 31. 

Apaffy (Mihai, principe al Ardealu- 

lui), |, 97 $; 1, 34%, 311% şi urm, 

39, 6-2 (58), 63 (59), 64 (60), 

251 n. 1, 256 (89), 257 (90), 259 
(94), 261. (principesa), II, 250 n, 

Apaffy (<M.»), 1, 2 (3). 

Apoldul de sus, |, 256-7 (90). 

Arad, li, 4 (79). (Sinesie, episco- 

pul din), li, 88. 

Arcești (boierii din), ll, 20 n. 2. 

Ardeal (episcop catolic), 1, 51%. (Feude 

- romănești), ], 41%, (Orașe), 11, 6 (7). 

(State), II, 9 (12-3). 

(Localităţi, din — şi "Vara-Ungu- 

rească) : 

Agribici, 1, 94 (8) «Albora>, 1, 

2 (3). 
bBădăcin, |, 94-5 (89), Baton, II, 

3 43). Beişiale, 1, Sr (75).   

Bergheș, Il, 71 (66). Bolcu, Il, 

3 (3). Budurasa, Il, Sr (75): 

Bulbuci, 1], 73 (69). 

Căbești (și protopopul Giurgiu), 

II, 71 (65), 8-2 (75-6). Caţa 

1, 249 (86), 231. «Caţco», Il, 3 

(3). Ceaba, |], 3 (3). Chepșafalov, 

II, 3 (3). Cherleş (Chiraleș), 1, 

3 (3). Cheţa, Il, 1or-2. «Chioru 

Mireșu», Il, S7 (82). Cozma, II, 

74%. Curăţel, 1,51 (75). 

Deișoara, 1], 249 (86), 230. Desna- 

patat, II, 3 (3). Domocoşfalva 

(Domocuşeni), II, 2 (3). 

Feneruș, Îl, 81 (75). Feniș, ||, 

73-4 (69). Fintină, il, 69 (63). 

Fiuiuzeș (Fizeș), Il, 2 (3). 

Gancea, Il, 2 (3). Gaureani, |], 

67. Giomui (protopopul Iancul 

din), ÎI, 7t (66), Giosan, ||, Sr 

(75). Gura-Riului, 1, 254. 

Holpotaca, |, 3 (3). 

“ Ida, 1, 3 (3). Iurzmezeă, 1], 3 (3). 
Lazuri, II, Si (75). Loșta, II, 2 

(3). Li:poae (în părţile Doboce), 

U, 95 (90). 
Măjina (protopopul din), |, 93 

(87). Meziiadu, 1, Si (75). Mi- 

luaii (protopopul Gasriil din), îl, 

95 (90). 
Negherfalva, Îl, 3 (3). Nemeşta, 

N, Si (75). 

Ohabă (protopopul Gheorghe din), 

1, 71 (66). Orda. 1], 67. Orlat, 

1, 284*. Ormete, II, Si (75). 

Poiana, |], 2 (3). Ponorăl (Gliga, 

popa din), 1l, 97 (92). 

Răiani, l, Sr (75). Rohi, LI, 3 (3). 

Săciul (Suciul : de sus și de jos), 

1, 3 (3). Sămbătelca, 1, 2 (3), 

Săucani, ||, Sr (75). Simartin, 

l, 2 (3), Sr (75). Sincrai, Îl, 94 

"(88). Sîntiacov, II, 3 (3). Sîn- 

tioan, II, 2 (3). (Luca, protopop



de), Il, 17 (28). Socodor, 11, So 
(75). Șoimuș, 1], 69-70 (64), Si 

(75). 
“Tăcafalova, II, 3 (3). Techiuș, 1, 

3 (3). Ţilna, 1, 73 (69), «Ţi- 
ondvo», 1], 94 (88). “Vrăbileşti, 
UI, 87 n. 1. Tritiul de sus şi de 
jos, Il, 94 (88), ror-2, 

Uifalăă, 1, 3 (3). Uriașul, 1, Si 
(75). . 

Valea, Ii, 16 (27). Velma, II, 2 (3). 
Ardeal (Voevoză de), |, 32%, 41%, 49%. 
Ardeal (protopopt și preoți: Daniil, 

Gavra, Măiran, Nica, Pavel), ||, 
28 (37), 7o-1 (65-6). (Locuitori 
romîni: Petru Marce), 1, 60 (56), 
(Matei Parota), II, 68. (Petru Si- 
mon), ]l, 72-3 (68). Suci (Pavel), 
II, 68. 

Arcni, 1, 20. 

Argeș (oraș și mănăstire), |, 3%, 13%, 
39*, 42%, 47* și n. 2, 61* 8, so, 6r, 
55 şin. 1; 1], 74%, 93(87). (Losif, 
episcop de), 1, 65. 

Arghira (Doamra lui Radu Mihnea), 
II, 152%, 155e, 

Arhonda (Mironeasa), 1, 3-2. 
Arieș, Îl, 1o*, 

Armașul (Constantin), |, 77. (Ivaşco), 

II, 57 (53), 
Armeni, 1, 60*, 20. (Petru Grigo- 

rovici, zugrav și negociator), 1, 
49* n. 1, 84%, 89%, 144 și urm. 
(Iosif, fratele precedentului), II, 45, 

147-8. 

Babadag, 1. 99; Il, 109%, 169. 

Baba Novac, Il, 29%, 10 (15), 1 

(16). 

Bacăi, 1, 9*, 982, 250%, 267%, 2608 
n. 2, 266. 

Băceşti (Leca de), ||, 3ş. 
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Armenia (patriarchul Davia de), li 
147. 

Arnăuţi, |, 27, 82, gr, 
Arnota (și egumenul Teofil de), II, 

263* n. 3, 
Aron-Vodă (Domn al Moldovei), 1, 

64”, 4, 6, 37-8; II, 53, 173. (mă. 
năstirea lui), |, 289* n 2, 309* 
N. 1 3L n. 1, 270=1 (203). 

Arros (Petru, dregător al lui Mihai 
Viteazul), 11, 6 (8). 

Arsenie (duhovnic și egumen arde- 
lean), 1], 70 (64), 81-a (75-6). 

Asan Cămărașul, II, 75 (72). 
Asia, |. 7%, 8% ș; 1, 63%, 1258 

165%, 170%, use, 177%, 157% 
191%, 193%, our 296%, 169, 
206-7, 

Aslan Vornicul, II, 163'-4s, 166%, 
19-20, 103. 

Asliă (Radu), l, 53. 
Atanasie, (Mitropolit de Bălgrad), | 

66, 69 (62), zr-2 (66). 
Ateia, |, 185, . 
Atos, |, 50. (Sf. Pantelimon din), 1 
„__80*, (Zograful), 1, 67*. 
Austria, |, 79*, (Casa de), Il, zo5 n. 

1. V. Ferdinand, Leopold, Mat. 
thias, Maximilian, Rudolf, 

Avlona (şi Mircea, domn de), 1, 6*. 
Avrig (protopopul din), 1, 72 (66). 
Azov, |, 33; 1], 204*-6€, 217%, 223 

(59), 227 (64), 230 (67), 233 (69). 

> 

Bădica (Radu-Vodă —, Domn mun- 
tean), |, 48 şi n.a. 

Bagdad, |, 1gz, 198%, 
Bahlui, II, 292* n, 1, 304*. 
Bahne, 1], 86 (21), 

Baiazid Iii (Sultan), 1, 1».
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Baiazid al Ilea (Sultan), 1, 2%-3*, 5%, 

360%, 40%, 42%. 

Bairam-Paşa, II, 186*. 

aBakta», Il, 243 (78). 

Bălăceanu (familia), |, 102. (Barbu), 

1, 28, «Aga Constantin; și soția, 

Domnița Maria), |, 27-8, 61; |, 

314% n. 4. (Constantin Clucerul), 

1, 65. (Loan, soţia şi fetele), 1, 60 

şi urm, (loniţă Şătrar), 1, 65. (Pre- 

da, logofătul familiei), 1, 6-2. 

(Cronica familiei), 1, 100, 1:4. 

Bălănești, |], 258% n. 1 

Balasachi (Păharnic; şi fivl), 1, 97. 

Balassi (nobil ardelean), Il, 107* 

Bălcacită (parochul Thorwăchter din), 

1, 103. 

Balcani, |, 182% n. 1. 

Băleanu (Gherghe Banul), 1], 3025, 

35, 268. (Grigore), 1, 27, 29. (I- 

vașco de supt Matei Basarab), |], 

162* n. 4. (Ivaşeo, fiul Ceaușului, 

nepotul lui Gherghe Banul), 1, 21. 

Bălgrad (Alba-lulia), 1, 16%; |, 15%, 

26%.7*, 35%, 74%-5%, 785, 82%, 84% 
n. 3, 95%, L12%, 123%, 129%, 2642 

284%, 204%, 5i11) 26 (35), 128-9, 

210 (54), 219, 222 (58), 233-4 
(70), (Mitropolia romănească din), 

II, 66 și urm. (62), 71 (66). (Mi- 

tropoliţi : Iorest), Il, 213-4, 216-7. 

(Ştefan), 11,.28 (37). (Teofil), 1, 

99 (04). V. și Atanasie (Mitro- 

polit de). (ProtopopY: Simion Stoi- 

ca), II, 93 (87), 96-7 (92-3). (cel 
unit: Vasilie), Il, 93 (57.) (Das- 

rălul loan din), Il, 93 (87). (Ni- 

codim din, preot), II, go-r (84). 

Balibeg (de Belgrad), 1, 482. 

Balica (Hatman), U, 270 (20:),272-3 

(205) şi 273 n. 1. 

Balota, Il, 304%. 

Balș (Constantin și lordachi), 1, 44. 

Balșa al Ullea (domnul Zetei), „1, 2.   

Banatul oltean, 1], 30*, 44%,46%, 109%, 

301%. (al Timişoaret), 1, 4*, 16%. 

Băneasa, |, 79. 

Bânfiy (Gheorghe), 1, roz. 

Bantăş (familie), 1, 66. 

Banul (Zaharia), 1], 103. 

Bar, |], 2şt*. 

Bărbătești (în Vilcea), JI], 262* n. 

3. (Stoichiţa din), 1, 36 (42). 

Barbely (Gheorghe), II,  3€6%-7*% 

19-20, 134 (5). 
Bărboiii (doi boieri cu acest nume), 

Il, 119%-205. 

Barbu (fiul lui Neagoe-Vodă), 1, 44*. 

Barbu (al Ilea, Banul Craiovei), ], 51*, 

Barbu (boier muntean, supt Matei 

Basarab și Constantin-Vodă), Il, 

273%, 29 (38), 103. 
Barbul (Jânos, Ardelean), Il, 215. 

Bărcan (boier al lui Mihai Viteazul), 

D, 8* n, 2. 104%. 8 (11), 

Barcsai (Acațiu, principe -al Ardea- 

lului), 11, 182*-3*%, 193*-4%, 195% 

n, 2, 196%, 208*-9* și n. 4, 295% 

şi urm, 303%, 307*-8*, 310%, 214, 

230 (67), 252-4 (87), 259 (94). 
(Fratele săi), Il, 310. (Alexandru), 

1, 192%, 155. 

Barkâczy (Gheorghe), Il, 155. (La- 

dislaii), 1, 243 (78). (Ştefan), Il, 

287%-8*. 

Barnovschi (Miron-Vodă), 1, 35 n. 

1; ÎL, 155% și urma, 170%-1%, 2868, 

186 şi urm,, 192 (42), 193.1, 

200-2 (48), 230 (67), 
Basarab li, 1, 56%-7%, 62*. Basarab 

al Iiea, 1, 29%, 33%, 35*-5*. Ba- 

sarab al ]lllea (cel Tînăr), l, 37*-40*, 

__59*. (soția sa), |, 38*. Basarab al 

jVlea (Neagoe), 1, 44*-6%, 50*, 

59%, 75%; Il, 9%. (Doamna sa), |, 

44%-5*,7 5*, (Fetele lui), |, 45*.(Fiul 

lui, Basarab, pretendent)), 1, 49*. 

Basarabia, ], 68%, 101%.



Basire (Isaac), II, 269 (201) și n. 

1, 2609-70 (201). 

Başotă (Gheorghe), II, 76%, 124%. 

Bassa (Toma, ardelean), Il, 192*-35, 

193%. 
Basta (Gheorghe), |, 6; 1, 2* şi 

urm., 77%, 04%, 06%, 10 (15), 12 

(19), 117-8, 129-30, 131-3, 135*6, 
(6), 136-7 (7), 13$-9,142-3, 150-3 
(14-5). 178 (31). 

Baţcov, 1, 22. 

Bâthory (Andrei, cardinal-principe), 

1, 64%; 1, 75%, 92%, 
Băthory (Gabriel, principe), 1. 7; 

N, 6r* și urm, 69%, 71* și n, 

126* n. 4, 148*, 150%, 269%, 310f%, 

122 şi urm., 145-6, 153-4 (16), 

156, 158-61 (20). 

Bâthory (Sigismund, principe), |, 4 

și urm., 37; |, 3*-4*, 6%, 21%-24%, 

26", 26%, 35", 39%, 47%, S1$, 
62%-4", 75%, 31%, 1209-31. 

Băâthory (Ştefan liă, voevod arde- 

lean), 1, 37%, 39*. 

Bâthory (Ştefan, voevod ardelean 

şi rege al Poloniei), 1], 4%, 26% 

73% n. 1, 76%, Si%, 143%, 

Batov, îl, 239%. 

Bazargic, ÎI, 24%, 117%. 

Beatricea, (regină a Ungariei), 1, 39*. 

Beblai (Ștefan), II, 246-7 (52). 

Becheș (Gașpar li), 1, 26*. (Gaş- 

par 1), 1, 116*. : 

Recicherec, 1, 3. 

Bedo (Ștefan, Secuii), Il, 927. 

Beheim (Martin, poet), ], 69* şi urm.. 

Beiuş, 1, 14%, 12 (19), 84 (79). 
(Gheorghe, protopopul de), Il, So-r 

(75). 
Beldi (Paul), |, 98; 11, so, 6o-: (57), 

63 (59). (loan), Il, 214. 

Beldiman (Alexandru, poet), ], 93, 

Beleny (Gheorghe), 1], 2 (3). (alt—), 

11, 176%, 188*.   
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Belgioioso (comandant imperial), 1], 

47%, 70%, 
Belgrad, |, 10%, 46%, 6, 24; 1, ş35, 

57", 63%, 119%, 120* n. 4, 162%, 

84 (79), 167 şi urm. (25), 258-9 
(93), 269-70 (201). (Vichentie Po- 

povici, Mitropolit de), 1, Sr (75), 

83-4 (78). 
Belitori, |, 6o*-1*, 

Bembo (cunoscut al lui Mihuea 'Tur- 

citul), |, 53%-45%. 

Benga, |, 47%. V. şi Tirgul Bengăi, 

Bengner (loan), ll, 91%, 103*-4*, 107%, 

113%-4*. (Altul), |, 104. 
Berelești (Stoica Căpitanul din), 1], 35. 
Berestecico, II, 236*. 

Betejani, |, 28. 

Bethlen (Gabriel, principe al Ardea. 
lului), Îl, 7, 8;1, 43%, 6r*.2%, 85%, 
96%, 103%, 108% și urm, 109t. 
20%, 112%-3* și urm, 174%, A78* 

290* n. 4, 209%-10%, 18 (29), 142, 

145, 168, 173-4 (28), 175-7 (30), 
155 (35), 188 n. 1, 190 n.1, 
230 (67). (loan, cancelașiă arde- 

lean), 1, 313, 256 și urm, (90), 

(Ştefan, fratele lui Gabriel), 11, 61%, 

182, 154, 203 (50). (Wolfgang), 

IL, 83*. ! 

Bialociercva, Il, 237*. 
Biatopole, II, 238%. 

Bic, Il, 3042. 

Bieganowski (Nicolae), Il, 254%. 

Bieniawski (Albert), il, 280*, 

Bihor, Il, 83-4 (78). 

Birad, |, 16%, 36%, 732 şi nr, 

267, (Toader Jora, namestnic de), 
1, 11. (Neofit, negustor din), |, 11. 

Birlădeanu (Gavril), 1, 20, (Solomon), 
1, 274 (20$). 

> 

Birsa (Ţara), |, 10*-1%, 40*, 42%, 735, 

75%; 1, 10%-1%, 36%, 57%, 84*,9o*, 
104%, 112% n. 2, 122%, 130%, 245, 
267%, 271%, 201%, 204%, 307,
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125 6 n. 1, 249(86), 277. Birsan 

(Trandafir), |, 25 (34). 

Bîrsescu (Preda), II, 294£. 

Bistriţa (în Ardeal), 1, 9%, 10%, 14%, 

29%, 70%, 77*-8%, 208*-9*%, 206%, 

130, 230 (67). (Pasul), II, 280%. 

Bistriţa (mănăstire olteauă), Î, 45%, 

ŞI; 1, 85*, 284%. 

Blaj, Il, 291%, 300%, 66. 

Bloch (Petru), Il, 215-6. 

Bob (episcop ardelean unit al Ro- 

- mînilor), |, roz. 

Bocskai (Ștefan, rege ungur), |, 44 

și urm., 72%, 102%, 178%, 2-3 (3), 

161. 

Bod, 1, 15% 

Boemia, ll, 59%, 140, 176. : 

Bor (Lazsl6), 1], 212-3 (56). 

Bogăthy (Nicolae), 1], 3*, 34%, 121%, 

130. 

Bogdan iii (Domnul Moldovei), |, 

64*-5*, Bogdan Orbul (Domnul 

Moldovei), 1, 42%, 45*, 36. Bog- 

dan Sasul. (fiul lui Jancu-Vodă), |, 

53%; 1, 79*-80%, 86%, 97%, 103% 
21:*% şi n. 1, 157-061 (20), 158 

(şi mama și surorile). 

Boia, |, 15% 

Boldu (Iani, pircălab), Il, S4 (80). 

Bonhomo (Petru de), Il, 129* n. 4. 

Borgia (cardinalul Ştefan), |, 102. 

Borisi (Bernard, Hatman), I,- 107£, 

110%-1%, 

Bornemissa (Gheorghe), II, 216. 

(L.azsl6), 1], 132*. (Sigismund), II, 

155. . 
Boros (loan), 1], 209%, 231%, -244%, 

250%, 271%-3%, 275%, 47, 2423 
(77-8). . 

Borsus (Toma), 1], 110f-1*, 114%. 

Bosnac (Sultan), II, rgr. 

Bosnia, ], 10%, 59%, 6o*; Îi, 165%, 

168. (Lvrtev ii, rege), 1, 62% 

(Ştefan, duce de), |, 58.   

Botezaţi (Leca, căpitan, din), |], 

42-3 (46), 
Botoșani, 1, 66-8; Îl, 6%, 196*. 

Boul (Agahia), Îl, 224* n. 1. (Vis- 

tierul), 1, 44%, xt1*, 119%-20*, 

164%, 224* n. 1, 275 n. 1.(şigi- 

nerele săii). (Safta), 1, 218* n. 2. 

(Ștefan), 1, 224* n. 1, 44, 112 

n. 1. Vezi și Gheorghe Ştefan 

(Doamna lui). 

Boulet (căpitan valon), 1, 12*-4%, 

22%.3*, 

Bozieni, II, 224* n. 1. 

Braclaw, Il, 222-3 (59). 

Brădescul (Barbu și Mihai), II. 20 

și n. 2, 

Brăescu (Ştefan), ], 21. 

Brăila, 1, 24%-5%, 34%, 40", 42%, 23, 

47; 1, 24%, 133% 153%, 185%, 
270*. 299%, 116-7-7, 277. 

Brăilviă (Barbu, Serdar), 1, 26. 

Bran, |, 49%, 61*; 1, 30%, 53%, 

114%-5%, 132%, 167%, 301£, 3I1*, 

LI, 125, 127, 275. 

Brancovici (familia. şi cronica), |, 

13%, 55* şi urm. (Gheorghe, Des- 

pot sîrbesc), |, 11%-2%, 215, 23%-4%, 

1, 2. (loan), |, 43*. (Maxim), 1, 45%. 

Brandenburg (Caterina de, regeută 

în Ardea)), II, 161*. (Electorul 

de), Îl, 277%, 279%. 

Brașov, 1, 10%-2%, 14%-5%, 28%, 30%, 

34%-5%, 49%, 51%, 62-5, 69, 79; Il. 
g*-11*%, 15%, 18%9%, 26%-7%, 30%. 

5%, 31%, 4304, 51%, 55%, 65% 
745%, 84*, 85, go“, 92%, 04, 

07%, 99%, 103%-7%, 109%, I11%-2% 

n. 2, 131%-2% 146%. 151%, 177%, 

180%-1%, 105% n. 2, 106%, 2015, 

231%, 275% n. 3, 204%, 301%, 3037, 
29 (38), 60 (56), 65, 104-5 (2), 
17-22 și urm, 133 (5), 134 și 

urm. (6), 139, 150 (14), 154 (17), 

156 (17), 212 si urm. (56), 250



n. 1, 256 (59), 277. (Marienburg, 

rector). |, 164. (Celestin. argintar), 

|, 759. (—Vechiă), 11, 92%, 216. 

(Şchen), 1, 74%, 111%. 215. (Po- 
pii din Șchei), 11, 92-3 (86), 216. 
(Popa Cristea), II, 72 (66). (Popa 
Evstatie Grid), |, 93 (86), (Bi- 
serica Sf, Bartolomeiii), 11, 123. 

Drătăşani, 11, Să n. 1. 

Bratuleni, []. 229. 

Braun (Hans), LI, 131-2 (3). 

Breţe, II, 189%, 246*. 

Brezoaia, 1, 62. 

Brezoianu (Pătraşco', |, 26. 

brincoveanu (familia), |, 102. (Cons- 

tantin-Vodă), |, 22, 28, 36, 94 

şi urw., 99; 1], 314%, 67, (70), 
74, 79-50 (74). (Soţia şi fa- 
milia), 1, 22; 1, 67 8 n. ri. 

(Fratele: Barbu), ||, 3152 n. 

(Constantin Banul; și fratele lui), 

1, 76-7, 82-3, 87. (Danciul), Il» 

166* n, 1. (Papa), il, 262*. (Preda), 

II, 263% n. 3, 2655, 268%.9*, 273%, 

294*, 198, 35, 127. 

Beqam, Î, 8. 

Brody, Il, 233 (69). 

Brusa, 1, 10%. 

Brykoust, Il, 223 (59). 

Bucioc,1,110*,134* şin.3, 143%, 171% 

și n. 4, 179*-505, 152*%-3”. (Fiica, 

Tudosca), 1,31. V. şi Lupu (Vasile), 

Buciulești (neam și moșie), Il, 291% 

n. 3, 267. 

Bucium (Pavel), Il, 273 n. 1. 

Bucşanul (Preda), Il, 269. 

București, 1, 34%, 36%-7%, 44%, 

46'-7%, So”, 61; 3, 25-7, 56, 58, 
63-5 și n. 1, 70-4, 77, 79, 8o-r, 
96, 100; II, 12%, 165%, 1695, 

178% n. 1, 180%-1% n. 3, 1822 

şi n. 3, 185%, 191%, 195*n. 4, 
199%, 226* n. 1, 260* și n. 6, 

2S8*, 292%, 306%, 20 n, 2, 33   
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(41), 74 (70), 75 (72), 76:8, 
S5 n. 1, 87 (83), 104, 115, 
229-30 (67), 271-2 (204). (Biserica 
Ceauș David, 1, S7.(Biserica Dom- 
nească), Il, 268. (Radu-Vodă), W, 
152% n. 3, 2882, (Stelea), 1, 77. 
(Mahalaua Sf, Dimitrie), |, 63. 
(— Sf. Gheorghe Vechii), 1, 73 
(72). (Sf. Sava), 1, ş6. (Abagin), 
1, 79 (84). (Cîntăreţi), 1, 75-6 
(72). (Cusătorese), II, 55 n.a, 
(Grămătici), 11, 79 (83). (Seimeni), 
11, 74 (70). (Cupeţi), 11, 74 (70), 
(Sudiţi), |, 78 și urm. 

Buczaez, 1, 16. 

Buda, 1, 28%, 33", 49%, 74%, 6, 
18, 103; 1, 2a* şi n. 3, 82%, 
107%, 182%, 185%, 91%, 252*, 
168-9, 252, 258 (92). (Pași: AD), 
ÎI, 116%, 122%, 126*%.n, 3. (Mu- 
rad), Il, 240. 

Baday (Petru; diacul lui Constantia- 
Vodă Șerban), 1], 287%, zi1* n. 6, 

54 (51), 251 n. 1. 
Bugeac, |, 19, 56; 1], zo*, 67*-8*, 

145%, 151* n. 5, 153%, 161%, 168. 
186%-8*,216*,290*, 309%,31 12,186. 

Buhuș (Dimitrie, Vistier), 1, 196% 
şi n. 1, 213. (loan Hatman; și 
soția lui), 1, 42-3. (Nicolae), II, 274 
(207). (Medelnicerul), Ul, 273 n. 1, 

Bulgari și Bulgaria, 1, 26*-8*, 31%, 
42%, 60%, 1, 2, 58; II, 2215, 305*, 

161. (Țari: Alexandru), 1, 2*, 56», 
(Mihail), 1, 56*-7*. (Terteres), ], 
57%. (Fiul lui, Sviatoslav), 1, 56*, 
(Pretendenţi: Constantin), |, 2. (Mi- 

baib, 1, 55*-6%, 

Buliga (Aga), II, 270*. 
Bulz, 1, 96-7( 92-3). (Preotul Loan 

Sperle), II, 97 (92). 

Bunbul (Vornic), Il, 274 (207). 

Bunea (Vistier), II, 259*, 261, (Şer- 
ban, fiul Vornicului), II, 35 n. 1.
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Burgundia şi Burgunzi, II, 25%, 27% 

(ducele Filip cel Bun), 1, 24%. 

Burscheider (scriitor), Î, 103. 

Bussa, Îl, 130*. 

Buzăiă, |, 35%, 61%, 56, 58; Ul, 5%, 

57%, 97%, 122%, 168* n. 1, 270%, 41, 

127, 277. (episcopul Serafim de), 

II, 289%. (Căpitan de), Ii, 273*. 

(Pasul), 1], 167%, 190%, 269%, 278. 

Buzdugan (Căpitan), LI, 105%, 133% 

Cafia, 1, 32%, 3; 1, 158€. 

Calimah (Scarlat-Vodă) |, 9t-2 (17). 

Călugăreni, Il, 272%, 305%. 

Camărașul (Mihai), 1, 74%, 104%. (Păr- 

van), 1, 29. (Vasilachi), Il, 2'6, 

217 (56), 
Camenița, 1. 16-7; 1, 67% n.1, 

91%, 101%, 170%, 217%, 230* și 

n. 2, 2328-37, 2308, 245%-6* șin. 2, 

247%, 2315-2%, 273%, 276%, 186, 

(Castelanul, socru al lui Miron- 

Vodă Barnovschi), 1, 157%. 

Camerarius (humanist), Il, 203 (50). 

Căminarul (Tudori), 1, 20. 

Cantacuzino (familia), |, 102. (An- 

dronic), II, 8% n. 2. (Posteinicul 

Coustantin), |, 56 n. 1; 1i, 192%, 

261* și n. 5, 290% D. S, 294%, 

297%, 32-3 (41), 214, 265. (Soţia 

lui, Elina), ]], 98". (Stolnicul Cons- 

tantin), ], 22, 25, 99, 100. (Di- 

mitrie-Vodă), |, 17. (Drăghici), W, 

312%, 57 (53), 268. (Gheorghe, 

fiul lui Șerban-Voaă), |, 28; ||, 

68. (lordache, fiul lui Andronic), 

i, 31, 44; 1, 33 (405). (Liben,ll, 

159% n. 6. (Maria, Doamna lui 

Șerban-Vodă), |, 28-09 n. 1. (Ma- 

tei), 1, 314*, (Mihai Spătarul), 1, 

24, 100; 1], 312%, 61-2 (58), 64-5   

Bunești, 1, 34 n. 1. 

Buzescu (familia), ], 7 ; Il, 8* şi n. 2, 

9*-11%, 13%-5%, 247. (Preda), ], 

q0*-1*, 63%. (Radu), 1], 24%, 37%, 

46%, 65%, 141, 143. (Stroe), ll, 

S2, 0 n. 1, 11%-3€, 20%, 227, 

6ş:, 140. 

Buzinca (Clucer), ]], 201%, 215, 215, 

221, 

Bughovunds (munte), |, S*. 

(61), 85 n.1 (şi fiul săi). (Păuna 

Doamna; şi fii ei), 1, 22, 25. 

(Safta, soţia Stolnicului), Îl, 85 n. 

1. (Șerban-Vodă), |], 17. 19, 65, 

74 (70), 76, 96-8: 1], 312% și n, 

5. 313%-4*%, 63 (59), 65, 260 (95), 

261, 271-2 (204). (Ştefan-Vodă), 

], 22 și urm., 28-9 șin. 1, 94-6. 

(Divanul lui), 1,96. (Toderaşcu), |, 9. 

(Toma), |, 23, 27; 1, 171% și n, 

4, 203%, 33 (41), 74 (70). 
Cantemir Mirza, |, 8; II, 101%, 134%, 

148%-9%, 151% şi n.1, 153%, 158%, 

161* şi m. 2, 167%, 186%, 104, 

186-7 (37), 191, 192 (41). (Fiii 

săi), 1, 152%. 

Cantemir (Antioh-Vodă), ), 20, 99. 

(Constantin-Vodă), |, 19-20; N, 

262, 275 n. 1.(Dimitrie-Vodă),], 42. 

Capello (cunoscut al lui Mihnea Turci- 

tul, Î, 53%-4%. 

Căpitani: Antonachi, căpitanul de 

lefegii, II. 85 n. 1. Bade, N, 57 

(53). Chirică, 1, 55. Constantin, li, 

57 (53). Dona, 1, S5 n. 1. Dră- 

ghicean, Il 85 n. 1. Dragu, II, 

63 (59). Dumitru, Îl, 20. Dumitru 

Preda Postelnicul, Il, 103. Ghioca, 

||, 27 1-2. 204. lonașco, 1,24%, 115, 

Mihai, 1, 57 (53): Negul, 1,36 (43).



Răzmiriţă, 1, 36 (43). Sima, 1, 
57 (53). Stoica, Il, 57 (53). Vlad, 
Ii, 215, 217 (56). 

Caracăl, 1, 308*, 20 n. 2, 

Carageă-beg. 1, 20*. 
Carageă (Nicolae-Vodă), 1, 72. (Eca- 

terina), ], 88-90 (21-3), 

Cărăgoteșii, 1, 80 (74). 
«Cara-Herzog», |, 6. 
Caraiani (Mihai şi Nicolae, negus- 

tori), UI, 76, Ss n. sr. 

Caraiman Aga, Il, 71%-2%, 76%, 146. 
(Procopie), LI, 77%, (familia), 1, 
275-6 (209-100) și 276 n.1. 

Caramania (bezlerbegul Omer de), 
1, 97%, 99%. (Pașa din 1598), 
], 6, 

Caramanul (begul), 1, 12*. 

Cara-Mustafă (Mare-Vizir), 1, 17, 97. 
Caransebeș, Il, 27%, 79%, 205%, 
Cărbuneşti, II, 112 n. 1. : 
Carida (Gheorghe, Vistier), 11, 262*, 
Carlovăţ, II, 2*, 314%, 87 (82), 
Carol Quintul, 1, 75* n, 1, 79. 
Carpaţi, |, 32%, 5; IL, 14%, 21%, 73%, 

115, 
Casimir (rege al Poloniei), 1, 35%-6%. 
Cașin (mănăstire), 1, 112 n.a. 
Caşovia, II, 405, 47%, 57%, 59%, 61%, 

69* şi n. 1, 70% So* n, 2, 82%, 
84* n. 3, 88%, 116% n. 3 139%, 
212%, 297%, 132, 190 n.1. 

Catargiu (Apostol), ÎI, 139*. 275 n. 1. 
(Ienachi), 11. 131%, 133*. (Nicolae), 
1, 150”. (Ștefan), 1, 44. 

Catolici, 1, 58*. 

Căniești, 1, 68; 1), 276 n.a. 
Cavriani, II, 143. 

Cavriolo (Camillo), 1, 19%, q1*. 

Cavriolo (Toma), II, 19*, 29%, 45% 

136 (7), 139-40, 152, 153 (15). 
Cazaci, 1, 64, 8, 18-20;1l, 11%, 

17%, 28%, 30, 36%, 53%, 6s*, 
70%, 89%, 101%, 112* n. 2, 11ş»-   
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6* n. 3, 126*-g* și n. 4, 130%, 

137%, 159%, 141%, 236*-9, 241%, 

Şi n. 2, 242%-3%, 244% şi urm, 
259*-60%, 262*.3*, 272%, 276%-9%, 
282* n. 6, 293%-4*, '287%, 290%, 

295%, 297*, 30;2-8* şi n. 8, 309%. 
10% și n. 1, 56 (52),64 (60), 119, 

154 (17), 169-70, 174 (29), 176, 
155 (35), 186, 187 (38), 207, 208 
și n. 1, 224 (60), 233 (69), 241 

(76), 243 (78), 248 (84), 249 
(86), 250, 259 n. 1, 277. (Epis- 
cop), ll, 300* n. 1. 

Ceauși turci: Abdi, II, 77*. Hasan, 
ÎI, 167 şi urm. (25), Husein, |, 
109%, Ibrahim, 11, 213, 215, lu- 
suf (Hagi), 11, 168%, 18, 190 n. 
I, 195, 197 n. i. Mehmed,ll, 
39, 115% şi n.a, Mustafă, II, 
212 (56). Oroslam, II, 112% n.2. 

Ceaușul (Petru), îl, 68. 
Cehan (dragomanul), V. Racoviţă - 
Cehrin, 1, 233* n. 3, 235%, 2409, 
Cepariul (Ivașco Armașul), II, 265%, 

35. 
Cercel (Dumitrașco; pretendent),l!,4*. 
Cercel (Petru-Vodă), 1, 65?, 76, 
Cercel (Ștefan; pretendent), II, 36* 

Şi n. 1, 44%, 46%, 143. 

Cerchesi, 1, 4; ll, 158. 

Cernăuţi, 1, 16, 19, 36. 

< Cernovia», Il, 191, 

Cesarini (cardinalul). V, Sant! Angelo. 
Cetatea-Albă, 1, 40%, 65*, 3; 1,245, 

129* şi n. 4, 135%, 138%, 147*%n. 

2, 158%, 188%, 174 (29), 192 (41). 
Chalke (Iosif din), |, 31 n. 1. 
Chenan-Paşa, ]l, 287%, 
Chendriș, |, r6:. 
Cheșcu (Stolnicul Joan), |, 67. 
Chiev (și Voevodul de), 1, 229*, 

191. ” 

Codrești, 1], 8o (74); 54 (80). Pircă- 
labul din, 1, 54 (80).
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Chilia, [, 24%, 31%, 34%, 38%, 40%, 

65%, 3; 1, 130%, 157%. 

Chioara, Îl, 45%, 117% n. 3. 

Chirișgi (şef turc), |, 7*. 

Chiupruliul (Mohammed, Mare-Vizir), 

1], 282%-3*%,285* n, 4, 286%, 290%, 

205%. (Ahmed, fiul săii, Mare-Vi- 

zir), |, 237. (91). 

Choinice, i, 248 (85). 

Chomahâzy (Andrei), |, 124*. 

Cic, |, 35%, 278. 

Ciceii, Il, 2382 n. 2. 

Cimpii Pustii, 1], 216*, 

Cimpina, 1, 79; |, 213. 

Cîmpineanu (Scarlat), 1, 65. 

Cimpulung (muntean), 1, 61%, 26; 

N, 280*, 213. (Moldovenesc), ||, 

97%, 307". 
Cineni, LI, 8. 

Ciocăneşti, |, 47*. 

Cioceni, 1, 168* n. 1. 

Ciogolea (Pătrașco), Il, 218* n. 2, 

224* n. 1 (şi soția sa), 244%, 52, 

112 n. 1, 267. 

Ciolpan(Postelnic), Il, 111*. (familia), 

N, 275 n. 1. 

Cipru, 1, 220* n. 3. 

Cîrstian Logofătul, 1, 21. 

Cîrstineştă, îl, $?. 

Cisnădia, |, 3*. 

Ciubăr-Vodă, 1, 65*. 

Ciubărciii, 1, 238* n. 2. 

Ciungul (Loan, căpitan), 1], 29%, 31, 

54%, 117. 
Clejani, 1, 47%. 

Cluceri: Criste, 1, 217 (56). Du- 

mitru, 1, 34 n. 1. Gavril, ], 20. 

Matei, 1, 292*. Mihai, II, 19 

103. Mihalachi, |, 104%, Petrașco» 

1], 209* n, 3. Preda, Il, 216. Run- 

cul, l], 19. Sava, II, 178%. Stroe, 

N, 57 (53). (Vasile), Il, 276 

(209). 
Cluj, N, 5, LOK-1$, 27%, 37%, 50$,   

57%-5%,95%,112%, 125%, 306%, 315f, 
133 (4), 143, 15t (15), 156 (7). 

Cohalm, II, 112% n, 2, 18$0* n. 2, 

249-50. (86), 
Cojești, 1, 86-9 (21-2), 

« Colorești», |], 277. 

Coloșmănăstur, |, 6". 

Colyer (ambasador olandes pe lîngă 

Poartă), 11, 260 (95). 

Comen, |, 3*. , 

Comino (Arnăutul), II, 289* n, 2. 

Comişi: Badea, ||, 57 (53). Gheor- 

ghe, II, 74 (70). Gligore, II, 162* 

n. 4. Lăudat, II, 192%. Leca, ll, 

44*-5*. Comis moldovean, ||, 54 (50). 

Comlei, 1, 25. 

Condea (Armașul), UI, 20 n. 2. 

Condrea, 1], 266. 

Constantin Şerban (Domn muntean), 

1, 209%, 254* și urm., 299*-310*, 

313% n. 1, ŞI, 32 (41-2), 34 
şi n. 1, 35, 37-8 (44), 40, 42-3 
(46), 54-5 (51), 56-7 (53), 58, 67, 
126 şi urm., 214, 241-2 (77-09), 

244 (79), 245 (Sr), 247 (53), 
248 (84-5), 249 (86), 253-4 (87), 

„257 n. 1, 259-60 (04), 260n.1, 

2685-71, 272(204), 277-8. (Doarana 

sa, Balașa), Il, 67. (Fratele lui), 

1, 268*, (Nepotul lut), 1], 263* n. 

3. (Oastea lui), l, 276*, 48. (Călă- 

rași), 1], 37 (44). (Lefecii), 1], 42-3 

(46). (Lefecii sîrbi), 1, 43 n. 1. 

(Păhăruicei, Îl, 40 şi urm. (45), 

(Divanul lui), |, 268* n. 1. 

Constantinopol, 1, 5%, 6*, 8%, 19%, 

27%, 31%, 38%, 42%, 44%, 47%, 49%, 
3%, 59%, 100%,1, 3,4, 8, 25, 31, 

38, 53, 56 n. 1, 57-85; 1, 7*n. 
3, 25%, 41%, ş2%, 57%, 71%, 74%, 76%, 

79%, So*, 87%, 89*, 97%, 99%, Lo7*, 
109%, 117* şi n. 3, £19%, 125%, 

131% n. 1, 132%3* n. 5, 134%-7% 

și n. 1, 140% şi n. 2, 141%-2%,



    

  

147% şi n. 3, 148%, 156%-7% și n. 
1, 158% 160%, 164%, 167*-8% n. 3 
169%, 176%-7*, 157%, 191%, 202%.5*, 
210%, 213%, 216%, 219.212 n, 1, 
223%, 232", 250%, 257", 259*-60*, 
264, 267%-89, 283%, 286, 
296%, 308* n, S, 52, 63 (59), 107 

„ (6-7), 108 (8), 142, 145-9, 157-8 
(20), 174 (219), 182 n, 1, 183 şi 
"urm. 154 n. 2, 1S9-9on. 1, 192, . 

220.(67), 232, 247-S 222: și urm,, 

(53), 248 (Sa), 260 (95), 275.1. 
(Bogdan-Sarai), 11, 231%,257%,; 200 : 
(48). (Edicule), 1, 97*, 177%, 2575, 
30-1 (40),63 (59), 181. (alichioșc);. 
II, 154 (16). (Patriarchia), |, 231%, 
(Patriarchi), 1, 52; 1, 2Sa* şi n, 6 
254-5. (Dionisie), I, 97-8. (Iacov), 

97-8. (Partenie), 1, 220* n. ş, 
"2401 n, 1. (Cărăuși), II, 63 (59). 
Contăş (buier), II, 275 (208), 
“Cops (Henric, ambasador olandes pe | 

lingă: Poartă), 1, 24 şi urm, 
Corbeanu (Vintilă), 1 » 314% n. 2, 
Cornescu (Logofătul), : 54. 
Cornul- lui-Sas, II, 102%, 246%, 
Corșorii, 1], 35. 

Corsun, II, 222%, 

Corvin (Matei),1,74%,30-2, 34- 6,33-9. 
Cosmidion, 1, 6* 
Cossovo, |, zo*. 

Costachi(C.),1,42, (Gavril) ul „275(205), - 
Costin (Hatmanul), 1, 230* n, ş. 

(Miron), 1, 21, 49, 59 n. 1, 10), 
102-4; ]I, 230* n. 5, 291% n. 3, 
270 (202), 274 (208). (fiica, Maria), 

II, 291* n. 3, (Nicolae), ], 34-3 

şi n. 1, 59n.1. 

Coșula, 1, 66. 

Cotlea, II, 32*, 119. 

Cotnari, 1, 291* n. 3, 267. 
Cotroceni, Il, 271 2 (24), 
Covurlui, 1, ar. 

Cozia, |, 60-1, 63. 

64367. Vol. IV. 

290%; 
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Cozlov, II, 160%, 

Crăciuna, |, 35%, qo*. 

Cracovia, II, 60%, 276%, 2$2*, 236-7 
(72). (Castelani), 1], 67* n, 4, 
285* n. 2, 223 n. 1, 236 (72), 

Craina, II, Si (75). 
Craiova, |, 49%, 63%, 49, 56, Sr. 
Craioveştii, |, 44 *.63, 48%, gr. (Bar 
bu), 1, 3%, (Pirvu), 1, 43%, 49”, 
Crălievici (Marcu), 1] 

Crema, 1, q2*. 
) 3%, 63%, IL, 

“Creta, 1, 37; 1] „220%, 312*n. ş, 232. 
Creta (Neofit Patelaros, Mitropolit 
N 100, 

Creţești,  Gamza 
“Banul, Nea Postelnicăl, Ştefan 

Logotătul din), II, 20 n. 2; 
Creţulescul (Iordachi, N, s3 (7). 
Cricov, Il, 277, 

Crimeia, II, 158%-9%, 216*.7%, 100, 

b 13% şi n.a, 

186, 232, 233 (69), 236 (72) 264. - 
Cristian, 1, 32*, 118. 

Criva, |, 163* n. 2. | 
Croaţia, 1,.62%; 1, 129%, 152. 
Cromwell, 1, 277%, .. 
Cronici romine, II, 98-99 (99). 
Cruședol, 1, 43*. | 

Csâky (Ștefan), 11; 1o%-1*, 3 (3), ua > 

Up). (Alt Ștefan), Il, 213*, (Ladis-. 

las), |, 3 97; LR 314%, 63 (59), 261. - 

Csefei (Ladislas), N, 

fan), ÎI, 2 (3). 

Csinski, II, 262, - 

Cuciuc-chioi, ], 97. 

Cuciuc-Mehmed-Pașa, |, 

257 (90). , 
Cupărești, 1, 19-20, 98. V. şi Ruset. 

Cursul-Apei, 1], 36*. i | 

Curt Celebi, 1, 167% (şi fata lui), 
171%, 181%, 211%, 231%, 240. 

Cuţovlahi, 1, 47. ” 

Czarnkowski, 1, 186-7 (37). 

256 (89), 

„ Czernin, UI, 136% n, 4. 

Czibak (Emeric), 1, 7$2. 

230 (67). (Şte- |.
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Dabija (Istratie-Vodă), |, 15; 20; 
N, 258% n. 1, 269%, 310%, 36-7 

(43), 44, II2 n. 1, 250 şi n. 1, 

251 n, 1,257 şin, 1, 258 (93); 265: 
272-3 (205), 275 n. 1; 276 n.l. 

Dacia, ], 100. (regat: plănuit de Ga- 

briel Bethlen), 1, 154%6*. 
Dacz6 (Lazsl6), 1, 216. 

Daiani, ÎI, 117. ! 

« Dalahova», ll. 253. 

Dălhăuţi, 1, 87. 

Dalmația, Îl, 152. 

Damad-Mohammed-Paşa, II, 129*. 
Dămian (Vasile, cronicar), 1, 12 și 

urm, ZI. 

Dămian (Vistier), 1], 6%, 

Dan lit (Domn muntean), |, 4, 

55%-6%, 58. 
“Dan al lea (Domn muntean), |, 9%, 

10%, 14%, 24%, 29* și n. 2, 62F. 

«Dan al lea» (Domn muntean), ], 

21%, 28*-0% şi n, 1,-63%4£. 

Dan (fiul lui Dan ; pretendent), ], 732. 

Danciul (lo), 1], 4*, 29*. (Fiul lui, 

Danb), |, 29* și n. 1. 

Danciul: Vodă (fiul lui Dan al Ilea), 

1, 29%. 

Danciul 'Țepeluș (pretendent), |, 

42-35. 
Dan Logofătul, II, 25*. 

Danemarca, 1], 253*. (Carol Schaller 

de «Leventhal>, Danes), |, 74*. 

Daniel (loan, Ungur), Il, 192%, 194%, 

202*. (Mihai), 1, 212 (56), 213. 

Danitowicz (Nicolae), Îl, 67*. 

Daazig, |, 233*, 303* n. 2, 305% n.1, 

Darie (Mare-Spătar), 1, 113-4. 

Dâroez, 1], 249 (56), 251. 

Daşov, Il, 45*, 203%, 

Datco (boier muntean), 1, 44%. 

Daud (principe otoman), 1, 63€, . 
Daud-Pașa, |, 133%-4*,   

Davideni, 1], 275 n, |. 

Deal (mănăstire), Il, 41%. 

Debrețin, 1], 2 (3). 

Deliman (căpitan), II, 111%. 

Deli-Marcu, Il, 13%, 20%, 34%, 115% 

n. 1, 119%, 
Demotica, ], 23. 

Derviș-Mohammed-Pașa, Il, 260%, 

Deș, II, 10*. 

Dessi (Jânos), II, 260% n. 6. 

Deva, Îl, 11%, 27%, 36%, zo1*, 

Diaci, |, LI, 20, 28. (Balint), N, 213. 

(Carcalov), Il, 8 (11). (David), Il, 

142. (Gheorghe), 1], 157 (19), 216. 

(loan), 1, 214-5. (Mihai), II, 190$, 

22-3, (Nicolae), II, 65%, (Petru), 

N, 76%, 142, 250 n. 1, 251. (Tof- 

lea), ÎI, 25 (34). 
Didrih, |, 47*. 
Ayohăjv To... 1, 7% 

Diicul (Spătar), Il, 247*-8%, 254%, 

256%, 250%-60%, 265%, 267%, 2735, 

295%, 35, 49. (Fiul; şi soția lui), 

1, 260%, 265*. 

Dilaver-Pașa, II, 147* n. 3. 

Dimboviţa (rîii), 1, 76 ; 1, 293%, 3015, 

277. (Cetatea), 1, 36%, 

Dobreni, 1], 256%, 306£, 

Dobrogea, |, 46; 1], 24%, 465, 101%, 

122% n. 3, 117, 147. 

Dociul, WU, 112 n. 1. 

Dâczy (Andrei), |, 64%, 84% n. 3, 

OS, 117% n. 3, 127% n. 2. 

Dâhnhof (ofiţer polon), 1], 252€. 

Dolj, 1, 68. 

Domnești, |, 15. 

Domoni (PâD, II, 3 (3). 

Donea (Logofătul), |, S9 (22), 

Donici (Darie), 1, 42. (Necoară, pir- 

călab de Orheiii), îl, 67% n. 2. 

Dorna, ll, 307*. 

Dorohoi, 1, 16.



Doroșenco(Hatman aj Cazacilor),1, 16. 
Dracului (Pădurea; în Țara Bîrsei), 

II, 35%. 
Drăgan (boier muntean), 1, sa*, 
Drăgănescu (Scarlat), 1, 27. 
Drăgănești, ll, 243-4 (79), 277. 
Dragases (principe sîrb), 1, 3%. 
Draghiul (Marin), 1, 75 (74). 
Drăgoiă (Radu), |, S$5 n. 
"Dragomir (Mare-Vornic al lui Matei 

Basarab), Il, 231%, 29 (38). 
„Dragoș (Voevod), 1, 64%. 

Drăguşescul (Prodan), ÎI, 275 n. a. 
Drăguţăscul (pristav), N, 267. 

Dranoveţ, |, 20 n. 2. 
Dreaza (Dragomir Păharnicul din), 

MU, 36 (42). 

Dridov, II, 271. 
Dubăă (Tadose), 1, 12 şi urm. 
Duca-Vodă, 1, 15-9, 21, 40-1, 98; 

II, 312% n. 5, 313 *iși n. 4, 275 
n. 1. (Fratele lui, Cîrstea), 1, 41. 

Eberstorf, Ii, 181%. 

Ebesfalva, ||, 53*, 
Ecsed (Ștefan Horvâth, căpitan de), 

II, 124% n. 4, 229 (67). 

Eder (învăţat sas), |, 103-4. 

Efrem (călugărul, agitator contra Uni- 
rii), 1, 96 (92). 

Egipt, II, 25% 

Egrigoz, |, 12%, 

Elbassan-Ahmed-bei, 1], zo1*. 

Fabri (general austriac), |, 63-4, 74. 

Făgăraș, |, 57%, 67%, 68; Ul, 7 un. 

1, 35%,43%, 59%, 119% n. 1,162", 

314%, 60 (56), 126, 129, 133 (4), 
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(Fiica lui, Ecaterina), 1, 313£. 
(Tănase), II, 86 (81). 

Dudescu (Maria, soţia lui Radu), 1, 
26; 1, 85 n. 1. (Maria, sora lui 
Radu), 27. (Nicolae), 1, 6-2, 7I-3, 

83. (Radu), 1, 25, 27, 29. (Tail 

lui: Radu ; şi mama: Neacșa), |, 

"29. (Fiii), 1, 26. 
Dulcigno, 1, $*. 
Dunăre, 1, 9%, 10%, 18% sin. 1, 205, 

22%, 25, 30%, 38%, 40%-2f, 46*-5*, 

62%, 64%, 710, 74%, 76%8%, 
2, 3-6, 18, 99; 11, 13%, 18%, 
24%, 28*, 39%, 86%, 104%, 114%, 
129%, 136%, 142%, 1455, 149%, 
133%, 157%-8%, 175*-6* 182%, 
156*-7*, 202%, 204%, 218%, 2335, 
266", 272*, 287*, 297%, 299*, 
301%, 305%-6*%, 115-7, 127, 130» 
142, 145, 170 (25), 186. 

Duscu (mănăstire), 1, 53 şi n. 2, și 
36 (19-20). 

Elci-Hasan-Paşa, II, 31. 

Elesd, II, 306£. 

Engel (istoric), |, 100 Şi urm, 

Epotești, 1], 163* n. 2. 

Erlau, II, 82%, 

Ernut, 1], 265%, zozF, 35. 
Eugeniu al IViea (Papă), 1, 234, 26. 
Evrei, |], 229", 240, 246*, 52, 85 

n. 1. 

Evrenos-beg, 1, 7*. ! 

150-1 (14), 250 n. 1, 256 (89). 
(Satele Vaida şi Sîmbăta de sus), 
1, 67*. (Sigismund Boăr, căpitan 
de), 1, 63-4 (60), (Boeriş Famar,



to Go L
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ptrcălab de), II, 60 (56), (Boieni: 
Teodor, Ştefan. și Roman), 1, 67%. 

Fălciii, 1, 19; ÎI, 50, 271 (203). 

Oerătița, căpitan de), li, 2 81%, 

Fălcoianu (Matei), 1], 27 ; 1, S5 n. 1. 

Favar, |, 157%. : 

Fărcășanul (Stolnicul Radu), îl,-57 

(53). 
Fedorovici (Nicolae, şef căzăcesc), 

1, 253%, 
Fekete (Mihat), 1], 48. 

Feldioara, Il, 30%-1", 11S. 

Ferdinand, Ii (Împărat), |, 49, 75% 

w. 1, 77%-8*. 

Ferdinand al Ilea (Împărat), Îl, 111”, 

1325, 138%, 140f, 156%. 1, 16i%, 

164%, 1715, 182%, 184%. 

Perdinand al IINea (Împărat), Il, 207*, 

211% n. 4, 216€, 108, 175 (29); 

232, 241 (76), 245 (81) șin. 2, 

245-9 (55). 
Ferescul (Medelnicer), |, 85 n. 1. 

Ferhad-Pașa (Mare-Vizir), |, 4. 

Filipescu (Pană Spătarul), II, 268%, 

288%, 294%, 36 (43), 57 (53), 268. 
(Rada, soţia lui Constantin Căpi- 

tanul), 1:85 n: 1. (Banul), 1,79 

n, 2, 83. 

Filișanul, |, 29. . 

Filtsch (loan, paroh sas de Gtrbova), 

1, 304. | 

Finta, 1, 242%, 248%.9%, 251%, 2557, 

270. i 

Fiotta, II, '34%. 

4 

Gackopolie, |, 5. 

Galata (mănăstire lîngă Iași), LI 67% 

n. 1, 1695, 304%. 

Galaţi, 1, so-t (49), 263 (99). 
Galipoli, 1, 6%, 12%-35, 21*, 

Gallo (Cesar), Il, 88% și n. 3, 89% 

  
    

Firuz-beg (Mehemed, ful lu), |, 

30%, ' 

Flaccus (pretins colonisator al Da- 

ciei), 1,.72%, 76% 

Flandra, |, 80%, 136 (7)- 

Floci (Oraşul de), 1, 61%, 23, 27. 

Florescu (boier al lui Radu Șerban), 

A ql*. 

Floreşti, 1, 37%. 

"Focşani, |, 25; II, 6%, 17%, 55%, 

198%, 268%, 36 (43), 85 n.r,, 
106. (Mănăstirea din), 1, 8o (74). 

84 (50). . 

Fogarassi (Iacob, din Sighișoara), îl, 

6 (8). 

Forești, II, 25 (34). 

Forgach (Sigismund), Il, S4* n. 3, 

100%, 102%, 1085, 117% n. 3, 

124% n. 4, 155. (Mihai), II, 104%. 

Fotind (Dionisie), |, 55? şi urm. 

Franţa și Francesi, |, 12%, 26%, 77*, 

s6n. 1,97; 1,99%, 2125, 217%, 

(ambasadori — la Constantinopol), 

N, 120%, 148%, 

Frăteștă, 1, 305%. 

Fratoștiţă (Barbul de), II, 20. 

Fronius (Mihai), Il. 106%, 

Fiillek, 1], 63*. 

Fiirstenberg (Frederic, conte de), II, 

89 n. 2. 

Fiizy (Francisc), LI, 3 (3). 

Furduieşti, |, 11. - 

Fustaşi (Constantin, iuzbașa de), n, 

so (74). 

şi n. 2, 1405-18, 144-5, 1757, 

(30). 
Galt, îl, 256 (89). 

Gara (Nicolae de), |, 3%. 

Garampi (nunciu la Viena), | 

Garath, 1, 251.



Gaudy (Andrsi), 1], 270*-1*%, 275%, 

302%, 305%, 47. 
Genova și Genovesi, 1, 62*-3*, 47. 

(Bartolomeiă de), 1, 19*. 

Germania, |, 79"; II, Sof, 125,175 

(29), 203 (50). 

Gezar-Pașa, II, 132. 

Gherghița, 1, 47*; II, 6:%, 149* și 

n. 3, 267%, 269*, 271%, 35, 277. 
(Andronic, căpitan de), Il, 244(79), 

Gherla, îl, 27*-8*%, 2 (3). 

Gheţa Clucerul (și soția luy), 1, 29. 

Ghica (Alexandru Scarlat-Vodă), 1, 62. 

Ghica (Dumitrachi Banul; şi soţia 

Elencu), ), 72-3, 83, 88 (21). 

Ghica (Gheorghe-Vodă), 1, 32; 1, 

2S9* și urm,, 305*-8* șin, 1, 55-6 

(52), 113-4, 249 (86), 250 n. 
1, 252-3, 254 (87), 265, 270-2 
(202-4), 278. 

Ghica (Grigore-Vodă li), 1, 45; 

Ii, 290%, 304%, 308*și n, 1, 310%, 

312%*-3* şi n. 3, 20 n. 2, 55-6 

(52), 59 (55), 54-5 (80), 250 n. 
1, 251 și n. 1, 256 (90), 257 n. 

1, 258, 259 (93). 
Ghica (Grigore Alexandru, Domn 

în principate), |, 71-2, 100, 

Ghidul (Comis), II, 35. 

Ghindă (lonaşco și Ștefan), 1, 31-3. 

Ghinea (Vistier), II, 25ş*. 

Ghiorma (Ban), 11, 262%, 20 n. 2. 

, 

Ghisbrecht (N., Trimis olandes la 

Constantinopol), Îl, 234 și urm. 

Ghiula, II, x6r. 

Ghiurca (Vistier), 1], 65*. 

Gilăă, 1], 10%, 133 (4). 

Gillânyi (Grigore), 1], 253* n. 2. 

Gindul (Constantin, Șătrar), 1, 63. 

Giovio (Pavel), 1, 60%. 

Giskra, |, 32%-3*, 

Giurgiu, |, 12%, 25%, 36% 42%, 48%-9%, 

51%, 4-5, 26, 47; Îl, 75. 12%-35, 
29%, 80%, 165%, 175%-6%, 209%,   

2€3 

301%, 305%6%, 115, 254 (87), 
278. 

Gliniany, II, 246. 

Glubavi, 1, 47”. 

Glykys (Nicolae), II, 85 n. 1. 

Goczy (Andrei), |l, 102%, 104%-5* n. 

2, 106%, 1085. 

Gogoși, II, 263* n. 2, 20 n. 2, 

Golești, 1, 27. 

Golia 1, 30. (Egumenul Macarie de), 

], 20. 

Golubaci, 1, 62*. 

Gombos (căpetenie de Haiduci un- 

guri), 1], 1262. 

Gorazda (loan), 1], 10 (14). 

Gorgan Spătarul, 1, 163% și n. 2. 
166%-7*, 19, 20, 103-4. | 

Gorj, ], 50. | 
Goroslăii, II, 35, 5*, 9*, 63. 
Gorski (Andrei), îl, 116% n. 2. 
Grădișteanu (Grigore Logofătul și 

soția lui Stanca), Il, 64-5 (6). 
Grăjdana (jupăneasă munteană), |, 

162% n. 4, 259% n. 7. 

Grama Stolnicul, 1, 183%, 196% n. 
1, 230 (67). 

Gran, 1. 6, 18; îl, 52%, 582, 169, 

Gratiani (Gașpar-Vodă), 1, 33n. 1; 

In, 128%-9* n. 1, 135% și urm,, 

157%, 171%, 211%, 174 și urm, 

178-833 (32). (Fratele lui), 1], 183 

(32). (Nepotul lui), 1], 140%, 175. 

6 (30). 

Graz, 1, 57. 

Grdan (Voevod), |, 5. 

Greceanu (Papa; și fiii săi, Drăghici și 

Fotea), 11,78%, 139%,168%u.1,262*%. 

Greci, ], 8?, 56%-7%, 632, 655, 8, 

20, 24, 26, 56 n. 1; ll, 104, 

131% 0, 1, 136%, 140%-1%, 1448, 

146%, 152%4-%, .61%-5€, 169%, 171%- 

3* și n. 1. 190%, 107%, 2i1k%, 

215%, 243%, 273%, 282* și n.c, 

45, 84 (78), 85 n. 1, 192, 196.
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200 (48), 224-5. (61). (— din Bucu- 

reşti), 11,78-9 (73). (Alexe), II, 68. 

(Pantazi), 1, 68. (Pavel), 1], 68. 
Greci (moşie), |, 33 n. 1. 

Grillo (dragoman venețian ; şi fiul 

săi), WU, 206£, 215% n. 3, 217%, 
232%, 234%, 230 (67). 

Hăbășescu (Grigore, Hatman), !l, 

224%, 281%, 304%, 274-5 (208). 

(Șătrariul), II. 274 (208)- 

Hadâd, II, 117% n. 3. 

Haga (Corespondenţa lui —, amba- 

saso olandes pe lîngă Poartă). 

1, 179 și urm. 

ag. -Moscu (Păharnic), 1, 

Haiduci (unguri), 1], 120, iso. 

Haller (Gabriel), l], 56*. 

Halmâgyi (Ştefan), Îl, 54%. 

Hamza (Banul), |, 79%. 

Hanger (Constantin-Vodă), 1, 88-9 

(22), 90. 
Haromszek, Il, 277. 

Hasan-Aga, II, 265. 

Hasan-beg (1445), |, 30€. | 

Hasan-Paşa (1595), |, 4- (altul), II, 

25i n. 1. 

Hasan-Vegi (cronicar turc), u, „251 

n. 1. 

Haţeg, 1, 46%, 164€. 

Hatmani: eCaeilinus» (al lui Pepe, 

1, 73%. 
Hatvânyi (Sigismund), I, 79% și n. 3. 
Haython, 1, 60*. 

Hederfaya (Ștefan de), ], 65. 

Heissler (general), II, 258 (92). 

Heraclea (loanichie, episcop de), 1], 

220* n. 3. 

Herbert-Rathheal (de ; internunţiu), 

1, 82-3, 

EHernin (Nicolae), Il, 3 (3).   

Gritti (Aloisiu), |, 51%-2%, 76* și 

urm. (Fiul Jud), 1, 78%. 
Grumazi, |, 43% 

Gunesch (scriitor sa). l, 104 

Gurghiă, I, 313%, 3 (3), 230 (67). 

Guşteriţa, 1], 188* n. 1, 

Gyulafiy (Ladislas), 1], 53%-4%, s6%. 

Hidir-Paşa, 1], 25%, 27%, 50%. 52%, 

54. E 
Hilioara, ], 38. 

Hiîncul (Mihalcea), 1, 39 n. 1 

Hinlăă, 1, 37%, 16. 
Hirschel (Cristofor, din Braşov), II, 

„2045 (2). | 
Hirşova, II, 24%, 116. 

Hmilniţehi (Bogdan), II, 222*, 229*- 
30%, 233*%-41*, 245% şi urm, 26c%, 

273%-7*, 283%, 290%, 241-2 (75-6), 
248 n. 1. (Gheorghe). II, 307*. 

“ (Timuș), 1,32;1, 234*-5%, 235%- 

41%, 245* și urm., 283*. 
Hofkirchen (baronul de), l', 130. 

Homonnai (Gheorghe), Îl, 117% n. 3, 

119%, 125%6* și n, 3,125% n.1, 

130%, £38%-40%, 142%, 177 (31). 

(Valentin), 1], 62%-3*, 98. 

Homorod, Il, 249 (56), 250-1. 

Honigbach, 1], 122, 

Horez, 1, S$. 

Horvâth (Gaşpar), |, 51%. (Altul), 

1, 126% n. 3, 

Hotin, ], 16, 71; 1, 16%,68%, 100*- 

1, 110%, 121%2%, 146%, 149% 

158%, 160%, 243%-4%, 307%, 142, 

144, 178, 181, 193 n. 1, 266. 

Hrabetius (Daniel), 1, 181%. 

Hrisechi (Catrina, din Botoşani), |, 66. 

Hrizea (Banul), |, 164%, 171% n 5, 

201*,25,23,127-9,214-5, 218, 221. 

Hrizica (pretendent), |, 267* şi urm.,



283% (şi cumnații săi), 36-7 (429), 

242-3 (78-9). 
Hrvoe (duce de Spalato), 1, 60%, 
Hryszkowic (Cristofor), 11, 186-7 

(37). 
EHuni, 1, 64%. 

Hunyady (loan), 12%, .15%, 18% şi 

n. 1, 19%-24%, 26%-30*, 34t, s8%, 

63*, 72%, xr2*. (Familia lu, ], 

6g9*. 

lacșici (familie), 1, 43*, 45*, 3. 

Ialomiţa (rii), |, 16%, 2*; 1, 199%, 

24%*, 277. 

Ialpug, 1], 187*. 

lampoli, 1, 5%, 8*; 1, 1ş8*. 

lampol, 1, 240€%, 

lancu-Vodă (Domn al Moldovei), II, 

158. 

Ianina (Mitropolitul Ieroteiii) de), 1], 

77. (Negustori din), ||, 85 n. 1. 
<lauk>, ], ş. 

larali (Dumitrașco), 1, 33 n, 1. 

laruga. V, Bussa. 

Iași, |, 5-7, 20-1, 30, 33, 41, 43, 67, 

90-r ; |], 68* n. 1,76%, 1r13*, 120%, 

123%, 130%, 153%, 176', 183* și 

n. 3, 103%, 195*, 108%, 202%, 209% 

n, 4, 214% n, 2, 218% n. 2, 224%, 

233%, 240%, 244*-6*, 250f, 260* 

n. 6, 265% n. 1,269* n, 2, 273%, 

290*-1*% n. 3, 303%, 309* şi n.1, 

310%, 24-5 (33-4), 45, 64 (60), 103 
(3). 112 n, 1, 175 (29), 182, 186, 

223 (59), 230-1 (68), 232-3 (69), 
238 (74), 242 (76), 246-7 (82), 
260 n. 1, 270-1 (202-3), 273 

(205-6). 275-6 (208-9, (Păcurarii), 

1, 120%. (Sf. Nicolae), |, 20. 

(Sf. Sava), II, 270 (202). (Trei- 

Ierarhi), 1, 33. (Uliţa Nouă), 1),   
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Hurez, 1, 35, 56. 

Hurmuzaki Q Ioan, grămătic), |, 44. 
Hasein-Aga, 1, 264-3. 

Husein (serascher), 1], 160%, 

Huși (episcopi de), II, 245%, 44. 
Hust, 1, 64%; 1, 69* și n, 1. (Szabâ 

Balăzs, căpitan de), II, 3 (3). 

Hypomenas (Gheorghe ; din 'Irape- 

zunt), 1, 78, 85 n. 1. 

309* n. 1. (Negustori şi staroste), 
1, 20. (Franciscani și Tesuiţi), II, 
231, 

laskolski (Trimis polon), 1, 231*, 
Ibrahim (Sultan), |, 202%, 219£, 

221%, 223%, 226 (62, Ga), 229 
(67), 231, 235. 

lerligovaţ (Constantin), 1, 1%, 3%. 
Ierusalim “(patriarch de), ss n.a. 
Ilek (Jânos), 1, 155. 
Iliaș (Alexandru-Vodă), ], 1Ş. 
liaș (Trimis moldovean), |, 34*, 
llie-Vodă Iiii (Domn moldovean), | 

6ş*. 

jlie-Vodă (pretendent din veacul al 
ÎVIlea), 1, 231%. 

liric, 1], 88. 

Ilyeshâzy, UI, 59*. 
Imbrohorul (Soliman), 1, 97. 
Imecsy (Mihai), 1, 31%-2%, 119. 
lmhoit (Carol), 1, 153 (15). 
Imperiali, |, 91%, 6q*. 
Imrefiy (loan), II, 74%, 81%, go5, 

93%, 121%, 1507, 124, 155. 

Iuaiet-Ghirai, U, 1865. 
Inăiă, 11, 102%, 114*, 294%-5%, 
Inczedy (Mihai), 11, 262. 
loan-Vodă cel Cumplit (fiul lui), 1], 

136%, 
Ioan-Casimir (rege al Poloniei), 1],
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223%, 220%-30%, 246%, 251%-3* și 

n. 2, 254%-6*, 276%-8*, 2S0*, 

309* n. 1, 56 (52), 243 (77), 248 
(85). 

Loanopole (Isaia, episcop de), Il, 84 

(79). (Sofronie, episcop de), |], 

8o-2 (75-6). 

lorașco (Constantin), 1, 98. 

Jorga (Postelnicul), 1, 31-2. 

Jose (Istvân), li, 215. 

Iosif al Illea (Împărat), Îl, 98. 
Ipsilanti (Alexandra-Vodă), 1, 72, : 

go. 

Ipsilanti (Alexandru, eteristul), |, 31-2. 

Isaccea, |, 99; Îl, 157%. 

Jăpa. (Comis), li, 35. 

Jeciii, îl, 153. 

Jileşti (Dumitrașco de), 11, 36-7 (43). 

Kadas (Mihai), li, 24 (32), 106. 

Kalinowski (Hatman), ll, 239*-41%, 

178 (32). 

Kâlnoky (loan), L, 56". 

_Kamuthy (Ștefan), Il, 24. 

Kanics (Sigismund), II, 66. 

Kannowitz (Daniel), |, 216. 

Kapfury (loan), Il, 5 (6). 

Karystino (Teodor), 1, 20". 

Kaskasi-Pașa, II, 229" n. 4. 

Kaunitz (de, ministru austriac), |, 

83-4. 

Rekedy, LI, 55%. 

Remâny (Baltasar), II, 125%, 2045, 

216. (loan), Il, 183%, 185* n. 2, 

189%-91% n, 1, 213%, 224%-5%, 

245*-6*, 252%, 254%, 269, 298* 

şi n. 3, 300%, 307%-11*, 26 (35), 

  

  

Isaia (popa, din Moidova), II, 112% 

n. 2. + 

Iscru (boier muntean), ||, 20. 

Ismail, Ii, 153%, 187%, 185 (35); 

186, 229 (67). 

Istrati (Vistierul), 1], 254%, 204%. 

Istvânfty (Nicolae), Îl, 2 (2). 

Iştvanovici (Mihail, tipograf), II. 66. 

Italia şi Italieni, |, 37; 1), 42%, 231. 

Italiano (Franco), Îl. 209* n. 3. 

Iţești, |, 11. 

luga-Vodă al ies, 1, 65". 

luzbașa (Vlad), i, 215. 

«lvanco»-Vodă, ], 2". 

Jzvoranul (Pîrvu), 1], 80 (74). 

Jitianul (mănăstire), 1, 63-4. 

i, 1, 26"-7", 51"; II, 209 n. 3. 

12$, 241-2 (76). (Alt Kemeny), 

N, 34%. 

Kendefiy, 1, 34%. 

Kendy (Ștefan), 11, 76%. 78%, 81*-82* 

n. 3; 91%, 96%, 100%, 115”, 156 

(17). 
RKeresztessi (Andrei), 11, 86%. (Paul), 

N, 107 (6), 

KReresztiry (Paul), II, 107* n. 2. 

Nezâi-Vasarhely, Îl, 142. 

„ Khlesl (cardinalul), 11, 59* n. 2,93%, 

156 (7). 

Ririazis (Grec al lui Mihnea Turcitul), 

1, 52%-3*. 

Kis (Farkâs), 1], 20%, 31%, 47, 117, 

121. 

Riutayeh, ), 22. 

Rlzin (Samuil, scriitor), 1, 103-4.



Kovâr (Ştefan), 1. 192%. 

Kogălniceni, 1, 66-$. 

Kohanski (Trimis polon), Ii, 138%, 

174-5 (29). 
Kolonics (Gottfried), 1, 35*, 65*. 

Rod, |, 7*.: 

Koniecpolski (Hatman), |), 174%, 

176%, 205* n. 1,206*, 210%, 217% 

n. 2, 203 n. 1, 206și n. 1. (Cas- 

telanul), îl, 233 (69). 

Konkoly (Petru), 1], 19*, 142. 

Nonracki (ofițer polon), 1], 252*. 

Koppen, Il, 118, 

Korecki (ginerele lui Ieremia Mo- 

vilă), 1, 120* șin 3, 122%, 178* 

(32), 181. (Soţia sa), Il, 7*-S$*%. 

Korka (Ardelean), II, 213. 

Korlâth (Ștefan), II, 55*. 

Lainieri (misionarii), 11, 230-1 (68). 

Lămășeni, ], 24, 

Lambrino (Iordachi), II, 83 (77). 

Langenthal (<Kirlian», baron de), 

1, 102, 

Lăpușneanu (Alexandru, Domn mol- 

dovean), |, 13. 

Lăpușul-Unguresc, II, 2 (3). 

Larionești, ]l, 270 (202). 

Larisa (Visarion Sf, din), 1, 85 (20). 

Laski (Albert), 1,76”. (Ieronim), 1,77”. 

Lassota (Henric), II, 131-2, 137 (7). 

Laţco (Domn al Moldovei), 1, 65”. 

Lăudat (Logofătul), î, 49%. 

Laxenbuig, II, 245 (81). 

Lazăr (Craiă sîrb), 1, 3%, 58. (Fiul 

săi Vuc), ], 7%. (Lazăr, nepotul 

fiului săă Ștefan), |, 7*. 

Lazăr (ejupînul», din Ardeal), 1], 70 

(64), 97-9 (94). 
Lazul (Eftimie), 1, 66. 

Leca (boier muntean), ÎI, 23%, 162* 

n. 4, 2-3 (3), S(). 
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Kornis (Baltazar), li, 7S*-9*%, 153 

(15). (Francisc), ÎI, 125%, 298%. 

(Gaşpar), LI, 3 (3). (Gheorghe), li, 

55*. (loan), 1], 130*. (Sigismund), 

N, 81%, 185%, 157 (15). (Alţi), 

1, 34%, 
Kossovo, ], 28%, 67*. 

Kotecka, 1, 68* n. 1. 

Rovâes (Petru), Îl, 183 (32). (Şte- 

fan), ||, 254 (87). 

Kovâcsies (erudit), 1, 100. 

Kracker (Stanislav), 1], 29*, 31*, 

Rrauseneck (Paul de), |, 45%, 153 

(Us). 

Kunicki, 1, 19. 

Kutnarski (secretarii moldovean), Il, 

243. 

Lehliu (Dimitrie, cupeţ), II, 83 (77). 

Lemberg, |], 50* n. 1, 228%, 273%, 

276*-7*%, 231 și n, 1, (Episcop 

catolic de), 1], 229 (67). 

Leon-Vodă (Domn muntean), ll, 152* 

n. 3, 161% și urm., 176%, 1818, 

187%, .20, 190. 

Leopold (Împărat), 118; 142? n. 

3 293%, 205%, 303% n. 1, 3I2%, 
254-6 (88), 258-9 (93), 261. 

Lpes (episcop ardelean), |, 16%. 

Lerescul (Teodor), II, 35, 

Leurdeanu (Stroe), Il, 162% n. 4, 

163% Ne 2, 265%, 312$, 57 (53), 

268. (Postelnicul), Il, 102. 

Leva (Lewenz), ÎI, 312%, 251 n. 1 

258 (92) și n. 2. 

Levenţi, 1, 4. 

3 

Lipănescu (Nicolae), ], 70. 

Lipsca şi «Lipscani», |, 57, 67, 

76-7. 

Lipova, Il, 21%, 37%, 60%, 03%, 102%, 

14%, 117% n. 3, 134 (5), 168.
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Liszkowiez, II, 266. 

Litvani, |, 13%-4£; î, 184%, 230% 

n. 5, 276%, 230 (68), 262 (97). 

Locadelio (negustor), ]l, 19:* n. 2. 

Logofeţi : Dumitru, li, 215. Grigure 

(muntean), 1], 192*,201*,214-5.(— 

moldovean), Il, 244-5 (80). Isac, 

1, 75 (71). Marcu, Il, 6 (8). Mi- 

hai, |, 92-3 (86). Nica, |, 132*. 

Radu, Îl, 299*. Şaidir,1, 20. Sava, 

1, 177% n, 1, 178%, 180%, 184%, 

188% n. 5, 189%, 192*, 201%, 205* 

n. 1, 260%, 213-6, 217 (56), 219, 

221. (Sima), 1], 17S*, 189%, 193*, 

(Stroe), II, 35. (Teodor), |, 79*, 

Lombarzi, ], 638. 

Loniay (Andrei), Il. 124* n. 4. 

Lotru, 1, 60, 

Imcari (Chiril, patriarch de Cun- 

stantinopol), Îl, 144% o. 1, 178-83 

(32) și 182 n. 1, 

Loze (Ștefan), Il, 276 (209). 

Luccari (familia), |, 59*-60*. (Iacob, 

scriitor), 1, 58% şi urm, Si”. (Ni- 

colae), 1, 60%-2%, 

Luchi (Iordachi), 1, 66, 

Ludescu (Stoica, cronicar), ]], 268-9 

(200). 

- Lugoș, Il, 27%, 51%, 295*, 252. (Ioan, 

Ban de), II, 88%. 

Lupu (Vasile, Domn al Moldovei), 

| 9, 10, 31-3 (şi familia); 1], 1* 

169* și urm.. 267%, 272%, 276%, 

Macedonia, 1, $2, 

Macri (Dimitrie, Banul), 1, 36. 

Madijesacz, 1, 292% n, 1. 

Măgest (Hans), ], 69*, 

Maeri (și Ilie tăbacul din), II, 66. 
Maghiarogli-Pașa, II, 117% n. 3. 
Magno (Carol), 1], 22%. 
Măgureni, 1, 20% n. 1, 35. 

  

285%, 289%, 24-5 (33-5), 29-30 
(39), 30-1 (40), 107 (7), 113-4, 
202-3 (49-50), 204-6 şi n. 1. 

207-8 şi n. £, 2009-10 (54), 211, 

212 (56), 213, 223 și n. 1, 224-3 

(61-2), 225-7 (62-3), 228-9 (66-7) 
şi 220 n. 1, 230-1 șin. 1, 232-7, 

238-9 (74), 240, 243 (77), 272 
(205), 273 n. 1. (Familia sa), 

N, 258* n. 1. (Soţia: Doamna 

Tudosca), II, 196*. (Soţia: Doamna 

Catrina), |, 32; LI, 174%, 197%, 

221%, 234%, 244%, 251%, 253%, 308* 

n. 8. (Fraţi: Gavril), UI, 171* și 

n. 1, 176%, 187*-8%, 204. (Fiii iui 

Gavril), 1], 258* n. 1. (Gheorghe, 

fratele lui Vasile-Vodă), 1, 187*-8%, 

250%, 257%, 259%-60%, 30-1 (40), 
2c4. (Fetele iui Gheorghe), 11, 255* 

n, X. (loan-Vodă, fiul lut Vasile- 

Vodă), 1, 187% n. 1, 196*-8%, 

211, 212 (53), 224 (61), 226 (63). 

(Ruxanda, fiica lui Vasile-Vodă), 

1, 221% n. 1, 225%, 231%-2%, 234% 

239%-41*, 258% n. 1, 259%, 308% 

n. 5, 231, 234-5 (71), 236 (71). 
(Ștefan-Voaă, fiul lui Vasile-Vodă). 

1, 221%, 305* și n. 8. 309* și 

n. 1, 310%, 113-4,270-1 (203).(Ște- 

fâniă Păharnicul, fiul lui Gavril), 

N, 240%, 245*, 250%, 304*. (Vor- 

nic moldovean), Îl, 171* n. 1. 

Lustrier ('rimis german), II, 184 n. 2. 

Mailat (Spătarul), 1, So. 

Maitin, |, 32%. 

Majlâth (e Ștefan-V odă»), 1, 57*. (Voe- 

vodul ardelean Ștefan), 1, 51*. 

Mak6 (Gheorghe), Il, 29%, 31%.2*, 6, 

119. (Grigore), 1], 35*. 

Makrai (Ștefan), II, 3 (3). 

Malaspina (cardinal), ||, 34*.



Malcoci, 1], 20. 

Malta, |, 24. 

Mălureni, Il, 34 n.1. 

Mano (Apostolu), Il, 79 (73). 

Maramureș, |, 83*, 98%, 1145. 

Marckler (Mihail), 1, 69. 

Marcu-Vodă (fiul lui Petru Cercel), 

1, 6%, 167, 19%, 70%, r12* n. 2, 
116%, 131* şin. 1, 133% 4%, 139% 

n. 6, 140* și n. 2. (familia lui), 

1, 133* n. ş. 

Marea-Baltică, 1], 215*. 

Marea. Neagră, 1, 40%, 76"; 11, 141%, 

259%, 297%, 185 (35), 193 (43), 
257; 147, 169, 

Mărgineni, |, 26, 56 n... 

Maria-Cristina (principesă a Ardea. 

lului), 11, 59%, 207*. 

Maria-'l'eresa (Împărăteasă), ), 63; 

1, 86-7 (82), 99-100 (93). 

Marmur (sat muntean), 1], 163% n. 2, 

Marocani, 1, 59*, 

Martoniiy (episcopul), 1, 103. 

Măslinilor (Daniil de la Muntele —, 

agent suedes), Il, 279*. 

Matcuvici (Luca), îl, 245 n. 1. 

Matei Basarab, II, 1%, 15%, 152%. 3, 

163%, 263%, 274%, 2%7*-8%, 294%, 

19, 20 şi n. 2, 26-7 (36), 28-90 

(35), 102, 105 (3), 107 (5,7); 
194-5, 197 (45)şi n. £, 198 (46), 
199, 201-5 (49), 204-5 șin.1, 
206-8 şi n. 1, 210, 212 (56), 

213, 217 şi urm. (57), 220 și 

urm. (58), 223-4 (60), 225-6 (62), 

22î-9 și n. 1, 230 (67), 231 n. 

1, 237-8 (73), 240, 245 n. 1, 

265, 268. (Elina, Doamna lut), |, 

225*-6% și n.a, 22. (Oastea lui), 

î, 180% n. 1, 

Mattei (cardinal), II, 236-7 (72). 

„Matthias (Împărat), UI, 48%, 58£, 

6o&, 64%, 72%, 78%, 84* n. 3, 

85F-9% n, 2. 90%, 93* și n. 2,   

299 

Q4€, Locf, 10;E, 118%, 128%.g% 

DB. 4, 135%, 125, 131-2 (3), 143- 

5, 149, 155, 157 (18), 2603, 
168. 170 (26). 172, 176-7. 

Maurer (Mihai), |, 214. 

Mavrocordat (Constantin Vodă), 1], 

56 n. 1; Ul, 267 n. 1. (loan-Vo- 

dă Li), 1, 26-7. (Nicolae-Vudă), 

1, 24-6, 56 şi n. 1, go. 

Mavrogheni (Nicolae, Domn mun- 

tean), ], 74-5, 824. 

Masimilian(archiducele, fratele lui Ru- 

dolf al Ilea), 1], 23%, 03%, 101%,136 

(6),137(7),141,156(17), 157(1%-9), 
161-5, 166-7 (24), 170-3 (26-7), 

Medelniceri : Andreiaș, 1, 33 n. 1. 

Grigore, |, 65. Hristea, 1, 65. 

Mediaș, |, 79%; Il, 18%, ş2%, 07 

114%, 286%, 256 (89) şi n. 1. 

Mehadia, îl, rqt-st, 88. 
Mehedinţeanul (Lupu), |, 8; 1, qa%, 

131F%-2%, 1ş0F, 

Mehedinţi, ], 49; ÎI], 6%, roqt, 20. 

Mehemed-Pașa (1475), 1, 33£. (601), 

, 6. 

Memibegovici (ibrahim-Pașa), ], 7. 

Merkelius (Agent imperial la Bucu- 

rești), 1, 69-70, 75. 

Mezet-beg, ], 11%-2%, 15*-6%, 18%. 

20%, 2. 

Miaskowski (Wojciech), 1, 202* 

241% n. 2, 222-3 (59). 

Miera, ll, 47. 

Miercurea (în Ardeal), |, 68;.1!, 

257 (90). 
Mihai-Vodă Viteazul, 1, 12%, 46%-7%, 

64*,3 şiurm,, 37,76; 3* şi urm, 

70%, 73% n. 1, 75%, 86%, 92%, 94%, 
104%,174%,232*. 249%, 256*, 208%, 

1,2 (2-3), 3 (4),4,5 (5-6),6 (7), 
7 (9-10), 8-9 (11:3), 10 (14-35), 

ri (16-8), 12 (19-21), 13 (22-3), 
"14 (24-5),67, 116, 175 (31). (Dă- 

răbauţii săi), ll, 7 (ro), 

.



300 

Mihai (fiul lui Nicolae-Vodă Pă- 

trașcu și nepotul de fii al prece- 

dentului), 1], 104%, 201%, 209% 

şi n. 3, 254%, 257%, 250%, 272%, 
245 (81). 

Mihail-Vodă (fiul iui Mircea), ], 3%, 

9*. ” 
Mihailova . (Ştefania, ţiitoarea lui 

Gheorghe Ștefan), Îl, 10g-11. 

Mihalcea (Banul), II, 29*, 3 (3). 

Mihalcea saii Mihălcescul (Moise), 

1, 263", 35. (Petre), 11, 106. (Radu), 

1, 1927, 57 (53). 
Mihaloglu (Ischender), ], 44%. (Me- 

hemed Alibegovici), Î, 45* și urm, 

Mihnea liă (Domn muntean), 1], 

q1%-3*. 
Mihnea al lea (Domn muntean), |, 

3*, 52%-3%, 81* (Mamă-sa, Ecate- 

rina), |, 81”. (Familia lui turcească), 

1, 53%. (Francesco, omul săă), 1, 

Ş2%3E. , 

Mihnea al llilea (Domn muntean), Îl, 

256* n. 3, 261%, 268%, 272%, 

257* şi urm. 505%6* şi n, 2, 

57-9 (54); 247-8 (83), 248-9 
(84-6), 230 n. 1, 252. 277. (Doamna 

sa), 1, 302% n. 7, 306%. 

Mihnești (sat), |, 111-4. 

Mihu (Spătarul), 1], 150%, 259* 

n. 7, 105-6 (4), 107 (3). 

Mike (Jânos), II, 213. 

Mikes (Coloman), Il, 269* n. 2, 

275*, 302%, 46, 265. (Ivan), Il, 

265, 277-8. (Mihai), II, 302! n. 6. 

(Sigismund), II, 159*. 

Mik6 (Francisc), 1]. 124%, 18. 

Mikuliniec, 1, 205* n. 1. 

Milcov, 1, 36*, 40*; II, 39*, 89*. 

93%, 98", 304%. 
Milescu (Barbu, Ban), II, 314% n. 2. 

Miliţa. V. Basarab (Neagoe; Doamna). 

Miîudra (și boierii din), |, 5-0 (1), 

Mindszenti (Benedict), 1, 26%, 3 (3).   

Mînecă (Clucerul), Ii, 217 (56). 

Minio (Paul), II, 140*. 

Mîntuitorului (Ordinul), 5, 143% 

Mircea cel Mare (Domn muntean), 

), 2*-9%, 21%, 25%, 63%, 1, 2. 

Mircea Ciobanul (Domn muntean), 

N, 20 n. 2. 

Mircea (fiul lui Vlad Dracul), ], 20%, 

24%-6*, 29%, 

Mircea (fiul lui Mihnea lit), 1, 44%. 

Mircea (fratele lui Mirislăă Lcego- 

fătul), 1], 37%. 

Mirislăi, 1, 112%, 

Miroliub (Vasile, secretarii al lui 

Dionisie Novacovict), II, 91 (83). 

Mirza (cel Mare), ||, 11%, 13%, 15%, 

19%, 23%-4%, 3-2, 34%, 31%, 

1%, 119%, 115, 118. (Cel Mre;, 

li, 29%, 34%, 118, 

Mitropoliţi (din Moldova şi Țara- 

Romăneasă), ], $5 n. 1; ll, 99 

(04). Moldoveni: Ghedeon, Il, 

44-5. Nicanor, |, 38-9 și n. 1. Var- 

laam, 1], 235% 245%. Munteni: 
Dosoftei Filitis, 1, 65, 85-6, 88 

(89-90 (23). Eftimie, II, 8* n. 2, 

25%, 36%, 38%, 44%, 143. (Grigorie 

id), 11, 166%, 193%. (Grigorie a 

Iiea), 1, 71-2. (Ignatie), II, 265", 

209%, 300%, 33-5 (42), 268. (Ște- 
fan Li, 11, 289%, 2035. (Teofil), 

MI, 215, 218, 221. (Teodosie), |l, 

63. 

Mitrowski (general), 1, 64. 

Modena (duci de), 1, 39*;1], 230-1 

(68) 
Mogildea (Vornic), |, 1i. (Păbarnic) 

U, q4. 

Mogoş (Căpitau), II, 215. 

Mohâcs, |, 48*-9. 

Mohammed lit (Sultan), 1, 6%-7%, 

g. 
Mohammed Ilea (Sultan), ], 25 

aqE.at 26% 2SE sQE mat 
30%-3*%, 36%, 35%, 59%, 74f.



Mohammed al Ilea (Sultan), ], 5. 

Mohammed al 1Vlea (Sultan), |, 16-8, 

97; îl, 257%, 263%, 280%, 287%, 

248 (85), 253, 266, 268, 269 (93), 
„271, 

Mohammed:Pașa Tabani-Buiuc, îi, 

'260* și n. 3, 224 (61). 

Mohilăii, 1, 251%. 

Moise-Vodă (Domn muntean), l, 49: . 

30% 

Molart (de, diplomat imperial), 1, 

129% n. 4. 

Moldaviţa (Antonie de), II, 303% n. 1, 

112 n. 1. 

* Moldova (boierii din 1662), 11, 258? 

1. (Voina), |], 53.: 
Moldova (rîi), 1], 47%, 253% n. 1. 

Moldova (în Banat; sangeac de), Il, 

12%. 

Monembasia, (erotei de), 1, 66. 

Moravia, ÎI, 59*. 

Mordni (Ștefan), 1, 2 (3). 

Morea, |, 23-4. 

Morganday (loan), 1, 6ş£, 

Moruzi (Alexandru-Vodă), 1, SS-go, 

(22-3). (Constantin-Vodă), | 

Moşaia, |, 63-4. 

Moscovia, Muscali și Ţari at Mosco- 

viei, |. S$3-4; 11, 79%, 159% un. 

6, 205*, 215*, 217%, 220%, 233£, 

254%-5%, 260%, 274%, 277*-9, 
2825 și n. 6, 283*, 64 (60), 67, 

94 (87), 108, 159-60; 232-3 (69), 

235, 245 (80). (Ţarul Alexe), 2445 

(8o) și 245 n. 1. (Țarina Elisabeta), 

11, 9o. (Călugări), li, 265. 

Movilă (familia), ÎI, 125%, 155%, 272-3 

(205). (Alexandru-Vodă), 1, 71], 

124%-5%, 135%-6* n. 4. (Bogdan-Vo- 

dă), 1,7 ; 1], 120%, 136* n, 4, 283%, 

(Constantin-Vodă), 1, 65*-7* și 

n. 4, 68* și n, 1, 70%-7%, 80%, 

85*, 03*, 965, 985-102%, 110*-9%, 

121%, 178%, 144-5, 147-8, 158.   

501 

(Elisabeta Doamna), ], 7 ; 1], 66%, 

70%-1%, 100:, 120%, 272 (205). (Ga. 

vriil-Vodă), 1, 8; 1], 71%-2*, 75, 

110 115%, 125%, 132% șin, 3, 134% 

și n. 3, 139%-40%, 142%-3%, 150:, 

156%, 166+-7*, 182* n. 4,20n.2., 

(leremia-Vodă), 1, 6-7 (şi fiii); | 

46%, păi 18:, 21, 23, SN 

36%. n, 1, 38%, 424 44 47 so 
n. 1, 51%-2%, 545%, 6os-1 1%, 13 

Gala (6,143 276n1. (luare , 

Vodă), 1],156*, 162: și n. 3, 166%, 

" 182*n..4, 189%, 192%, 194%, 207, 
214. (Mihai-Vodă), II, 66*%-7+ şi n, 

2, 4; 68: n,1,71*și n.2. (Marghita 

Doamna), |, 66%-7* șin. 1, 7af. 

(Moise-Vodă), 1, 166%.7%, 1ot.r*, 
176%, 18 (29), 193 42) 20i-2 
(49). (Petrașcu-Vodă), II, 148”, 

210%, 213*. (Simion-Vodă), 1, 6- 7 

(și familia); 1, 4%-6% rota*, 

1q*-8%, 21%-3%, SĂ .36%n.1, 

38%, 44%, 479, s-2t, 546, 
6i*, 65"-7* n.q, If, 121%, 134 

(6); 136 (7), 1309-40, 142. (fil 

lui), 1, 48, 
Moxa, (cronicar), |, 1%, 4%, 65%, 

Mulaimis (Stavros, medic), 1], 78. 

   

  

„Muncaci, 1, 69: n. 1.. 

Munir-Aga, II, 40%. 

Munteni (nume domnești), |, 1q*, - 

(Ostateci la Poartă), |, 20* n. 1. 

(Neculce), II, 85 n. 1 

Murad al: Ilea (Sultan), 

, 27%, 33%, 718.2%, 
Musad al Iilea (Sultan), l, 4. 

Murad al 1Vlea (Sultan), II, 170%, 

175%.6%, 180%-1* și n. 1, 1875, 

191%, 193%, 197%, 200%, 2025, 

107 (7), 186, 188, 195, 193 (43), 
195, 199, 201-2 (49), 204, 207-8, 

211, 224 (61). 

Murad-Pașa, Il. 146. 

Mouraldi (dr.), L, 45*-9*. 

|, 10%-2%
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Mure;, Il, 102, 15%, 284. 

Mureș-Oșorheiii, Il, 295:, 300:. 

Murgul, 1, 64:. 

Murguleţ (boieri moldoveni), |, 2r ; 

U, cra n.a. 

Musa, (Sultan), 1; 5-3: șin. 1, 63*. 

Mușătești, 1], 34 n. 1. 

Nacul Comis, Il, 108-9, 112 n. 1,266. 

_Nădăbaico „(boier moidovean), il, 

124%, : 

Năeni, ÎL, 15*. , 

Nagy (Albert, căpitan de Haiduci), 
1, 90%, 94%, 96*, 1o3*, 120. (Gaș- 

par), 1], 3 (3). (Paul), ll, 217 (36). 

Nănișori, |, 270%, 244 n. 1. 

Năstăsoaia (jupăneasă moldoveancă), 

II, 273 n. 1. 

Năsturel (Radu, Logofătul), II, 312* 

n. 4, 20 n. 2. (Ldrişte), II], 

184%, 230%, 237%, 260%, 279%, 

277, 

Nasuf.Pașa, II, 169. 

Năvrăpăscul (Vornic), ÎI], 113 n. 1. 

Neagu-Vodă (pretendent din al 

XVillea veac), li, 181*,211%, 107-83 

(6-8). (Fiii săi), 1, 181% n. 1. 

Neagu saii Neagoe (Pitarul), II, 85 

n. 3. (Vornici), 1, 34%, 49*. 

Neamţ (cetate), |, 19, 20, 32; ll 

9*, 234%, 245%, 264, 266, 
Neaniul (Vornic de gloată), |, 112 

DI, 

Nebojateo (Vornicul Constantin), |, 

112 n. 1, 266. 

Neculce (loan, cronicar), |, 32, 35 

n. 1, 38 și urm,, 42-5. (Toaden),], 

44. (Vistierul, tatăl lui Ioan), 1 

32. 
Negoescu (Pană), 1, 27, 

Negrea (Clucerul), II, ş*. 

Negru-Vodă,], 6r*, 63%-4%, 49, 76: 

) 

%   

«Mușatin», ], 65£. 

Musceleni (Dragomir de), II, 33. 

Mustafă-Pașa de Bosnia, |], 4- 

Mustafă-Pașa Talhăci, 1], 269 (200). 

Mustafă-beg, II, 12: n. 2. 

Muste (Duzaitrașco), 1, 42-3.. 

(Doamna lut), 1, 76.(Cetatea-lui—), 

“1, 285*, 

Negustori : Ruste și Saru, II, 1622 

n. 4 

Nemes (loan), îl, 3 (3), 142, 277-8 
Nemâthy (Gheorghe), |], 84* n. 3. 

(Grigore), II, 84* n. 3, 

Nemţi, |, 17-$, 25-7, 30,60, 63-4; 

1, 17 (2%;, 64 (60), 96 (92), 125, 

128, 150 (14), 159-60, 241 (76), 

261, 267. (Mercenari), li, 192%, 

247%, 270%-1*, 275%, 302%, 47-9. 

Neofit (ieromonah muntean), II, 83 

(77). 
Nepfel (Daniel), 116* n. 1. 

"Neusohl, 1, 177-8 (31)- 
Nicopol, 1, 4*, 22*-3*, 25*-6*, 30%, 40%, 

46'-7*, 51*:3%, 78%, 1,4, 5; 6, 47: 

II, 50*, 267%, 206*, (Mehemed-beg 

de; și fiul lui), 1, 44%, 49%, 3. 

(, P. de Domankor Bukowecki, 

prefect de), Il. 228-9 (63). 

Nicoriţă, 1, 143%, 183 (32). 

Nifon (Sf.), 1, şo. 

Nikolsburg, II, 148*. 

Niksic, 1, ş. 

Nikussios (Panaioti, dragoman), Il, - 

239-40 (75), 265. 
Nipru, ], 64*; 1], 102%, 141%, 147%, 

241%. 

Niș, |, 21%, 2. 

Nistru, 1, 16; 1], 16%, 66%, 6s*, 

120%, 130%, 143%, 146%, 14gt. 

13i€ n. 5, 170%, 175*șin. 3, 183%,



204%, 217%, 233%, 241%, 
252%, 312% n, ş, 182, 

Nogai, Îl, 234*. 

245%, 

Novacovici (Dionisie, episcop al Ro- 
minilor neuniţi din Ardeal), II, 

Obedeni (Vilaia din), II, 20 n. 2. 
Oceacov, |, 6s*; 11, 138%, 157%-9%, 

162”, 165%, 186%: (Maghiarogli, 

Pașa de), il, 110%-2 n. 2, 116% 

"n. 3. V. şi -Maghiarogli. 

Ocna (Vizakna), 1, 11%, 129. 

Ocna (în Moldova; Cămărași de: 

Ilie Pleşca), II, 112 n. 1. (loan), 

MU, 85 n. 1. (Sima), 1, 83 (77). 

Oderstrom, 1], 308* n. 1. 

Odivoianul (Căpitan), UI, 28o*. 

Odobașa (Petco, al lui Mihai Vi- 

teazul), Li, 10 (14). 

Odorheiii, 1, 35” și n.; 1,84*n, 3, 

Oituz, Ii, 189%, 191%, 246", 280*, 303“, 

278. 

Ojogeni, II, 199”. 

Olanda, 11, 176. (Ambasadori ai Sta- 

telor-Generale la Constantinopol), 
1, 120%, 142%, 148%, 155%, 186%, 

188, : 

Olănescu (Iorga), 1], 268. 

Olimpiada (jupăneasă, mătușa Doam- 

nei Păuna), 1, 22. 

Păharnici: Stanciu, Ii, 104%, 

Păianu (familie), II, 20 n. 2. 

Palatio (Andrei de), 1, 23*. 

Paleologul (Împăratul Manuil), 1 
si, 

«Panonia», 1, 57%. 

Pap (Anârâs), II, 217 (56). 

Para (Clucer), Il, 149%. 
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86-9 (83), go șiur., 95-6(91-2), . 
"99-102 (95). 

Nucșoara, Il, 65. 

Nirnberg, |, 19%, 13%, 

Olt,. Oltenia, Olteni, 1], 16%, 46%, 
49, 57%, 49; 1, 13%, 39, 46%, 
165*, 20. (Țara Oltului, în Ardeal), 
1, 120. 

Olteniţa, 1, 3s n.a. 

Omolecki, D, 191.7 
Onegoșt, 1, ş. 

Oradea-Mare, |, 5, 6, 3; 1; 43%, 

112%, 294*-5%, 310%, 83-4 (78-9), 
156 (17), 157 (19), 189-90n. 1. 
(Arsenie, exarh de), ]1, 7o-1 (65). 

Orăș (boier) 1], 13%. 
Orăștia, |, 27%, 36£, 216, 278. 
Orbini (Maur), 1, 6ş* și urm, 
Orhei, 1], 135%-6%, 141%, 151% n.5; 

204”. (Stejco din), II, 135* n. ş. 
Orșova, 1, 22*; II, 167%. 2b3*. 
Osman al II-lea (Sultan), 1, 127%, 

145% și n. 2, 148, 157%, 1qot, 

174-5 (29). 
Oșorheiă, 1], 14%. 
Ossoliriski (cancelară), 1], 222%, 
Otwinowski (Ieronim), 1, 142%. 

Ovâry (familie), 11,.34*. 

Paraschiva (Logofăt), 1], 20. ( «Vod»>), 
II, 162% n, q, 

Pavav, |, 232%, 241%. 
Pavlachi (Grec de la Poartă), li 

231%, 239-40 (75), 
Pazmâny (cardinal), |, 156% n.1, 
Pekri (Laurenţiu), I, 100, 
Pempflinger (Marc), 1, şi:, 

.
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Pera, |, 6*. 

” „ Pernssy '(Gabriel), 1, 124* n. 4. 

Persia şi Persani, 1, 60%, 4; Îl, 52* 

6o*, 31%, 89%, 99, 127* și n, 2, 

| 169. , 

„ Persiano (Manolachi), I, 74-5 5. 

„Pernesith (Ardelean), IN, 34%. 

Pesta, 1, 17%, 21% . 

Pethe (Ladislai),, u, 104% î. 

Petki (Ştefan), 1, 238* n. 2, 2 ag. 

"Petraşco (cel Bun, Domn muntean), 

1, 76; UI, 20 n. 2- 

Petrașco (Nicolae-Vodă),. 1, 7; U, 

6%-7* şi n. 1, 10%, 74-58, 104%, 

“ua6te și n. 3,. 133%, 139%-40%, 

5 (6), 126, 153 (4), 162-3 (21), 

173-4 428), 178 (31), 245 (81). 
263 (98). (Soţia lui, Anca), II, 

S6*, 98*. (Fiica lui, Elina), ll, 245 

(8). 
„Petraşco -(Postelnicul), 1], 192*. 

„ Petriceicu (locșa), 1, 25 

Vodă), 1, 16-9. 

«Petrofalva», 1, 257 (90). 

Petru (Aron, Domn al Moldovei), 1, 

32%, 65* (sai altul). 

pen (Cazacul, Domn al Moldovei), 

„ 65*. 

Petra (Șehiopr Domn al Moldovei), 

1, Sr, 1 

Petru- La Mare (Țar), |, 30; 11, 143% 

«Petrus» (în Bulgaria), L, 7I%, 

Pezzen (dr.), Il. 17%, 7 (9). (colonel), 

47% 134 (5). 
PAanz (colonel), 1], 136 (7), 138 

« Phikoassa», Il, 251. 

Picardia, |, 25%. 

Pietrișul, îi, 292* n. 1. 

Pircălabul (Ionașco), 1, 266-7. 

Pîriianul (Danciu, Postelnic), Il, 265*, 

35, 268. : 

Pitari (Alexandru), 1], 112 n, 1. (Cres- 

tel), 1], 243. (Gavril), 1, 44. (Mi- 

135%, 185%, 121, 1467, 149, 1958-95: 

*, (Ştelan- 

  
1 36% 

Podilan (hoţ, în Ardeal), 1, 74. 

Podul-lIloaii, 1, 285*. 

Podul-Înnalt, ], 33%, 362-7*. 
Podul lui Traian, ], 46-7. 

Pogoniana (Eftimie din), ||, 77-$, I 

79 (73), 83 (77). 
Poiana (mănăstire), 1, 79 n. 2. 

Poiana (Barbu de, Clucer), Ul 

35. 
Poiana-Miărului (mănăstire), l, 190%. 

Poienari (cetate), 1, 42%, 47* şi n. ; 

2, sat. 

Polizu (Polizachi), 1, 9o. 

Polo (Marco), l, 6o*, - 

Polonia și Poloni, |, 14%, 34%, 40%, 

42%, 59%, 65%, 8o*, 8, 11, 14, 16-9, 

37, 77, 52, 103, 123-5, 129 n.1, 

133 (5), 135» 142, 145, 148-9, 154, 
„ (17), 155» 156 (17), 157 (20), 

1593-61, 174-5 (29), 176, 175-853 
(32-3), 186, 187 (38), 188, 191-2, 

200 (48), 201, 203 (52), 207; 

"trea), ÎL, 201%, 219, 221. (Petru), 

1, 80: (Radu), 1, 22r. : 
Piteșteanu' (Radu), |], 85 n.1. 
Pitești, 1, 40%, 47%; S1%-2*; 1 LE, 

65. (Dealul Cătunului), 1 I, 162% 

n... : 
Piii al Ilea (Papă), 1 , 32%, 72* . și 

urm., 76%, 

* Pivâda (ofiţer imperial), 1, 27. 

„Plantos (Andrei, boier moldovean), . 

II, 203* și n. 2, , 

Plata, 1, 47. | 

Plevna, |, 49*, 51%, 64%-5*. 

Ploiești, ÎI, 15%, mia 277. 

Piumbuita, II, 237%, ” 
Poarta de Fier, |, 16%; 11, 26*, 35*-6*, 

109%, 314%, 25I n. 1, 

Pobrata, Il, 25 (34). 

„Pocuția, Îl, 98%, 233*, 

Podhoreze, II, 206* n, 2. 

Podiebrad (Gheorghe, rege boem), | 

) 

4 

! 
i 

„ 20,



215-6, 225 (62), 229-30 (67), 

231-2, 235-6, 237 (72), 241 (76), 
249 (86), 260 n. 1, 261-2. 

Pongrâcz (Voevodul Ardealului), ], 

35%. 
Popescu (Radu, cronicar), 1, 22 și 

urm, 

Popeşti (Dimboviţa), |, 51%. (în Mol- 

dova), 1], 276 n. 1, 

Popovici (de Hondol, vicariă neunit 

al episcopiei neunite din Ardeal), 

1, 67%. 

Popricani, 1], 246%. 

Porphyrita (lenachi), 1, 96-8. 

Postelnici : Andronachi, ], 32. Cons- 

tantin Ioniţă, 1, 80 (74). Dan- 

ciul, 11, 298*. Drigan,l, 49*. Du- 

mitrașco, Il, 103. Enachi, Il, 29 

(38), 270 (202), 274 (208). Fota, 

N, 163 n. 2. Gherghe, Il, 217 

(56). Ionașco, 1], 103. Mihai, II, 

162* n. 4. Mihalcea, II, 103. 

Radu, II, 8* n. 2. Simion, |), 

54%. Stamati, Il. 274 (208), 273 

n. 1. 

Potocki (Andrei, staroste de Halicz), 

1, 238*. (Alt Andrei; și Ioan), Il, 

7*, 10%, 15*-6*, (Nicolae, Hatman), 

II, 222%, 232%, 238%, 246* n, 2, 

220 (67). (Ştefan, ginerele lui le- 

remia-Vodă ; și soția lui), Il, 66%, 

68* și n.1, 73* n, 1,76%, 101*%-2*, 

1138, 222%, 

Raab, Il, 170 (25). 

Răcăciuni, 1], 250%, 267*. 

Rachel  (Imbrohor - Caimacam), |, 

24. 
Racoș (sat în Ardeal), Il, 251. 

Racoviţă (Dimitrie, fratele lui Mibai- 

Vodă), 1, 24. (Dumitrachi Banul), 

64563. Vol. IV, 

  
| 

| 
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Praga, 1], 10*, 22%, 28%, 41”, 46%, 

48%, 70%, 78%, 88*9* și n.2, 

101%, 108%, 124* n. 6, 140%, ş 

(5), 129, 144, 151 (15), 
Prahova și aPrahoveni», |, 8o; |, 

199%, 294%. 

Prainer (colonel), 1, 137 (7), 150 

(4). 
Prăjescul (Lupu), 1], zo1*, 214. (Ni- 

colae), Ii, 278%, 
Pray (erudit ungur), |, 103. 

Preda (fratele lui Neagoe Basarab), 

1, 44%, 46%. 

Preiss (generalul de), 1, 62, 

Prelindski, îl, 266, 
Preșmer, II, 19%, 21%, 8%, 97%, 190%, 

122, 127, 136 (7), 2so0n.1. 

Pressburg, II, 100%, 108%, 230%, 303* 

n. 1, 248 (85), 263 (98), 

Pribek (Francisc), 1, 254 (87). 

Priboiii (căpitan), Il, 275*-6*, 

Priporeni, |, 445. 

Prişcoveanu (Ştefan),.1, 183, 

Pristina, |, 3. 

Prut, 1, 19,91; Îl, 68*șin.1, to1$, 

149%, 233%-4%, 309%, 
Puhăceni, II, 274 (208), 275 n.1. 

Pultava, |, 23, 

Putna (Ținut), |, 13*; 1, 266-7. 
Putna (mănăstire), |, 98. 

Putnoky (loan), 1], 84* n. 3, 103* 

u. 2, 107% n. 2, 

1, 65, 76-8. (loan), |, 275 (208). 

(MihaY-Vodă), 1, 24, 30, 36, 42-3. 

(Nicolae), 1, 33 n. 1; |, 275 

(208). (Dragomanul), |, 72, 
Rădăuți (Calistru, episcop de), 1, 36. 

(lorest, episcop de), N, 44. 

Rădiani, II, 266. 

20
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Radibrad (Aloisiu), II, 24%, 29*-30*, 

35% n. 1, 37%, LI4 şi urm. 

Radnoth, 1], 260 (04). 

Radu l-iii (Domn muntean), 1, 3“, 58%. 

Radu de la Afumați (Domn mun- 

tean), |, 45* şi urm. 47*-8%. 

Radu Alexandrovici (Domn mun- 

tean), li, 152* n. 3, 167%-8%,174f, 

181%, 211%, 194, 197 (45). 
Radu cel Frumos (Domn muntean), 

l, 

49-50. (Familia sa), 1, 36%. 

Radu Leon (Domn muntean), Il, 

2723, 20 n. 2, 251 n. 1, 258-9 

(93). (Divanul lui), II, zo n. 2. 

Radu cel Mare (Domn muntean), 

3%, 413%, 45%, 59%. 
Radu Mihnea (Domn în amîndouă 

ţerile), |, 52%-3%, 7, 8; 1], 4%, 7%, 

10%, 12%-3% şi n. 1, 16%, 245-585, 

20%, 38%, 53%, 87* și urm, 97% 
şi urm., 143%, 162%, 174%, 178%, 

200% n. 4, 314%, 20 n. 2, 115, 

173 (32), 181, 184 și n. 2, 185 
- (36), 230 (67), 272 (205). (Familia, 

lui), 1, 136% 

Radu Paisie (Domn muntean), |, 52%, 

Radu Şerban (Domn muntean), 1, 805, 

12%, 20%-1%, 30* și urm, 2; 

751, 4% șiurm,, 111%.2%, 114*%.5%, 

I17* și n. 3, 119%, 122%, 124% și 

n, 6, 125*-6* și. n, 3, 127* n.2, 

I29* n. 1, 130%, 132%-3* și n, 2, 

139%, 142%-3%, 174%, 178%, 199%, 

249%, 256%, 263%, 283%, 114 și 

urm., 130-1, 133 (5), 134șiurm,, 

163-4 (22), 166 şi urm., 170 şi 

urm., 177 (31). (Mama, Maria), 

"1, 86%. 

Radu-Vodă (Fintina lui), 1, 26. 

Radul (Gaşpar, Ardelean), Ii, 213. 

Radziwit? (și soția lui, Domnița Maria 

Lupu), |, 31; |], zo08*, 210%, 213%, 

215%, 219%, 223%, 235%, 242%, 279f, 
31 n...   

Ragusa, 1, 6%, 8%, -0*.1%, 1ş*-6% 18, 

21%, 52-3*, 59% şi urm, 77*, 805-1*, 

89-90; Il, 260 (95). 

Rahova, |, 27%, 4,6. 

Raicevici, |, 63-4, 74, 78, 103. 

Râkezy (Francisc), |, 99; îl, 278%, 

286%-7*, 54 (51), 72 (67), 277. 
(Gheorghe Ii), 1, 139%, 161* și 

urm., 21-3, 24 (32-3), 25 (33, 35); 

26, 104-5 (2-4), 107 (5),.195, 199, 
200 (47); 202-3 (49), 203 (50), 
205-6 (52) şi 205 n. 1, 206 n. 

1, 209-10 (54), 212 și urm, 

(56), 217-8, 220 și urm. (58), 

230 (67), 232-3. (Soţia lu), ll, 

234%. (Gheorghe al Ille), "ii, 

223%, 226* şi urm., 28-30 (37-9), 

32-3, 36 (43), 37 şi urm, 44-5, 
46 şi urm. (48), 50-9 (50-4), 126 

și urm., 241 (76), 242-3, 244 

(79), 248 n. 1, 249, 252-4 (87), 
255, 269-70 (201). (Ludovic), II, 

63%, 84* n. 3, 14 (25), 132.(Si- 

gismund, principe), 1, 61“ șiurm, 

(Alt Sigismund, fiul lui Gheorghe 

Li), 1, 220%, 223%, 225%, 234%. 
Rakos, Il, 58%, 
Rareș (Petru-Vodă), 46%, 49*-51%, 

76%.0%, 3; 1, 3*. (Doamna lui 

Elena), 1, 45*-6%, 39. 

Raşcov, 1, 20; II, 130* și n. 4, 250%, 

308* n. 8. 

Rășinari (preotul Iacob din), îl, 59, 

Raţ (Adam), !l, 28 (37). 

Raț (Gheorghe, boier muntean), )I, 

29%-31%, 33%-7%, 51%-4%, 56%-7" şi n. 
4, 83%, 93%, 116-8, 121, 124. 

Raț (Grigore), II, 207”, 

Raț (loan), |, 1, 2 (2). 

Raț (Ştefan), Il, 68. 

Ratco (Sirb), 1, 63*. 

Ratner (loan, architect sas în Țara- 

Romănească), 1, 79. 

Ravaniţa, |, 1. i



Razgrad, Il, 394, 97a. 

Răzvan (Ștefan-Vodă),|, 37. (Doamna 

lu), 1, 3 (3). 

Regeb-Aga, Il, 228-9 (66). 

Regeb (Caimacam), 1, 1ŞŞ:-6*. 

Regâny (loan), ]], 89* şi n. 2, 144. 

Reghin, ll, 307%. 

Reni, ], 19. 

Reniger (resident imperial la Cons- 

tentinopol), II, 258-9 (93). 

Renner (loan, Sas), 1], 78*-9*. 

Mesava, ], 1, 

Reteg, II, 2 (3). 

Rewiski, 1, 80. 

Rhedey (Francisc), ll, 286%, 121, 157 

(19), 216. (Paul), 1], 125+, 294* 

și n. 4. 

Rîmhicul-Sărat, 1, 39*; 1, 7%, 41. 

Rimnicul- Vilcei, |, 49%. 58; UL, 35. 

(Tipografia din), îi, 88, 91 (85). 

(Popa Ștefan de la, diac), 1, 61. 

(Episcopi: Grigorie), 1, 87-8 (83), 

go-2 (84-5), 93-7 (87). (Ignatie), 
II, 289%. (Nectarie), 1, 6ş. (Teofil), 

1, 164%, 201%. 

Riînzeștă, Il, 271 (203). 

Rîşca (mănăstire), II, 258* n. a. 

Rîșnov, Îl, 33%, 106%, 120, 215-6, 
278. ” 

Rodelski (conte), II, 122* n. 

Rodna, |, 152%. 
Rodope, |, 1. 

Roma (și Papi), II, 106, 217%, 233%, 

300* n. 5, 254-6 (88), 261. (Bi- 

blioteci din), 1, 102. 

Roman, 1, 42-3; îl, 73% șin.r 
89%, 230%, 253%, 266. (Episcopi) 
), 35 n. 1. (Anastasie), 1], 44. 

Roman iii, (Domn moldovean), 1 

6şe. 

a 3 

)   
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Roman al II (Domn moldovean), 

l, 6s:. 

Romanați, II, 20. 

Romănești, 11, 36 (42). 

Roșca (Vornicul), Il, 112 n. £, 

Rostopcea, ], 154 (17). 

Rottwitz (maior), 1, 132. 

Roussel (Iacob), 1, 189. 

" Rovine, 1, 2%-5%, 63, 1. 

Rucăr, |, 31, 33%, 47%; II, 30 
32%, 97s, 152%, 288%, 301.2, 

104, LI9, 227. 

Rudeanu (Ciucerul Chirca), U, 57 

(53). ” 
Rudolf al Ii (bmapărat), 1, 6, 37; 

1], 5%, 14%-5%, 19%, 22", 247, 27% 

378, 402%, 46%, 48.9, 58, 
Go”, 64”, 72, 87, 90%, 93%, 99, 
100”, 1, 2 (2), 130, 133 (4), 144 
şi urm, 151, 152-3 (15), 153-4 
(16), 160, 162, 263 (98). 

Rumelia, ], 5%, 40; II, 141%, 203 

(50). . 
Rusciuc, |, 26%, 56, 4; 11, 89%, 142. 

Ruset (Alexandru și Aniţa), |, 33 

n. 1, (Constantin, Clucer), 1, 65, 

(Nicolae, Păharnic), 11, 80 (74). 

Ruși, 1, 56", 23, 30, 42-3, 64:5, 

67. V. și Moscovia. 

Ruşi-de-Vede, 1], 272”. 

Rusia-Mică, 1, 3. 

Rusnameghi (patron al lui Matei 

Basarab), II, 187%, 197%. 

Russwormb (general imperial), 1 

26. 

Rustan-Mirza, 1, 271%, 

Rusul (Gligorașco Spătarul și lonaşco 

Logofătul), li, 44. 

Ruteni, II, 176. 

?
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Săcel (locuitori din), Il, 16-7 (27). 

Sagredo (Gerard), |, 5*. 

Șahin-Ghiraj, Îl, 111%, 153%-4%, 158 

şi n, 3, 159%, 165,186, 187 (38), 

188. 

Sălagiii, 1, 16%, 130, 132. 

Salmassa-Mirza, |, 186. 

Samocov, l, 59*. 

Samsoni (Jânos), îl, 216. 

S. Angelo (cardinalul de), 1 

24%, 

S, Clemente (Guilhem de, ambasador 

spaniol la Praga), Il, 5 (5). 

Șanteşti, |, 65*. 

Sărata, Îl, 270%. 

Sarmasâgy (Sigismund), |], 745, 

8r%-2*. 

Sarmaţia, ]. 1. 

* pf „ 21%-2%, 

Sarugă-Pașa, |, 5*. 
Sas (Voevod moldovean), |], 64*. 

Sas-Sebeş, Il, 76*, 95%, 97%, 111%, 

26 (35), 256-7 (90). 
Saşi, 1, 33%, 65; 1], 51%,55%6*%, 65%, 

75%, 83%, 88%, 93%, 97%, 108%, 
114%-5%, 117% n. 1, 140*-1% 129, 

154 (17), 156 (17), 160, 176. 

Sătoia (răzăși de), |], 20 n. 2. 

Șătrari, 1, 183”. (Constantin), 1; 86 

(20). 

Șătrarul (muntean, supt Matei Ba- 

sarab), 1], 181%. 

Satu-Mare, ]], 14%, 27*-8%, 31%-2*, 

45%, 60%, 117* n. 3, 127* n. 2, 

I30-1, 261. 

Saugi (principe otoman), ], 24*. 

Saul (boier și de.), |, 100-r. 

Sâros, 1, 68%. 

Sava (rii), |, 18 și n. 1. 

Sava (Mihâly), Îl, 264%-ş*. 

Saxonia (Elector de), Il, 1o08-11, 

Şcheia, ], 40%. 

Schender-Pașa, ], 7-3; |, ro9*, 11 2*   

și n, 2, 114%, 116% n. 3, 117%, 

123%-8* și n. 3, 129 și n. 

130%, 134*-6*, 138* şi n, 2, 141%-3* 

şi n. 5, 148%, 170%, 169, 174-5 

(29), 176, 178-83 (32). (Fiul lui), 

N, a15* n. 1, 129% n... 

Scherlet (gealep), 1, 155“. 

Schlick (Gașpar), |, 21*. 

Schmidt (Rudolf, ambasador general 

la Constantinopol), Il, 211% n. 4, 

239-40 (75). 
Schonkebonk (Matei), II, 56%. 

«Schorvânsegh», |], 251. 

Schweicher, 1, 250. 

Scopia (și Isac de), 1, 12%. 

Scorțeş (Comis), II, 112 n, 1. 

Scutari, ], 2. (de Asia), Îl, 146. 

Seachi! (Nicolae și Paraschiva), Il, 

218* n. 2, 224* n. 1. (Postel- 

nicul muntean), |, 213, 217 

(56). 
Sebessi (Baltazar), 1, 214, 216. (Ni- 

- colae), Il, 209%, 218* n. 2, 224*. 

Secui, 1, 33*%-6%,73*%, 46; II, 18%-9%, 

22*,27%-9%, 31%, 36%, 39%, 42%, si. 
2%. 56%, 74%,92%-3*, 05% și n. 2, 96%, 

103%-4%, 132%, 152%, 305%, 307%, 

118-9, 123-4, 134 (6), 136 (6), 

142, 154 (17), 156.(17), 157 (9). 
Segna, |, 9*. 

Șehabeddin (beglerbeg), 1, 16-77, 

20*, 

Seimenul (Simion), Il, 126. 

Șelimber, 1, 2*, 

Seivert (erudit sas), |, 104. 

Semendria, 1, 11%-3%, 43. (Ali-beg 

din), ], 41. 

Șendrea (Hatmanul), ], 112 n. 1. 

Sennyey (Nicolae), Îl, 12 (21), 154 

6 (17). (Pangratie), 1, 63%, 13, 

153 (15). 
Șepenți, ll, 203% n. 2, 

 



Şerban (Păharnicul), LU, 8* n. 2.V, 

şi Radu Șerban, 

Șeptelici (Ilie Postelnicul), 1], 143%, 

44, 183 (32). 
Serbia și Sirbi, |, 3%, 5%, 9%-11%, 19%, 

215, 30%, 53%, 43%, 45*-6%, 55*-6*, 

59*-63%, 7o*, 4-6, 25, 49,58i1l, 
13%, 30, 33%, 52*%.3%, 27556, 
284* n. 3, 19, 48, 126, 139, 155, 

168-9. (Lazăr, rege). V. Lazăr. (Mi- 

lutin, rege), 1, 56*. (Ștefan De- 

cianschi), 1, 2%, 57%, 60%. (Ște- 

fan Dușan), 1, 2%, 60%. (Ştefan 

Lazarovici, Despot în), 1, 6*.8, 

1. (Ștefan Uroș), 1, 61*-2*, (An- 

drei, prinţ), |, 3%. Vucaşin (rege), 

1, Gu*-2. 

Serdar (Constantin), 1, 44. (Ştefan), 

II, 243%-4%, 29-30 (39). 
Seredi (Ştefan), II, 2r14-5. 

Șerpe (Postelnicul), II, 274 (208). 

Șerpeni, Îl, 274-5 (208)și 275 n. 1. 

Sevastopol (Calinic de), 1, 65, 

Severin (Turnu-), ], 42%, 46%, 43%, 

63*, 47, 49. 
Seybriger (Mihai, Brașovean), |], 122 

și urm, 

Sf. Mormiînt, 1], 76 (73). 

Sf. Pantelimon, ]], 64*. 

Sibiiu, ], 11%, 16%, 38%, 43%, 49%, 

73%, 75%, 3. 7, 624, 74, 81, 103-4; 
), 15, 26*-7*, 51*-2%, 83*-4*, 

90%, 95*%-8*, 110%, 115%, 237% n. 

5, 265%, 281%, 204%, 305%, 313%, 

16 (27), 96 (92), 97 (93), 125, 
129, 143, 156, 157 (19), 252-4 

(87), 257 (90). (Ludovic Rorer, 

argintar din), 1, 75%. 

Sibrik (Gașpar), II, 2 (3). 

Sighișoara, II, 9*, 27%, 29%, 35%, 
54%, 56%-7*, 75%, 203* n, 3, 205% 
n. 1, 209% n. 2, 210* n. 1, 230% 

n. 4. 295%, 301%, 305%, 16 (8), 
51-2, 118, 251. (Andrei Gebel   
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din), |], 6 (8). (P. Lutsch din),1, 

75. 
Sigismund (Împărat), 1, 6%, 9*, 

13%-4%, 27%, 

Sigismund al ]i]lea (rege al Polo- 

niei), |], 60*, 67*-8*: n. 1, 69%, 
„76%, 80%, 99%, 119% n. 1, 128%, 

132%, 138% n. 2, 145%n.2, 147% 

şi n. 3, 157%, 170%, 184%, 146-7, 

158-9. 

Sigismund Sasul (pretendent), ], 49*. 

Silesia, ], 17%, 31*-32%, 78%, 131-2 

(3). 
Siliște, ]I, 15-6 (26), 71 (66). 

Silistra, |, 24*-5%, 81”; ]], 20%, 24%, 

38*, 135%, 191,115. (Paşi: Abaza), 

1], 226* n. 1, 230* n. 5, 194, 

199. V. și Abaza. (Chenaan), ]], 

188%, 229 (67). (AD), il, 12: 

dir), 1], 294%, 297*-9*, zo1*. (Ibra- 

him), Îl, 122* și n. 3. (Ipsir), ]], 

202%, 204%+5%, 260%, 265%, 223 

(59), 225 (62), 227 (64). (Mo- 
hammed), |], 188%, 190%-1%, (Mur- 

teza), Îl, 162%, 164* n. 2, 165%, 

175*-6%, 203 (50). V. şi Murteza, 

(Mustafa), II, 307%, 310%. (Nasuf), 

IN, 191%, 197*. (Siavuș), 1, 266%, 

270%, 272%, 282%, 34, 36 (43), 
127-8, 242 (77), 264. (Alţi Pași), 

11, 212 (56), 248 (85), 252. 

Silion (Vasile), 1, 44-5. (Silioneasa), 

IN, 258 n. 1. 

Simbăta, II, 129. 

Simion (Dascălul, cronicar), |, 57%, 

9 și urm,, 14. 

Simionești, ]], 276 n. 1, 

S. Agata (în Ardeal),|, 75*. 

S.-Imare, |, 16”, 

S.-Marghita, ]], 14%, 13t (2). 
$. Petru, ]], 92*, 122. 

Sinan-Pașa (Mare-Vizir), 1, 64, 3-4; 
1, 38€.



310 

Şinca-Mare, II, 18%, 01 şi urm. 134- 

(5). 
Șincai (Gheorghe), 1, 66 şi urm. 

Sîrbul (Dumitru, Spătar), II, 302”. 

Stirea, 1], 292* n.'1. 

Siret, 1], 250%, 245 n. 2. 

Sireţel, 1, 16. 

Șirini, 1, 292%, 
Sișman (Țar), 1, 4%. 

Siştov, |, 47%. 

Sitvatorok, il, 60*. 

Șiviţe, 1, 51 (49). 

Slatina, 1, 41%, 47, 49%. 

Slava (Domniţă), |, 61*. 

Slugearoglu (Constantin), I, 89-90 

(23). | 
Slugeri : Manuil, II, 30*. Necula, Il, 

39%. Panait, I, 88 (22). Stavru, 1, 

76-7. Tanasie, Îl, 57 (53). Toma, 

N, 275 n. 1. 

«Smărdeşteţ» (Aldea de), II, 20 n. 2. 
Smolensk, Il, 80* și n, 2. 

Snagov, |, 312%. 

Sniatyn, |, 260 n.1. 

Soarevici (Stoica Logofătul), |, 272 

(204). , 

Sobiecki (general polon), Îl, 17%, 

(Ioan, rege al Poloniei), |, 18 9; 

N, 312. 

Soci, 1, 35%. | 

Socol (Cornăţeanul, boier muntean), 

1, 182%, 201%, 203%, 255%, 2156, 

21821, 

Sofia, |, 11%, 59%; Îl, 229 (67). 

Sofronie (agitator în Ardeal contra 

Unirii), 1, 86-7 (82), gr n.1, 

93-4 (57). 
Șoimescu (loniţă Logofătul), 1, 27. 

Șoldan (Dumitrașco, boier moldo- 

vean), 1], 189%, 193%-4* n. 2, 

Soliman lă (Sultan), 1, 5*-9%. 

Soliman al Ilea (Sultan), 1, 46%, 

49%, 77%, 79%, 3, 109, 

Soliman (Hadim —; Pașă),1, 58%, 3.   

Somay (Matiaş), Il, 215. 

Somogy (Bartolomeiii, căpitan de 

Beiuș), ll, 12 (20), 13-4 (23-4)- 

Şoplea, II; 189*-90*, 248%, 269*- 

70%, 203%, 127-8, 242 (77). 
Soroca, |, 19, 20; 1], 130%-1*, 233* 

252*. - 
3 

Șorogari, |, 20; 1, 289%. 

Soterius (scriitor sas), ], 104. 

Souches (generalul de), 1], 258 (92). 

Soveja, 1], 190*. 

Spania şi Spanioli, 1], 99%, 205 

n. 1, 

Spano (Pippo, general al Împăratu- 

lui Sigismund), 1, 9%. 

Spătari:  Andriaș, |, 274 (207). 

Gligore, Il, 275 n.a. Iani, |], 

163* n. 4. 

Spaun (de, cancelist), |, 63. 

Spinoia (Gianantonio), 1], 148. 

Springer (corespondent al archidu- 

celui Maximilian), ||, 134 (5), 

136-7 (6-7), 
Stamate (Postelnic), 1, 31. (ca Stol- 

nic), II, 224% n. 1. 

Stamp (Grigore), 1, 254 (87). 

Stanca (Doamna lui Mihai-Viteazul), 

U, 67, 178 (3:). 

Stănceşti (Stroe Clucerul din), ll, 35. 

Stănilești, 1], 144%. 

«Stanimacca», 1, 60%. 

Stanimoești (Leul, pîrcălab de), II, 

84 (80). 

Staroste: Pîrvan, Îl, 85 n. 1. 

Starzanski, ]], 206% n, 2. 

Starzer (ambasador german la Cons- 

tantinopol), ÎL, 117% n. 3, 153-4 

(16). 

Stavropole (Ioanichie de), Îl, 83 (77), 

85 n.1. 

Ştefan-cel-Mare, 1, 31*-42%, 59*, 65*, 

2, 3, 36; 1, m2 n.a. 

Ștefan-cel-Tinăr (Domn al Moldovei; 

și Doamna Stana), 1, 45*-6%, 48"-9t,



  

Ștefan-Vodă Surdul (Domn muntean), 

II, 8o*. 

Ştefan (Gheorghe-Vodă, Domn al 

Moldovei), ], 31; 1, 1, 218* șin. 

2, 224% şi n, 1, 243% și urm, 

301%-2* n. 1, 26 (35), 29-30 (39), 
33 (41), 36-7 (43), 50-4 (49-50), 
55 (52), 108-14, 129, 232-3 

(69-70), 241-42 (76-7), 244-5 (80), 
246-7 (82-3) și 247 n. 1, 248 

(85), 249 (86), 263 și urm. (99), 

272 (203), 275 n. 1. (Doamna 

lui, Safta), LI, 224* n. 1, 244%, 

291* şi n. 3, 266, 273-4 (206-7) 

și 274 n. 1, 275 n. 1. (Cuscrul 

ci Adam), II, 273 (206). (Tatăl 

lui, Dumitrașco Logofătul), II, 112 

n. 1, 276 (210). (Fratele lui, Va- 

sile Hatmanul), Il, 295*, 44, 275 

n. 1. (Cumnata lui, Maria Stolni- 

ceasa), Îl, 218* n. 2, 224* n. 

1, 

Ştefan-Vodă Radu, 1], 313%. 

Ştefăneşti, 1, 68* şi n. 1, 102%, 

rŞI* n. 5. 

Ştefeni, 1, 47*. 

Stein-am-AÂnger, ÎI, 122* n. 3, 

Sternbach (agent suedes), II, 278*. 

Stettin (Alt-), ÎI, 10811. 

Stînca, 1, 304*. 

Știrbei (Badea), 1, 6-2. (Constantin 

Vornicul), ], 65. (Cernica), 11, 44*. 

Știuca (Jicnicerul), ], 32, 

Stoica (Postelnicul), 1, 8* n. 2, 52*, 

8 (ur), 

Stoichiţă (boier muntean), 5* şi n. 

1, 74. 
Stratis (Ştefan), Il, 85 n. 1. 

Strauss (corespondent al archiduce- 

lui Maximiliaa), ll, 157 (19). 

«Strci»-Pașa, |, 6. 

Strimbeanu (Drăghici), 1, 23. 

Stroici (Luca), II, 50% n. 1.   
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«Stroiţa», Il, 277. 

Strozzi (general imperial), 1, 313% 

n. 3. 

Sturdza (familia), 1, 102. (Ilie), |], 

275 (208). (loan), 1, 42. (Teodor, 

cumnatul lui Grigore liii Ghica), 

W, 120%, (Vistierul), 11, 266. 

(eSturdzoaia»), ii, 264. («fecior»), 

1, 42. 

Suceava, 1, 34*, 3,19, 32; UI, 1ş2*- 

3%, 203%, 233%-4*, 251%.3*, 280%, 

183 (32), 230 (67), 266. 

Suedia, 1, 23; 1, 4“, 16%, 258, 162*, 

208%, 217*, 264%, 272%, 276%-7*, 

şi urm, 280%-1* și n, 2,3; 282%- 

3%, 285* 0.5, 205%, 191, 274 (208). 

(Carol ai Xillea, rege), |, 22-3. 

Sulgeri. V. Slugeri. 

Sulzer (scriitor), |, 100, 104. 

Suţu (Alexanâru-Vodă), 1, 75. (Mihai 

Constantin- Vodă), |, 63, 78, 80, 

91-2, 

Svidrigailo, 1, 10%, 

Sylyok (Ştefan), IL, 202%3%. 

«Synta>, Î, 10% n. 7. 

Szab6 (Gheorghe), Il, 3 (3). 

Szalânczy, ||, 177%, 265%. 

Szalaz, 1, 94%, 96%, 156 (8), 

Szamoskozi (cronicar), 1, 121. 

Szarvâs, II, 21%. 

Szekely (Mihai, comisariii imperial), 

II, 3 (4) 
Szekâly (Moise, principe al Ardealu- 

lui), ÎL, 14%, 18%, 21, 25% şi n, 

53%, 72%, 92%, 95%, 117, 119 

21, 134 (5). 
Szekely (Moise, pretendent din se- 

colul al xvinleă), Îl, 176%-7*, 

Szekely (alţii), Il, 213. 

Szilvâssy (Bartolomeiii), 1, 65*-6*%, 

142. 
Szcs (Ioan), Il, 256 (89).
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Tălmaci (Ionașco), 1, 267, 275 (208). 

Țamblac (Caloiani), 1,64%. 

Targowski, Il, 116% n. 2. 

Tarnowski, 1, 7%, 

Tatari (şi Hanii lor), |, 2%, 35%-8*, 

64%, 4 57 3, II 16-9, 26-7, 

372 41 n. In 43, 53 LL, 7%, Lr%-35, 
16*%-21*% n. 3, 23%, 27%-0%, 31% 

şi n. 3, 33%-4%, 38-9* șin. 1, 

40%-1% și n. 3, 42%, 44%, 46-50, 
52%, 67* n. 4, 68% n. 1, 72%-3*% 

şi n. 1; 77%, 79% n. 3, 84* n.3, 
88*.9%, 07*-8%, 100F-2%, 112% 

n. 2, 116% şi n. 3, 121%, 127"și 

n. 2, 134%-5*, 138%, 141% şi, 

5, 142%-4%, 146*.7* şi n. 2, 148%, 

151% n. 5, 153*-4%, 157%-8, 160%, 

168%, 170%, 175%, 188%, 194%, 

197%-9*%, 202* și n. 4, 204%-5%, 

21$%-7%, 210%, 222%-3%, 225%, 

233%-4* și n. 3, 236%, 238* și n. 

1, 239%, 241%, 244%, 246%, 291%-5* 

şi 253* n, 2, 257%, 259*-60*, 266", 

268%, 271*, 276* și n. 6, 277%, 

279*-80* şi n. 2,281*-4*,287*-90*, 

202%-3%, 205%, 208%, 300*%.1%, 

303%-7* și n, 2, 308% n. 1, 309% 

n. 3105-15, 26 (35), 29 (39), 

36 (43), 44, 48, 51-2, 64 (60), 
93 (87), 104, 114-5, 117, I19-21, 
132, 133 (5) și urm, 13-40, 

142, 146, 148-9, 151-3 (15), 157 
(19), 174-5 (29), 178-83 (32), 184 
(34) și n. 2, 185-6, 188n.1, 191, 

192 (42), 197 (45), 211, 225-4 
(60), 229 (67), 231 și n. 1, 232-3 

(69), 235, 236-7 (72-3), 238-9 
(74), 240, 241-2 (75-7), 243 (78), 
248 (84-5) şi n. 1, 2409 (86), 250 

şi n. 1, 253, 256 (89), 257 (90-1), 
258 (92) șin. 1, 259n.1, 261-2, 

277-8. (Hani anume: Caplan), 1,   

100. (Gazi-Ghirai), ||, 17%-9*, 21%, 

39%, 42%, 45%, 50%, 72%-53* şin. 1, 
182. (Fratele săi), 1, 152. (Alt 

Gaz), 1, 100. (Gianibec-Ghirai), 

II, 159%-60*, 164* n. 2. (Islam- 

Ghirat), 1, 259%-60%, 31. (Mo- 

hammed-Ghirai), 1], 158*-9%. (Mu- 

rad-Ghirai), 1, 17. (Selim-Gbhirai), 

1, 16. (Sultani și Miîrzaci: Suled), 

II, 192 (41). (Toctamiș), 1, 45*. 

(Orga Mirza), 1], 168*. 

«Tătarul» (Neguţ, boier muntean), 

II, 268. 

Tatul (Banul), |, 48%. 

Tăuteşti, 1, 120*. 

Tăutu (Logofătul), 1, 36. 

Techiș, Il, 249 (56). 

Techil, 1, qi n.a. 

Tecuci, 1, 16%, 190%, 

Teişani, II, 19%. 

Teiuş, Il, 25-6 (35). (popa Nicolae 

din), ÎL, 93 (87). 

Teleajin, |, 37*; 11,1 5*%,30*,190%,199%, 

270%, 104, 157, 127, 245 (79), 277. 
Teodosie (Domn muntean), |, 46*-7*. 

Teodosie (Logofătul), II, $* n. 2, 

23%, 46%, 8 (Ur). 

Teodosie (Spătarul), 11, 162* şi n. 4, 

167%, 104-5 (2-3), 
Teplau, II, 126* n. 3. 

Tholdalagy (Mihai), |, 114%, 150%, 

182%, 189*-90*, 196%, 213-4. 

Tholdy (Ștefan), 1, 9%, 34%, 121. 

Thomory (Nicolae), ], 47* n. 2. 

“Thurn (conte de), Il, 138%. 

Țigani, 1, 26%, 73%, 62, 86-7 (21), 

89-90 (23); LI, 25 (34). 
Tighinea, 1, 65%, 23-4, 33, 99, 100; 

UI, 116%, 130%, 205%, 217%-8* n.2, 

304%, 
Timişoara (și Banatul), 1], 26%, 112%, 

117% și n. 3, 167%, 282%, zoş*, 

   



34 31 (75), 9%, 122, 145, 161. 

(Becteş-Pașa), Il, 26%-7%, 33%.5%. 
120-1, 135, (Hasan-Pașa), |, 4. 

(Sefer), 1], 99*. 

Timur (Han), |, ş*. 

Țirca (loan, episcop neunit ardelean), 

II, 72 (67). 
Tîrgovişte, |, 10%, 13%, 37%, 42%, 

46%*-8*, 51%, 59%, 61%, 66%, 80-a, 
5, 5, 47, 76; 1], 18%-9*, 42%, 54%, 

65%, 73%-4%, 83%, 86%.7%, 8gr, 
105* n. 2, 110', 124%-5%, 132%.38, 
159%, 149* n. 3, 151%-2%, 181% 
D. 1, 187*-8*%, 204* n, 6, 203* 
n. 1, 208"-9* n, 3, 248%-9* 255*-6, 
272%-3%, 275% n. 1, 282%, 286%, 
288%, 294%, 300* n, 5, 305%, 
27» 49, 55 (51), 129, 141, 204, 
212 (56), 214, 227 (65), 245 (81), 
254 (87), 277. (Franciscani din: 
Grigore și Gabriel Tomast), II, 
294%, 298% n. 5, şootn, ş, 203% 
D. 2. (Stoica slujitorul din), II, 35. 

Tîrgul-Bengăi, 1, 284. 
Tirgu-Frumos, |, 16%, 225%, 250k-1t, 

292* n. 1, 296%, 264. 

Tirgu-Jii, 1, 19-20, 104-5 (2). 
Tirnova, |, 1. (Sișman, Țarul din), 

1, 56%. 

Tirşor, ], 20%, 49*. (Antonie din), 
Il, 36 (42). 

Tisa, |, 1635, za1£, 
Tismana, |, şo-r. 

<Tocomer» (tatăl lui Basarab-Vodă), 

1, 2%. - 
Tokăly (Emeric), |, 314%, 261. 

Torok (Martin), Ii, 212 (56). (Ştefan), 
1, 124%. 

Tolna, Ii, 168. 

Tomeani (Pătrașco Clucerul din), 1, 
20 n. 2. 

Tommasi (ambasador venețian la 

Buda), 1, 32%. . 

Tomșa (Ștefan, al Ilea; Domn al   
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Moldovei), |, 7; 1, 99*, 141%, 
146" și urm., 168, 183-4 (33), 
190. 

Topliceanu (Neagoe și fiii săi), |, 
23; 1, 79-80 (74). 85 n.1. 

Toroczkay, ||, 34%. 
Torguatus (Alexandru, ageni suedes), 

1, 2795, 

Torstenson (general suedes), II, 
207%, 

“Transalpina> (sensul cuvîntului), 1, 

57%. 
Trapezunt, ÎI, 153*. 

Trai, |, 7şt, 

Trombâes (Martin). il, 107%. 
Trotuș, |, 9%, 73% n. 1, 130%, 50. 
Tmufandă (Vistierul), 1, 32. 
“Turacan-bei, |, 23“. 
Turci, 1], 4%, s*%, gt-r6s, 18.23%, 

25%-8%, 30%-1?, 3gt-q2t, 442.98, 
51%-3%, 58%, 62%, 657, 6g3-7se 
n. 1, 77%, 79%, 83%-4%, put-2t, 
99%, 102%, 3-8, 16-20, 2-7, 
37 401 n. 1, 53; 560.1, 58, 
60, 63-4, 78, 97; UL, 1* și urm., 

29 (39), 59 (55), 63 (59), 88-9, 
114, 116-9, 130, 132, 135, 142, 
152-5 (15), 158-617, 168-9, 176, 
178-833 (32), 186, 188 n. I, 206 
şin. 1, 213, 229 (67), 230-2,237 

(72), 242-3 (77), 245 n.2, 247-8 
(83-4), 249 (86), 250 n, 1, 254 (87), 
256 n. 1, 258 și n. 1, 259 (93) 
şi n, 1, 261,271 (203), 277-8. (Cal 
turcesc), Il, 27, 231 n. 1, 277-8, 

Turda, ), 325; 1, ar2%, 185%, 96 
(91), 220, 256 (89). (Protopopii 
din), 11, 94 (88), 95-6 (91), ror-2. 

Tumu-Măgurele. 1, 26%, 40%, 42%, 

51%, 47, 
Turnu-Roș, 1], 41%, 5% 74% 1, 

11%, 36%, 41%, 254 (37). 
Turtucaia, |, 25”. 
Turz6 (Gheorghe, Palatin), 1, 77%,
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79%, 82%, 898, 94%, 100%, 108, 

LII$, 117% și n. 3, 24%. 

"Țuţora, Îl, 143%4%, 178-83 (32). 

| Tyrnau, Îl, 111%, 125-6, 162-4 (212), 

| 165, 166-7 (24), 171-3 (27). 
| Tzigaras (Dimu), 85 n. 1. 

  

U 

Ucraina, |, 223*, 239%, 243%, 231. acestuia: Elisabeta), |, 55%. (Lu- 

Udrea (Banul), 1, 5%, 8% n. 2. dovic al Ilea), 1, 49*. (Vladislav 

Ugra, 1, 249 (86). Jagello), 1, 20%-2%, 30%, 74%. (de 

Ugron (Sigismund), LI, 216. la Vama), 1, 41%, 43%, 45%, 69* 

Ujvâr, 1, 250-1 n. 1, 258 (92). și urm. 

Ulmeni, 1, 88 (22). Ungrovlachi, |, 57%. 

Ungaria şi Unguri, 1, 2%, Q%-125, Unguraș (cetate), |, 51%. 

15%-6%, 18F-20%, 23%-4*, 26*-85, Ungureanu (Toader, pîrcălab al lui 

30%-4%, 36%-42%, 48*-9*, 53%, 56%- Gheorghe Ștefan), II, 50, I11-2 : 

8%, 60%.3%, 67%-9%, 76%, 79%, 2-6, şi n. 1. ; 

11, 14, 26-7, 37-8, 42, 15; 98; Uniedoara, |, 36%, 53%, 164%, 7 

II, 12%, 33%, 39%, 45%, 47%, 49, (10). i 
57% n. 4, 58%, 60%, 63*-4%, 670 Unirea (Romînilor din Ardeal cu i 

n. 4, 69%, 82%, 108%, 117* n. 3, Biserica Romei), Il, 93-4 (87). 

120%, 126% şi n. 3, 128%, 137%- Urdăreanu (Istrati Postelnicul), II, 

40%, 143%, 162%, 182%, 184*-5%, Ss n.r. 

190% și n. 3, 191%, 196%-7* n, Ureche ' (Grigore Vornicul), |, 9 şi 

2, 198%, 207*-8%, 213%, 230%, urm., I4-5, 100; II, 121% şin. 

244%-5*, 250%, 267%-73%, 2755, i, (Nistor Vornicul), Îl, 13%, 25%, 

277%, 287*,202*, 296% n. 2, 297%, 57%, 100%, 110%, 

303% n. 1, 304%, 48, 119-20, Uricari : Dumitru, II, 276 (210). 

1234, 138-0, 145, 148, 152, 153 Simion Cheșco, ll, 112. Şeaider, 

(15), 154, 155, 156 (17, 159, WIl2 n. 1. 

161, 176 (30), 177, 185 (35), Ursachi (cel Bătrin), |, 31: (Vame- 

190 n. 1, 195, 211, 215, 248 şul), ll, 258% n. 1, (Varlaam, că- 

(85), 258 (92), 263 (98), 271 „ tugăn), Î 445. 

(204), 278. (— Superivară), Il, 52%, Urzica, 1, 163* n. 2. 

62*, 69%, So* n. 2, 81%, S4* n. Uşeri : Avram, II, 276 (209). 

3, 893. (Regi: Ludovic lib), 1, Usideus (marchis), II, 189. 

58%, 62%, 11; 1, 8 (11). (Mama Uzun-Hassan (şah), |, 36%. 

v 

Văcărescu (familia mai veche), ], | (Radu), 1, 77. (Ştefan), 1, 76-8, 

76. (lanachi Ii), 1, 27. (anachi 8. (Veneţiana), Î, 77. (Alţii), 1, 
al Ilea), 1, 76 şi urm,, Sa şi urm. | 86-8,



  

Văcărești (mănăstire), L 56. (Sat 

lîngă Tîrgovişte), |, 36. 

Vadul Turcilor, 1, ri2 n. 1. 

Vălsom (sat), 1, 20 n. 2. 

Valea-Sacă, II, 250%. 

- Văleni-de-Munte, |], 189* și n. 4, 

274 (207), 275 n.1, 

Vallarga '(Mărioara). |, ş22-3*, 

Vallis (general), II, Sr (75). 

Valoni. 1, 3%, 12%-3%, 19%, 205, 

42%-3%, 136 (7), 138-40, 150 (14). 
Vameși : Necula, 1, 33 n. 1. Sava, 

], 32. State, 1, 267. 
Varlaam (Dumitrachi Stolnicul, și 

familia lui), ], 69-70. 

Varna, |, 21%-4*%, 27%, 69%, pas. 
Varşovia, 1, 61*. 233%, 277*-8%, 

175 (29), 231 n. 1. 

Vărţi (Petru iuzbașa de la), Îl, 35. 
Vărzarul (Radu), 11, 255%. 

Vaslui, 1, 37%; 11, 16%, 
Vătavi: Constantin, 1, 57 (53). 
Velbujd, |, 2 

Veneţia. ], 62-95, 23%, 277, suf.as, 

64%, 24; II, 23%, 79%, 107%, 129% 
n. 1, 150%, 213%, 217%, 220%, 
233%, 260%, 296*, şoo* n. ş, 76, 
85 n. 1, 176, 246-7 (82), 252, 
276 (73). (Cardinalul de), |, 
24*-6*. (Diamandi Roşca), |, 86-3 
(21). 

Veri (Mihai), 11, ro (14). 
Verlin sai Verlein (căpitan valon), 

II, 138, 

Vevelli (Constantin-Baptist), 11, 146*- 
7* şi n. 3, 169%. 

Vidin, |, 3%, 7%, 11%, 34% 415, 

52%-3%, 58, 61%-2*, pe, 4-6, 

(Sișman, dinast de), |, 55*6%. 

(Straşimir, dinast de), 1, 61*-2%, | 

(Malcoci, beiă de), 1, 412. 

Viena, 1, 6-7, 17-9, 81, 102-3 ; li, 

21%, 39% n. 2, 46%, 100%, 108%, 

116% n. 3, 124 n. 6, 126%, 138%,   
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184%, 210%, 212%, 251% n. 1, 303% 

n. 1, 306* n.2,8, 54 (78), 85 n. 

I, 97-9 (94), 170-1 (25-6), 174 
(28), 175 (29), 177 (30), 255.. (Sf. 
Ştefan din), N, 1q2*. 

Viişoara, |, 51*, 

Vilcea, 1], şo, : 
Vilcul (Postelnicul), 1], 65. 

Vimercati (Attilio, căpitan al lui Ra- 
du-Vodă Șerban), II, 29%, 40%, 

42%, 44. 
Vînători, 1, 103. 

Vinculiţă (Ieremia), -1], 183*, 
Vinţ, ÎI, 15%, gg* 

Vintilă-Vodă (Domn muntean), -1 
51%-2*%, 78*-80*. 

Vișa (ţiitoarea lui Mihnea, Turcitul), 
], S2*.3*. 

Vischer (fobia, corespondent al ar- 
chiducelui Maximilian), ÎI, 21% 

n. 3e 

, 

Vistieri: Constantin, 1, 265%, 35, 
Damian, Il, 44”. Lordachi, 11, 246-7 
(82). Ioniţă, 11, 265, Nica, Il, 23*, 
57%, Nicola, II, 152* și a. 3, 230 
(67). Pană, Îl, 35%, 104%, xzr. 
Pelin, îl, 5o. Radu, 1], 201%, 21-3, 
215, 218. Sima, |], 171%, Stati și 
Toma, 11,:246-7 (82). 

Vistula, II, 283%, 

Viziri și Mari-Viziri: Ali-Pașa, 1, 
23-4. Derviş-Mehmed, îl, 295, 
258%-9*, 268. Giurgi-Mohammed, 
1, 102*%-3*, 149%, 155*6*. Halil- 
Pașa, 1, 7%. Hasan, |], 17*, Ibrahim 
Diacovici, 1, 6, Mert-Husein, |], 
149%, 151%, Mohammed, Il, 47, 
58%, 1o6f, 183%-6% și n. 3, 187%, 
204, Altul, 1], 172. (Tabani-Buiuc), 
11, 186%. Murad, Il, 158. Nasuf, 
1, 109. Omer, II, 157 (19). 

Vlachia (din Tesalia), l, 56". 
Vlad-Vodă Călugărul (Domn mun- 

tean), ], 38%, 40*.3%, 59%, 65%, 3,
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Vlad-Vodă (ful lui Radu de la Afu- 

maţi), |, 49%. 

Vlad-Vodă (din 1530), ], 51*-2%, 79*. 

Vlad-Vodă (Dragomir), |, 46*. 

Vlad Dracul (Domn muntean) ], 10*- 

6*, 19*-29* și n. 1, 33%, 58%,63%, 

67* și urm. (fii lui captivi), ], 72* 

(Mircea), |, 72*. 

Vlad-Vodă Ţepeş (Domn muntean), 

1, 12%, 20%-r1%, 30* și urm, 33%, 

37* și n. 3, 42%, 58%, 73-4£. 
Vladcovici (Marcu, boier muntean), 

N, 184%, 201%, 214-6, 219, 221. 

Vlădescu (Pîrvu, Vistierul), LI, 204%. 

Vlădiceni, II, 34 n. 1. 

Viadislav (lagellc, rege al Poloniei), 

, 13%4* (VII; din secolul al 

XVIUEa), 1, 215%, 217%, 219%, 

221*-2*, 147, 160, 174-5 (29), 188 

D. 1, 191-2 (41),203 n. 1.223 (60), 

Vladislav (Vlaico, Domn muntean), 

I, 2. 

Warnerus (Levinus, agent olandes la 

Constantinopol), Il, 247-8 (83-4). 

Warta, 1, 78. 

Wavrin (generalul și cronicarul), |, 

20%, 22%. 

Weiss (Mihai, Brașovean), 1, 54%, 

56%, 73%-4*, 76%, 91%, 100%, 103, 
106*. 

Welling (agent suedes). 1 277*-9*. 

Winnice, |, 223 n. 1. 

Zamoyski (loan, Cancelariii și Hat- 

man), |, 4*, 25%, 38%, 53%, 668, 

  

Vladislav Dan (Domn muntean), |, 

28*%-0%, 58%, 60*.2%, 64%, 73%. 

Viadislav-Vodă (a! îllea, Domn mun- 

tean), IL, 47*9* și n. 1. 

Vlăduț- Vodă (Domn muntean), |, 43*- 

5* şi n. 1, 3; Il, 20n.2. 

Vogoridi (Ştefan), 1, 93. 

Vornici : Cristea (Moldovean), Il, 

54*.5*. (Șerban), 1, 79%. Ştefan 

(Moldovean), Il, 54*-5*. (Stoican), 

N, 213. (Pavăl), 1, sr2 n. 

Trandafir, |, 112 n. 1. 

Vorsi (Anton și familia lui), Il, 45% 

n. Il. 

Voruntar (Vornic), Il, 273 n. 1. 

« Vozia», 1]. 99. 

Vrunis (), LI, 35. 

Vucina (Păharnic), II, 201,219, 221. 

Vucitern (Mustafă-Paşa de), 1, 5. 

Vulcan (lingă Brașov), II, 33*%, 120. 

(pas), 1, 16* n. 1; 1], 167%. 

Vurper, 1, 49. 

Wiszniewiecki (Mihai, ginerele lui 

Ieremia, Movilă ; și soția lui, Re- 

gina), Il, 25%, 665, 68*n, 1, 120%, 

122*. (Ieremia), 1], 223%, 234*. (Mi- 

hai, rege polon), Il, 259-60 (94). 

Wolf (Andrei, dr.), 1, 103-4. 

Woroczki (Gheorghe), Il, 145* n. 2. 

Wychowski (Ioan, Cazac), 1l, 230%, 

241%. 

182. (Toma), 1, 144%, 234* 0), 

178 (32), 181.



  

    

Zapolya (loan), |, 47%, 49%, s1*, 
75%, 77%; 1, 161. 

Zărafi: Panaioti Nica, II, 75-6 (72), 

76-9 (83), 79-80 (74), 83 -(77), 
84-5 (80) și 85 n.a. 

Zbarawski (ambasador la Constanţi- 
nopol), Îl, 147* și n. 3, 148%-9%, 
Ir. 

Zborow, Il, 229%, 241%, 243%, 
Zebrzydowski (Palatin), 11, 67*. 
Zelestey (Ardelean), N, 1q*-5*, 
Zenta (țară), |, 1o€, 
Zernești, |], 250 n. 1. 

«Zibeth>, 1, 205* n. 1. 
Zips, |, 231 n. 1.   
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Ziat (Armașul muntean), II, 30*. 
Zlatiţa, 1, 21*, 2. 

Zlatna (şi popa Nicolae din), 1, 94 

(57), 97 (92-3). 
Zolkiewski (Stanislas, Hatman), |], 

73%, 130%, 134%-5%, 137%-8% n, 
2, 143%, 174-5 (29), 178-83 (32) 
(şi fiul). (Castelanul de Lemberg), 
UN, 73% n.a. 

Zolyomy (Daniil), U, 161%, 176%. (Ni- 
colae), 1, 13 (22). 

«Zolmos», Il, 134 (5). 

Zugravi: Călugări, II, 8ş n. 1. 
Zvancea, |], 262.
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Cai, 11, 53-4 (50). (Jugani), ]], 27. (Turcești). V. Turceşti, Călărași, 11, 185*, 

măi II, 19, 73 (68). <Canonear> (carte de canoane), Il, 7o (64). Catastişe, 
1, 19. Catrinţe, II, 73 (68). Chezași, 1, 20. Copii de casă, |, 42-3. Curteni, 
a 142. 

Dabile, 1, 11. Dajde, II, 94 (89), Piligenţa, I, 98. Divorţ, Il, 9s5-6 (91). 
Dulamă, 1], 19. 

Feciori (ce string dările), 1], 19. «Fiuliuri>, |, 3 (3). Florinţi, 1, 15, 16 

(7). 
Giuraţi, 1, 73 (69). Golubi, A, 73 (68). <Gozimani», II, 70 (64). 
TobagY, II, 215. 

Jurători, II, 20 n. 2, Juvaiere, Îl, 77. 
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1, 16 (26). Mori, 1, 16-7 (27). 

Pieptare, 11, 73 (68). Porci (negoţ cu), Ii, 60 (56). 
Saigii, II, 92-3 (86), Șalăi (bani), 11, 267. Şindilari, |, 65 n. 1. Șoimi 

(pentru Sultan), 1], 176. Suâiţi, 1, Sr, 85. 

Ustensile, II, 69 (63). 
Văcărit, 1, 94 şi urm. Vornici de Poartă, 1, 43, 
« Zestri», Ul, 16 (26). Zlătari (moldoveni), 1, 20.
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„III. Cronica lut Vasile Dămian şi Tudose Dubăi . 1. . .. .. Pe Domnia lu Istratie Dabija. i [| ..| Domnia lui Iliaș Alexandru |. MI A 
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2 Iulie 1728. Barbu Bălăceanu declară că a primit de la Doamna Maria Bălăceanu un deposit, „ . î . . .. 1... .. .. 8 Mart 1689. Ptrvan Cămărașul dă chitanță pentru un deposit Doamnei Maria Cantacuzino, ,,., înce . |... . . ... 19 Mai 1710. Maria Bălăceanu dă chitanță pentru un împrumut de la mamă-sa Pe eee ci. | 28 April 1714. Ştefan Cantacuzino dă satul Betejanii înnapot Doamnei Maria Cantacuzino, .,, î.. .. . . . .... Ii Iunie 1694. Grigorie Băleanu arată în ce chip s'a înţeles cu Răducanu Dudescu, vărul săi, pentru nişte bant ,„,, .. . .| V. <Cum îmbla veleturile la o samă de întîmplări> (7207-7248) VI. Genealogia lut Vasile Lupu, de Postelnicul Ştefan Ghindă VII. Extrase din Letopiseţul prescurtat din 17214, ,, î. . Pa 

Despre biserica de la Bălinești Pee ea. Înțelegerea lui Sigismund Bâthory cu Domnit romii, VIII. Locuri puţin cunoscute d:n cronica lui Neculce |, ,, . Aron-Vodă şi Mitropolitul Nicanor Pa ec... | Duca-Vodă și spahiul , îm eee cc... Duca- Vodă și fratele săi, „., [a  . .| 
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1X. Acte relative la cronicarul loan Neculce . . . . .. .. 

17 Decembre 1721. Judecata lui Mihai Racoviţă între Neculce 

şi Ileana Buhuș pentru o rămăşiţă de dare . . .. ...... 

22 Iunie 1743. leromonahul Varlaam Ursachi vinde Priporenik 

către Ioan Neculce. Se adauge cedarea moşiei către Vasile Silion . 

X. O descripţie a Țerii-Romăneşti . . . - » - 

Pentru Cuţovlaht . . . . ...... 

Pentru numele aceștii țări . . ... -. 

Pentru lege sai creștini . . e... ... 

Lucruri rare . . . .. ...... 

Țara-Rumănească . + . o. o... 

Pentru obiceiuri . . . |... ce... 

Pentru pecete . . .. . .. . 

Şcole , „o ac... cc... 

Limba . o... ... 1... ... . |... .. . .. .... ....... 

Neguţătoriia «ee
e 

XI, Acte relative la Cronica Bălăcenească . . . . . ... 

3 Februar 1743. Fetele lui loan Bălăceanu daii moșia Belitorii, 

Coziet, unde e îngropat tatăl lor , . . . . . . . ..... 

1753-5. Zapise de la Smaranda Bălăceanu pentru Țigani şi 

MOI eee
 

26 Octombre 1794. Generalul de Preiss răspunde Agentului “im- 

perial la Bucureşti în afacerea Bălăcencelor . , . . . . . .. .. 

20 Octombre 1784. Elena Bălăceanu către de Preiss, pentru 

moşiile usuepate ei şi shrorilor , » e o o... cc... 

10 August 1785. Generalul Kabri, către cancelariul de Spaun, 

despre cererea Mariei și Elenei Bălăceanu, . . . .. . . .. 

C. 10 August 1785. Bălăcencele către Fabri, pentru usurparea po- 

menită de moșii . . - 

3 Maiii 1793. Resoluţie asupra unei cereri a Bălăcencelor . . » 

3 Februar 1797. Foaie de zestre dată de Maria Bălăceanu fiicii 

ei de sufiet , . . 

13 Mart 1794. Danie făcută de Maria Bălăceanu fiului ef de 

suflet 

20 April 1797. Diata Mariei Bălăceanu î. . . ..... 

3 August 180s. Elena Bălăceanu restituie în vigoare diata pre- 

cedentă 

. . . ... .. 

XII. Note despre Kogăiniceni 

XIII, Acte relative la Cronicarul Dumitrachi Stolnicul, . ... 

C. 1788. M. Marckler către un «cumătru», despre depositul lăsat 

la el de Dumitrachi 

18 Novembre 1790. Hotărire a Divanului în procesul pentru zes- 

tre dintre Dumitrachi şi Postelnicul Nicolae Lupănescu . . + » «e 
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XIV. Povestirea morţii lui Ghica-Vodă de Mitropolitul muntean 
Grigore (14 Octombre 1777) cc... .... 

XV. Acte relative la Cronicarul Manolachi Persiano ,,... 
28 Septembre 1787. Generalul Fabri comunică Agenţie! din prin- 

cipate o scrisoare cu ştiri politice (21 Septembre) de la Persiano, . 
11 Februar 1788. Persiano către un secretariii imperial, despre un 

bilet de poștă, 
17 Mart 1802. Constantin Rasti către Agentul imperial Merkelius, 

despre o călătorie la băt a lui Persiano, , cc... 
XVI. Documente şi regeste pentru viaţa lui Ienachi Văcărescu , 
Note despre trecutul familiei (c12855—1704), . . . 
16 Tanuar 1758. Patru boieri, între cari Ştefan Văcărescu, fac un 

imprumut de la Zotu Lipseanul . . 
12 Octombre 1760. Radu Văcărescu face un împrumut de la Ia- 

Mach 

14 Septembre 1783. Trei boieri, între cari lenachi, cer Domnu- lui să solicite un firmaa pentru încheiarea datoriei din 1758... 
23 Mart 1783. Negustorul Wartha, din Viena, se plînge de ne- 

plata sinetului menţionat 1... | . . ... 
14 Junie 1784. Reclamaţie a lui Vasile Vlad contra lui Ienachi , 
22 August 1784. Contract între lenachi şi architectul sas Joan 

Rathner E 
II Mai 1785. Contract între acelaşi şi timplarul Teodor 

Ianoş Pee eee aan an ea eee... 
1785. Ienachi Văcărescu către Agentul împerial, despre afaceri de 

poştă și paşaport Pee eee eee ae... 
1785 (19 Februar — 26 Mari). Acte relative la reclamaţia pome- 

nită a lui Vasile Vlad 
3 Decembre 1786. Reclamaţie nouă a lut: Wartha » , | 
18 Ianuar 1787, Raport austriac din Bucureşti, despre înlocuirea 

Vistierulu! Brîncoveanu prin Vornicul Văcărescu ..,.,...., 
C. 2 Februar 1787. Raport austriac din București, despre prigo- 

nirea lui Brincoveanu de către Domn e ec... .. 
26 Februar 1787. Raport austriac din București, despre o decla- 

raţie politică uneltită de Ienachi în folosul Austriei [ae . | 
15 Septembre 1787. Raport austriac din Bucureşti, despre pri- 

mirea demisiei din Vistierie a lui lenachi . , î... . . .. 
C. 1787. Raport al lui Ienachi într'o afacere de sudiți., , 
I-ii Mart 1797. Chitanţa Mitropoliei din Bucureşti pentru un ca- 

pital dăruit de Ienachi mănăstirit Duscu, ., . e... 
Mart 1797, Declaraţia lui Ienachi pentru această danie PI 
13 Septembre 1797. Diata Mariel, sora lut Ienachi | 
19 August 1799. Ecaterina, văduva lui lenachi, și Nicolae, fiul 

325 

Pag. 

71 

74 

74 

74 

75 
76 

76 

77 

78 

78 

78 

79 

79 

8o 

81 

82 

33 

84 
35 

85 
35 
56



326 

Pag: _ 

ct, cedează lut Donea Logofătul moșia Cojeştii, ce o cumpărase 

dînsul pentru 6. eee... 
38 

16 Decembre 1798. Mitropolitul muntean Dosoftei, pentru niște 

Țigani răscumpăraţi de Ecaterina, văduva lui lenachi . . . . . 89 

XVII, Notă despre Domnia lut Scartat Calimah (revolta din Iaşi 

şi mazilia; eteria) e e o eee 
91 

XVIII. Cu privire la Alecu Beldiman : 12 Octombre 1821. Cai- 

macamul Ştefan Vogoridi, despre trecerea de la Jeniceri către diîn- 

sul a cavaetului podului> . e oo 
93 

Anexe. . 1... . ... . .. [ce 
94 

4 Mart (= Maiii) 1714, Hotărtrea prin care Ştefan Cantacuzino 

desființează văcăritul e e... [ce . 94 

(1682.] Scrisoare cifrată a lui Ienachi Porphyrita, capuchehaie 

muntean la. Constantinopol, către Șerban Cantacuzino, în afaceri ale 

Domniei, Patriarchiei şi Ungurilor. e...  ....... 96 

18 April 1707: Constantin Cantacuzino Stolnicul către Lauren- 

ţia Pekri, cu știri despre Turci şi Tatari . . . ..... .... 95 

24 April 1804. Gheorghe Şincai către istoricul Engel, despre 

cronici romîne şi copiile sale din Roma şi Viena. ss... .. 10t 

Documente auxiliare: 

109 April 1803. Eder către Engel, despre izvoare ce ar putea 

întrebuința acesta pentru istoria principatelor. . . ....... 101 

17 Decembre 1800. Thorwichter către Engel, despre manuscrip- 

tele lui Sulzer, . . . n... |. [cc 
104 

3 August 1803. Parochul Ioan Filtsch din Girbova către Engel, 

despre manuscripte cu privire la istoria principatelor romine » » + 104 

IV. 

Prefaţă. 

I. Legăturile principatelor cu Ardealul lui Basta (1601-4). . « NI 

II. Legăturile principatelor cu Ardealul lui Bocskay (1604-6) . XLIV 

JET. Principatele romiîne pe timpul lut Gabriel Bâthory (1607-13) . LXL 

TV. Principatele romine pe timpul lui Gabriel Bethlen (1613-29) . CXIUL 

V, Principatele romîne pe timpul lut Gheorghe citi Râk6czy 

(0030-48). eee
 eee eee CL 

VI.. Principatele romine pe timpul lui Gheorghe al Il-lea Râk6czy 

(1648-58), precum şi a urmaşilor Săi, . 1... ...  ..... CCXXVIUL 

VII. Relaţiile principatelor cu Ardealul după moartea lui Râ-: 

ROeay cl lea eee eee neeeaeneae COCVIE 

Documente. . 

Semnături și însemnări ale lut Mihai-Viteazul. . . .. . . D379 

1599-1600. Listă de sate dăruite de Mihai-Vodă, redactată de 

Aga Leca. . . . .. .. . ..  ...... . ... ... .. 2



3 Iunie 1601. Chitanţa «camerariului»> din Sighișoara pentru o fur- 
nitură de griii, cu o notă romănească de la L.ogofătul Marcu , , Ă 

15 Iulie 1600, Hotărtre a lui Mihai Viteazul Într'un proces pen- 
tru satul Mindra din Ținutul Făgărașului o... . 

[1601-2.] Învoială de familie a unor locuitori din Siliște 
1628. Învoială pentru o moară între locuitori din Siliște ... 
1628. Popa Luca din Sintion dă o mărturie privitoare la o că- 

sătorie , 

1629-30. Moise Moghilă iea îndatoriei bănești faţă de agentul ar- 
delean Mik6 Ferencz, dacă-l va face Doman .,.,..,., . 

20 Octombre [1630]. Un boier, Vasilie, către Paraschiva Logofă- 
tul, despre fuga boierilor de peste Olt în Ardea. . ,, Î.. . | 

23 Ianuar [1634). Radu . . . Vistierul către Gheorghe L-iă Râ- 
Kk6czy, cerindu-i intervenţia într'o afacere de prigonire, pe lîngă 
Mate Vodă și Doamna . 

4 Septembre 1661. Radu-Vodă Leon întărește satul Vălcomul 
lui Gheorghe Logofătul... [aa . .| 

27 April [1633], Hrizea Vel Ban către Gheorghe L-iă Râk6czy, 
Cu Salutări na 

18 Octombre 1638. Vasile Lupu poruncește a se da cai de olac 
Și întreţinere trimeșilor ardeleni de ort cînd [na o n. . . . | 

7 April 1643. Vasile Lupu pentru un proces de furt între un 
Țigan şi un sătean din Forăşti 

9 Septembre [1648.] Gheorghe Ştefan Spătarul către Gheorghe. 
l-iii Râk6czy, despre dorinţa Domnului săi de a negocia în taină 
cu loan Kemeny. , 

22 April 1647, Tratatul lui Matet Basarab cu Ardealul î. .. 
2 Decembre 16438. Mitropolitul Ştefan de Bălgrad învoieşte slujba 

în casă lui Adam Raț în no n... [. . |... . ... 
18 Februar (1650). Făgăduiala Iul Gheorghe Râkczy al II-lea 

faţă de Matei Basarab. „cc... î. . .| 
[1653.] Gheorghe Ştefan Vei Logofăt şi Ştefan Serdarul se înda- 

toresc a ușura scoaterea lui Vasile-Vodă prin puterile lui Gheorghe 
al Îl-lea Râkâczy o... . . . . 1... . | . |... . 1... .. 

20 Iunie 1654. Vasile-Vodă către fratele săi Gheorghe Hatmanul, 
despre sosirea sa la Constantinopol și speranțele ce are .,..,, 

Ianuar 1655. Constantin Cantacuzino Postelnicul face jurămînt de 
credinţă lui Râkbezy cc... 

17 Iulie 1644. Domnița Maria Lupu face o danie mănăstirii 
Aron-Vodă . [ceea 

20 Maii 1655. Boieri! fugari sai trimişi de Constantin-Vogă se 
îndatoresc că Râk6czy, chemat de ei împotriva Seimenilor, nu va fi 
supărat de Turci pentru acest amestec .... . . .. .. . . ., 
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[Iunie 1655.) Dabija, păzitorul hotarelor Moidovei, către Ghe- 

orghe Ştefan-Vodă, despre ce-i spun răsculați! munteni . . .. 

Decembre 1655. Călăraşii lui Coman Căpitanul fac jurămînt de 

supunere lui Râk6czy şi luj Constantin-Vodă . . . . . .. ... 

Decembre 1655. Păhărniceii lut Iane Căpitanul fac acelaşi jură- 

mint acelorași . . . . . . . . ... .. ..... .......... 

17 August 1655. Lefegiii lui Leca din Botezaţi, Căpitanul, fac 

un jurămînt asemenea, aceloraşi . . < . ........... 

1655. Boierii Moldovei ieaii o îndatorire în privința plăţii restu- 

lui de datorie ce are țara lor la Râkâczy . . . . . .. .. .. 

Iarna 1655-6. Constantin-Vodă Şerban arată lui Râk6czy dorin- 

ţile sale în privința ajutorului de ostaşi nemți şi unguri mat 

ales ,„. . . ... ... o... |... .. .. .... .... 

4 Octombre 1656. Gheorghe Ştefan-Vodă către Râk6czy, în afa- 

cerea datorie! din 1653... . .. . .... . ...... ...... 

(1657.] Acelaşi către acelaşi, în aceiaşi afacere . . . . . . 

28 Decembre 1657. Constantin Şerban lasă averea sa lui Fran- 

cisc, fiul principelui ardelean . . . so. 1... . . ........ 

15 Mai 1658, Grigore Ghica, Domn asociat al Moldovei, către 

Gheorghe al II-lea Râk6czy, apărindu-se că nu el ar îndemna pe 

Turci să năvălască în Ardeal . . . . . . .. .. .... ... 

29 April 1659. Boierii ce ţin cu Constantin Vodă-Şerban fac 

urămînt lui Gheorghe al Il-lea Râk6ezy . . o... .. n... 

29 Septembre 1659. Mihnea al II-lea declară luf Râk6czy că 

a luat măsuri pentru ca să ajute pe Contantin Şerban în cîştigarea 

Scaunului Moldovei . . . . .......... .. ...... 

4 Mart 1662. Grigore-Vodă Ghica arată principelui ardelean 

Apaffy că i-a primit scrisoarea şi i-a răspuns oral prin sol. . » 

C. 3 Octombre 1667. Petru Marce către pîrcălabul «Boeriș Fa- 

mar> de Făgăraş, pentru afaceri de negoţ. +»... 

11 Novembre 1674, Duca-Vodă dă o carte de trecere unor 0a- 

ment af lui Beldi Pâl , 1... cc... ....... 

6 Novembre 1676. Şerban şi Mihai Cantacuzino se îndatoresc 

ca, aşezîndu-se în Ardeal, să trăiască după legile țerii. .... . 

3 April 1679. Dragul Căpitanul către Apafty, despre cele ce a 

văzut la Constantinopol. . . . .... ...... .. ... ...... 

27 Iunie 1683. Staico Păharnicul moldovean către Sigismund 

Boer, pârcălab de Făgăraş, cu ştiri despre ţeile vecine . . . . » 

3 Iulie 1686. Stanca Grădișteanu arată că a dat lul Miha Spă- 

tarul Cantacuzino niște proprietăți pentru o datorie . . . . . . . 

28 Octombre 1698. Adeverinţă a lui Atanasie Mitropolitul Ar- 

dealului, despre o înţelegere ce a făcut cu un tăbac din Maieri . 

C. 1698. Pomelnicul vechii al Mitropoliei Bălgradului. . . . 
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C. 1700. Declaraţia unui necunoscut Cătră un Vasile din Fîntina (Ardeal), despre lucrurile ce a avut pe samă la cVlădicw ,, ., C. 1700. Popa Arsenie, caligraf din Ardeal, către popa Loan din Șoimuș, pentru un imprumut ce vrea, .., . . . . ... D. 1700. Arsenie exarh de Oradea-Mare către protopopul Gheorghe din Căbești, despre o ceartă între dor preoți .,..., 6 anuar 17or. Soborul Uniţilor din Ardeal se declară pentru Vlădica Atanasie III 
20 lulie 1708. Ion Țircă ofere serviciile sale lui Francisc Ra. k6czy, pretendentul ardelean, ,.. [ee h | 11 Decembre 1706. Pantazoaia și fiul ei către un <giupăn Petre Simon», cerindu-i nişte obiecte de îmbrăcăminte, ,.., . 20 Maiii 1709. 'Loader Fenişanul face o declaraţie într'un pro- ces al Să e
 

18 Mai 1710. Constantin-Vodă Brincoveanu întăreşte niște pră- vălit în București lut Nica negustorul, |... 20 Mart 1711. Marin Draghiul dă uu sinet lu! Lefter fiul lui 
Isac Logofătul Pe mea ee aaa ec... [ 19 Septembre 1715. Mitropolitul muntean Antim, pentru vinzarea unor case către Nica Zaraful ,., Î în. cc... .. 

I-ii lunie 1715. Diată a lut Nica (Nico) Papa Zaraful , .., 
7 Decembre 1722. Despina Topliceanca și fii et fac o vînzare du Nica Zaraful 
21 August 1724. Sofronie de Ravaniţa, episcop de Inăă, către protopopul Gheorghe din Beiuș, îndemnînd pe Romîni a trece la 

Neunire Pee e e aa aa. [| . . . . . ..] 
7 Iunie 1727. Arsenie, vicariii de Oradea-Mare, către același protopop din Căbești, l4murindu-t scopurile ce are în adevăr epis- copul săi Pee eee ae a a ec... . | 3 Iulie 1731. Lordachi Creţulescu şi Manolachi Lambrind hotărese întrun proces de bani al lui Panaiot fiul lui Nica Zaraful , | .. 
II Septembre 1731. Mitropolitul Vichentie de Belgrad către ortodocșii din Oradea-Mare şi tot Bihorul, cerînd a fi sprijinit cu bani in negociaţiile sale la Curte, cc. Î. . .. t-ii April 1732, Episcopul de Inăii, Isaia Antonovici, către pro- topopul Gheorghe de Beiuș şi alți Neuniţi din acele Părți, cu sfa- turi pentru serbătorile Paştilor, „.., [cc .. I-iă Septembre 1733. Grigore-Vodă Către «alegătorii» daţi lut 

Panait Nica Zaraful, pentru o hotărnicie la Codrești. . ,  . .. 1713-34. Note relative la Nica Zaraful și fiul săi Panait 
27 Novembre 1733. Diata lut Tanasie Duca . , . 
10 Mart 1761. Sofronie și popa Gheorghe din Abrud vestesc că Împărăteasa a îngăduit legea veche, . . Î. . . . .| 
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28 Decembre 1761. Grigore, episcop de Rimnic, către Dionisie 

Novacovici, episcop al Neuniţilor din Ardeal, cu felicitări pentru 

numire, precum şi pentru o carte a episcopului Sinesie din Arad, 

pe care a tipărit-o, și pentru un preot din Răşinari. . . .... 

s-iti anuar 1763. Același către acelaşi, pentru ieromonachul Ni- 

codim, de loc din Bălgrad. . . . . . ..... ..... n... 

[17623]. Acelaşi către același, pentru nişte tipărituri rimoicene 

încredințate secretariului lui Dionisie .. ............. 

5 Iulie 1763. Mihail Vel Logofăt către protopopul din Braşov, 

pentru întărirea de privilegii dată de Domn Șcheienilor . . . . « 

(1762.] Cercetarea făcută protopopului Simion din Bălgrad, bă- 

nuit de înţelegere cu Sofronie . . . . . .. . ... 1... 

5 Decembre 1765. Protopopul din Turda către preoții săt neu- 

niţi, chemîndu-i la sobor şi plată-. . . .......... 

[17662] Cercetarea lui Onea, învinuit de întrigi. . . -. . .- 

28 Maiii 1766. Protopopul Gavriil Miluaii recomandă un preot 

pentru singhelie , . . . . . [cc 

3 lanuar 1766. Protopopul din Turda către episcopul Dionisie, 

pentru pîra unui sătean într'o afacere de despărțenie, . . . . . 

L-iii Iulie 1766. "Teodosie ieromonachul către protopopul Simion 

Stoica de Bălgrad, pentru ce a suferit din pricina legii şi unde e as- 

cuns acuma, . . . . ... vc...
 cc... 

ro Iulie 1766. Parochul Nicolae de Zlatna către protopopul Simion 

din Bălgrad, despre călugărul bănuit de uneltiri, ce a fost prins la 

Bulz. 1... . [ee 

9 Mart 1767. <Z. Lazăr» Q) către un necunoscut, despre o vi- 

sită a Împăratului în Banat, schimbările ce se prevăd în Biserica 

neunită romînă și nevoia ce are el de izvoare istorice cu privire la 

Romini. . .. . 1... |... |... n.a... 

(176..] Episcopul Dionisie Novacovici către credincioşii sii 

pentru un dar ce ar trebui făcut Împărătesei ca mulțămită pentru 

recunoașterea Bisericii lor deosebite. . . . o... . . ... 

(176..] Onea, ţeran din Cheţa, scrie episcopului Dionisie într'o 

pricină de despărțenie. . . e... ..... n. 

Acte explicative şi doveditoare . . . . =... ..... 

A, Za Documente. 

[. Scrisori romănești, fără original păstrat, din Archiva Capitolului 

din Alba-lulia, . . 

1630-1. Boierit munteni fugari în Ardeal dai zapisul lor către un 

Sas, pentru împrumutul ce fac la el. , , . . .  . .. .. ..- 

11 August 1631 (citește: 1632). Boierii munteni din ţară scrii 

lui Luca Hirschel din Braşov să nu ajute pe pribegi . . . - . e 

. .. ........
... .. .. .... [..  ....... 
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18 August 1632. Alexandru-Vodă Iliaș către căpeteniile boierilor 
munteni fugari, asigurindu-! că se pot întoarce toți în siguranță, , 

[1633 sai 1637.) Mihu Spătarul către Gheorghe L-iii Râk6czy, 
pentru vorbe ce i se pun în samă, un cal ce trimite şi averea-i ră- 
masă în Ardeal . 

9 lanuar 1633. Acelaşi către același, pentru averea pomenită , 
27 April 1633. Neagu-Vodă către Paul Keresztessy, pentru un 

împrumut ce face la e! . . 
15 şi 29 Septembre [1635.] Acelaşi, către Gheorghe Ii RÂ. - 

k6czy, cerind a fi sprijinit pentru Domnia Moldove. ..,.,... 
II. Acte relative la exililul lut Gheorghe Ştefan-Vodă, ,,., 
Scrisori dintre Gheorghe- Vodă şi ţiitoarea sa, Ştefania Mihailova, 

de o parte, iar, de alta, Electorul de Saxonia şi soţia lut (1664-8), 
[1664-8.) Gheorghe-Vods Ştefan dă satul Mihneştii lui Ştefan 

ful ÎNf Andrieşanu, 

1642-65. Notă relativă la moșiile lu! Gheorghe Ştefan .,.. 
B. Za Prefază. 

I. Zreă descripţii de luple : Braşov: 1603; Brașov, 1611; Şo- 
Plea, 1655 

[. Descrierea luptei de la Braşov (1603) de Alvise Radibrad . 
II. Descrierea luptet a doua de la Braşov (1611), de argintarul 

Mihail Seybriger, din acest oraş , II . [1 . |... . |. . 
III. Descrierea luptei de la Șoplea (1635) de un Sas anonim . 
II. Serisory : 

5 Mart 1602. Gheorghe Basta către archiducele Mathias, despre 
negociaţiile lui cu Sigismund Bâthory şi tentativa lut Radu-Vodă 
Serban, 

12 Mart 1602, Acelaşi, probabil către acelaşi, despre neizbinda 
luf Radu şi ce e de făcut cu dînsul [ee e. |... cc... 

21 Mart 1601. Ofiţerul plătitor Erich Lassota către archiducele 
Matthias, probabil, despre încercarea neizbutită a lui Radu-Vodă 

18 August 1602. Nicolae-Vodă Petrașcu către Împăratul Rudolf, 
despre cele ce a suferit pănă la acea dată. .. 

3 Septembre 1602. Gheorghe Basta către archiducele Matthias, 
despre cererile de ajutor ale lui Radu Șerban, ostașii lui și întri- 
gile lu! Ieremia Movili, ,.,..... [e . .| 

18 Septembre 1602, Ştiri din lagărul imperial de la Braşov, des- 
pre năvălirea Tatarilor în Țara-Romănească .,.,. Î. ..| 

l-ii Octombre 1602. Basta către archiducele Matthias, probabil, 
despre luptele lui Radu Șertan cu Tatarii, ... | 

Iiii Octombre 1602. Ştire din Presmer, despre aceleași lupre 
3 Octombre 1602, Ştire din lagărul imperial de la Braşov, des- 

pre aceleaşi lupte ,. .. .. 
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I-iă Februar 1603. Radu Șerban către archiducele Maximilian, 

despre trimiterea la Împăratul a lut Radu Buzescu ,...... 

x-iă April 1604. Petru Konkoli către Basta, despre intrigile lut 

Ieremia Movilă .,.... . . . .- . . . . . . . . . .. 

10 April 1604. Basta către archiducele Matthias, despre negocie- 

rile sale cu Ieremia Movilă, şi solia luf Radu Buzescu. . , .. 

1611. Petru Grigorovici Armeanul către Împăratul Rudolf, despre 

misiunea sa la Radu Şerban şi leremia Movilă ....... . 

19 Mart 1604. Basta către archiducele Maximilian, despre între- 

vederea sa de la Braşov cu Radu Şerban î eee... 

[1604.] Tratatul dintre comisarii imperiali în Ardeal! şi Trimisul 

tătăresc, prin mijlocirea lut Radu Şerban [emo .  .. 

22 Ianuar 1611. Raport al lut Starzer, ambasador german la 

Constantinopol, despre plingerile făcute la Turci de Radu Şerban 

în potriva lui Gabriel Bâthory, care-l gonise . î[ . . .. | 

17 Lulie 1611. Nicolae Sernyey câtre Palatinui unguresc, despre 

lupta a doua de la Brașov, 

14 lulie 1611. Sigismund Kornis către Cesar Gallo, despre aceiaşi 

luptă, pe scurt .. ... |... . . . .. . . |... .  .... 

23 Iulie 1611. Gabriel Bâthory către Rhedey, despre cererea de 

ajutor ce a făcut la Tatari, gătirea Secuilor și fuga diacului săit . 

Înnainte de 28 August 1611. Raport al lut Starzer, despre unel- 

tirile lui Gabriel Bâthory şi ocrotitului lui, Ştefau Despot (Bogdan 

Sasu) . . .. .... în eo a. | |. . . . |. . .. . .. 

12 Septembre 1612, Nicolae-Vodă Petraşcu către archiducele 

Maximilian, despre nevoia în care trăiește , , . . . . . . . . . 

12 Septembre 1612. Radu Şerban către acelaşi, cerind a fi ajutat 

5 Septembre 1613. Acelaşi către același, cu acelaşi scop . . . 

18 lulie 1614. Același către același, cu acelaşi scop ... .. 

După 22 lulie 1619. Arătare orală a unui Trimis al luf Radu 

Şerban la Ali-Paşa din Buda, despre împrejurările turcești . . , . 

2 Mart 1616. Radu Şerban către archiducele Maximilian, despre 

apropiata sa întoarcere în Domnie . . . . . . . . . . . ... 

27 Maiii 1617. Radu Şerban către acelaşi, despre straşnica sa 

nevoie ., 

18 Mai 1618. Împăratul către Gabriel Bethlen, principe al Ar- 

dealului, despre călătoria ce va face Nicolae-Vodă Petrașcu în a- 

ceastă provincie .,.., 

11 Iunie 1619. Gaşpar Gratiani, Domnul Moldovei, către com- 

tele Adolf de Althan, despre negocierile sale pentru pacea turco- 

polonă . . . . . . 1... . . . .. 

10 Januar 1620. Cesar Gallo către archiducele Maximilian, despre 

spusele, cererile și plunurile asupra Ardealului, ale lui Gratiani . . 
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1620. Sfătuire a unut Ungur către dieta din Neusohl, despre purtarea Case! de Austria faţă de may mulți, între cari Mihay Vitea- zul şi Radu Şerban, , . 
în... | [Septembre 1620.] Scrisoare a lut Chiril Lucari, patriarh de Ale- xandria, despre luptele lut Gratiaai şi ale Polonilor cu Turco-Tatarit , | [1620.] Ştire bistrițeană despre același lupte „ . 20 April 1621, Raport al ambasadoruluț olandes Cornelis Haga, despre sfîrșitul luY Gratiani 

în... . ..| 19 August 1623, Raport al aceluiași, despre mazilirea Domnuluy Moldovei, Ştefan Tomşa , 
30 Septembre 1624. Raport al aceluiașt, despre jaful “Fatarilor în "Țara-Romăneasci 
15 Octombre 1624. Raport al aceluiași, "despre ajutorul dat de 

bări a lui Radu Mihnea 
.. .| 23 Maii 1628, Cristofor Hryszkowie către Czarnowski, despre trecerea sa prin Moldova și afacerile tataro-căzăceşi , e. 23 lunie 1629. Raport al lui Haga, despre trădarea lui Miron- Vodă Barnovschi dia Moldova, în lupta cu Tatarii rebelY .. 7 Iulie 1629. Rapor al aceluiași, despre înlocuirea lut Miron- Vodă prin Alexandru Coconul 

cc .. ..| 20 Septembre 1629. Gabriel Bethlen către Haga, despre lipsa de judecată a luy Alexandru Iliaș din Țara-Romănească . , -.. 13 Octombre 1629. Raport al !uk Haga, despre numirea ca Domn muntean a luf Leon-Vodă , cs [Toamna 1629.) Ştirt din Moldova, despre Tatari .. 22 Decembre 1629. Raport al lui Haga, despre închiderea lui Miron-Vodi în Hotin şi luptele lut cu Alexandru Coconul |, , .. 4 Maiii 1630, Raport al aceluiași, despre numirea în Moldova a lui Moise Movilă . 
16 Octombre 1632. Raport al aceluiași, despre alegerea de țară a lui Matei Basarab .. 
13 Novembre 1632. Raport a! aceluiași, despre lupta lut Matet cu rivalul săi, Radu-Vodă Alexandrovici... 
15 lanuar 1633. Raport al aceluiaşi, despre sosirea la Constan- tinopol a lut Matt, <a 21 Februar 1633. Raport al aceluiaşi, despre întărirea de la Poartă alui Matei, 
12 iulie 1633. Raport al aceluiași, despre uciderea, de Turci a Ii MironVodă +
 

31 Decembre 1636. Raport al aceluiaşi, despre stăruințile lut Gheorghe Râkoczy pe lîngă Domnii vecini , .. 

n... 1. |... . . 
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3 April 1637. Haga către Camerarius, despre ordinele de gătire 

la luptă date tributarilor și stăruinţile lu! Răk6czy pe lingă 'Vasile- 

Vodă din Moldova. . . . . . ... ... .. ..... ... 

7 Novembre 1637. Raport al lui Haga, despre felul cum Matel- 

Vodă a scăpat de Turcii ce voiai să-l prindă . . . . . .. 

12 Decembre 1637. Raport al aceluiași, despre neînțelegerile din- 

tre cei do! Domni romîni, . . . . . . ... . .. ...... 

9 Ianuar 1638. Raport al aceluiași, despre lupte dintre el. 

29 Septembre 1638. Tractatul dintre Aecdeal şi Moldova . .. - 

26 Novembre 1639. Raport al lut Henric Cops, urmaşul lui Haga, 

despre noua luptă dintre Matei Basarab și Vasile Lupu s . . . e. 

1639-41. Extrase din Socotelile Braşovului „. . . . . . . 

14 Mai 1640. cAsigurarea» dată de Gheorghe Râk6czy lui Ma- 

tel-Vodă . . . . . . |... . . .. .. . ... cc... ... 

14 Maiii 1640. «Asigurarea» dată de Statele Ardealului aceluiaşi 

Matei . ... . . . .. ... ... cc... n... 

27 Maii 1640. Voiciech Miaskowski, ambasador polon la Cons- 

tantinopol, către Palatinul de Bractaw, despre duşmănia ce arată 

Polonilor Vasile-Vodă și Paşa de Silistra . . . . . . . . ... 

13 Iunie 1640. Raport al lui Cops, despre încercarea lui Vasile 

Lupu de a prinde pe Matei Basarab ..... - a. n... 

9 lulie 1640. Raport al aceluiași, despre găurile lut Lupu în ve- 

derea Domniei pentru fiul săă loan. . . o... . .. . .... 

11 August 1640. Raport al aceluiași, despre refusul mascat al 

lui Matei-Vodă de a veni în lagăr la Paşa din Silistra. ... « . - 

10 Novembre 1640. Raport al aceluiași, despre moartea lui loan- 

Vodă Lupu . <. . . ... ... cc... ...... 

8 Decembre 1640. Raport al aceluiaşi, despre bănuielile ce sînt 

că Turci! ar mat întinde o cursă lui Matei-Vodă, . . ..... 

19 Ianuar 1641. Raport al aceluiaşi, despre chipul cum Matel- 

Vodă sa apărat şi în data aceasta de Turci. . . » o. .. ... 

9 Novembre 1643. Raport al aceluiaşi, despre o ciocnire la gra- 

niţă între Munteni şi Moldoveni . . . . o... .... . . ..... 

3 Octombre 1642. Prepositul latin de Nicopol către Gheorghe 

Râk6czy, despre vechi planuri turceşti împotriva Iul Matei Basarab, 

despre gîndurile rele ale lui Vasile-Vodă şi felul cum s'ar cădea să 

fe umilit. cca... .. 

14 lulie 1645. Misionariul Lainieri către ducele de Modena, 

despre sosirea Tatarilor în Moldova, procesul la Taşi împotriva Ie- 

suiților şi cruzimile Domnului , „<<... . .. . . .. ... 

15 Mart 1646. Vasile-Vodă către Râk6czy, cu ştiri despre Tur, 

Tatari şi Cazaci . , . . . .... ... .. ... .. ..... 
4 April 1646. Tratat între Râk6czy şi Vasile-Vodă pentru fugari,» 
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8 Iunie 1648. Raportal lui Nicolae Ghisbrecht, urmașul lui Cops, 

despre negocierile lui Vasile cu Turci! ca să-şi capete iar fata osta- 

tecă la Constantinopol, Ruxanda . , ... .... ...... 
6 Februar 1649, Ioan, archiepiscop de Adrianopol, către cardi- 

nalu! Mattei, despre o ciocnire a Moldovenilor cu Tataril ... . 

9 Mart 1649. Raport al lu! Ghisbrecht, despre aceiaşi ciocnire 

şi Întărirea amînduror Domnilor pentru bani . 

30 Decembre 1650. Raport al aceluiași, despre prada Tatarilor în 

Moldova și purtarea lut Matei-Vodă cu acest prilej , . ..... 

1651. Raportul final al lui Schmidt, fost resident german la Cons- 

tantinopol, despre uciderea Greculu! Pavlachi și ordinele date la 

tributari de a da ajutor lui Hmilniţchi,- Hatmanul Cazacilor . . « 

6 Februar 1654. Gheorghe-Vodă Ştefan către loan Kemeny, des- 

pre negocierile Germanilor cu ' Hmilniţchi î. . . . .  . .. ... 

23 Iulie. 1655. Gheorghe Râkczy al II-lea către Palatinul Un- 

gariel, despre luptele sale din Ţara-Romănească ., ...,... 

30 Iulie 1658. Ladislau Râk6ezy către un necunoscut, despre a- 
celași lucru 

1655. Înscripţie de pe piatra amintitoare a luptei cu Seimenii la 
Şoplea . . |. . |... . .. ... .... ... 

29 lunie 1656. Privilegiu de comerț dat de Ţarul Alexe negus- 
torilor din Moldova 

9 Septembre 1656. Constantin Şerban către Împăratul, despre fa- 
milia lui Nicolae-Vodă Petrașcu , . . . . . . .. . ... .. 

6 Septembre 1657. Mate! Basarab către Împăratul, răspunzînd 
la scrisori primite . . 1... . .... 

20 tunie 1655. Gheorghe Ştefan-Vodă către dogele Veneţiet, des- 
pre piingerile nedrepte ale unuf Ştefan Beblai .., ...,..... 

27 lanuar 1658. Raport al lut Levinus Warnerus, ambasador 
olandes la Constantinopol, despre venirea lut Mihnea al III-lea ca 
Domn muntean ... ..  .. . . . . . . . . . . . . . . . . 

25 Februar 1658. Raport al aceluiași, despre luptele dintre Cons- 
tantin Şerban şi Mihnea .. .. 

30 Octombre 1656. Scrisoare din lagărul poloa, despre porunca 
primită de tributari de la Poartă ca el să ajute pe rege ,.,., 

14 Octombre 1658. Palatinul Ungariet către Împăratul, despre 
ce-i scrie Constantin Șerban, fugar î î ...  ... . | 

1658-65. Extrase din protocoalele tirgulut Cohalm (Reps, în 
Ardeal), 

1664-8. Notă despre ceia ce cuprind rapoartele olandese, cronica 
turcească a lui Hasan Vegi și o Cronică a Zipsului, despre trădarea, 
fuga şi exiliui lui Grigore-Vodă Ghica ,.,....., .... 

1659-60. Extrase dintr'un ziar al asediului Sibiiulut de Gheorghe 

Pag. 

234 

237 

238 

239 

241 

242 

243 

244 

245 

245 n. 2 

246 

247 

248 

248 

248 

25. n.1



336 

al II-lea Râk6czy, Cuprinzînd și o Scrisoare a lu Gheorghe-Voax Gia 

Iunie 1660. Ofertele făcute de către Gheorghe Ştefan Împăratuluy 
german de a trece la catolicism şi a Tepresinta politica imperială 
(după o copie în Col. Vladimir Ghica) ,,,. e . . 1662. Extras din Socotelile Mediaşului Ma 1663. Extras dintr'un adaos la opera istorică a lui Ioan Bethlen, 
despre trecerea Domnilor romîni, cu oștile, prin Ardeal, mat ales la 
e
i
 

ml ale 13 Octombre 1663. Şure din Viena, despre vînzarea robilor luat 
de Tatari, în taberele Domnilor eee. 1664. Din «Guerre di Ungheria», despre partea luată de Domni În lupta de la Lewenz .., .. . | 

mirea urmașului acestuia 
[1673.] Mihai Apafty, principele Ardealului către regele Poloniei, În afacerea uney datorii a luy Constantin Şerban, și răspunsul re-. aaa 

Spune re 27 Februar 1679. Raport al luy Colyer, ambasador olandes la Constantinopol, despre numirea ea Domn muntean a lu! Şerban Can. A pan [1688.] Bmezic Tokdly, pretendent ungur, către residentul săi la Poartă, despre înţelegerea ce ar fi avind Constantin Brîncoveanu camee I-ii  Novembre 1692. Constantin -Vodă Cantemir către Mihai Inczedi, despre războiul turco-polon ,., Pe, Nouă lămuriri la Prefaţă şi documente, [1602 ] Nicolae-Vodă Petrașcu către dieta din Pressburg, despre e 
pe Iunie 1654. Din socotelile Vistieriei lux Gheorghe-Voaă Ştefan . 1654. Variantă din Cronica lui Stoica Ludescu, despre alegerea lui Constantin Şerban şi Căpătarea steagului de la Poară. ,, 1655. Din felicitările îndreptate de Isaac Basire lui Râ k6czy al II-lea Pentru lupta de la Şoplea, .,, [eee . | 27 Mai 1657, Gheorghe-Vodă Ghica pentru o reclamaţie a lui Miron Costin în potriva călugărilor de la Sf. Sava din laşi. 7 Maii 1660, Ştefan.Vodă Lupu Scuteşte de dări pe nişte călă- rași fugari, de curind veniţi în Moldova +, . În... . .. 10 lunie 1660. Gheorghe-Vodă Ghica dă lui Șerban Cantacuzino Cotrocenif, confiscați de la un dușman fâţiș , Î. .. . ..| 31 Ianuar 1662. Istratie-Vodă Dabija dăruiește satele Movileștilor şi lut Balica Ilenet Costin Ca 
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14 Lanuar (1665). Safta, văduva lui Gheorghe Ştefan -Vodă, arată 
că a luat o sumă împrumut. . . . . |. . |. . . . . . . . 

3 Ianuar 166ş. Aceiași cedează Postelnicului Stamati niște moşii . 
21 Februar 1671. Aceiași cedează aceluiași nişte moşii , 

- 24 Maiii —. Caraiman Ceaşnicul recunoaște o posesie a Grecu- 
lui Stamati, ., . . 1. . . . . . [. . |. . . . . ... 

— Vasile Caraiman vinde o parte din Maxinești 
1652-8. Din ziarul lui loan Nemes, despre legăturile Brincipate- 

lor romine cu Ardealul 

64567. Vol. 1V. 
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ERRATA ET ADDENDA 

Vol. III. 

Pp, LII. Domnia lui Radu Paisie se începe în 1535. V. Hurmuzaki, XI, 
nota respectivă la Socotelile Sibiiuluy, 

P. 11, Supt cota 82/uxrx Bibl, Ac. Rom, posedă şi actul, dat din lași, 7185, 
Maiii 17, prin care Ștefan Brăescul fost Comis iea ocina de la Lămăşeni, 
«lăngt tărgu lingă Bae», <caria o am fostu cumpărat eii de la cumnatu-mieti 
Ivaşco fictorul Ciauşului, nepotul Banului Ghiarghe Bălianul din ț[ara munte- 
niască, și de la soţul dumisaal[e], de la vară-mia Safta, fata lui Murguleţ şi a 
Mariet, caria aii fostu fata lui Cărstian Logofătul, în vremia cănd vria să-s 
ducă d[ujmn[eajlor în ț[ajra munteniască>. 

P. 28. Grigore Ghica întărise lui Șerban Cantacuzino vtori Logofăt sa- 
tul Betejani! din Romanați, care fusese <a boerinului Domnii Meli Gheţea 
biv Vel Clucer», cumpărat cu 2.000 de ughi. «lar, după ce bine aii vrut Dum: 
nezăii de ș'aii căsătorit o cucoan(ă], ci-ait avut, după boerinul Domnii Meli 
Şirban Logofăt, datu-i-aii zestre şi acest sat Betejani, tot satul, cu toți Rumă- 
Dil şi cu tot venitul», Boieri: Preda Ban, Stroe Vornic, Radu Creţulescul Lo- 
gofăt, Mareș Vel Vistier, Toader Sturza Vel Spătar, Badea Vel Clucer, Preda 
Vel Stolnic, Constantin Vei Comis, Drăghici Cantacuzino Vel Păharnic, Costea 
Vel Postelnic. Scrie Dumitrașco Logofătul din Bucureşti. 30 Septembre 7171 
(copie, doc, 9o|xuwv al Ac. Rom), 

Pp. 31-3. Avem diata, din 1646, 17 Maiii, a lut Dimitrașco Gerali (Iara li, 
Clucer. E1 roagă pe Vasile-Vodă să aibă grija copiilor săi, câsu, xudâ) 
îxay “juoby cis miy tony, Boy uov zd bdppos eis zhy îxhapapărand nov 
md elga. Ce are «aici» și cacolo în Moldova» le împarte între soție și 
copil. 'Efsyws ăm' adră Zoo my "loapny retpuzăsto: eva, “pă ca 
pedha vă ră mpourţpanevbij sis rin Mocxofiay, sie ză sapoipta (Bibl. Ac, 
Rom., 77/LXXII), * 

La 1661, Octombre, apar la Ştefan-Vodă Lupu «Zanhira şi Alixandra şi 
Creaaja, surorile răpăosatuluY orgii, cl-aii fost Postelnic-Mare>, şi împart mo- 
şiile lu, precum și vit la Cotnari, cîn episcop> (Bibl. Ac. Rom,, 166/xLv1). 

La 16 Mat 1669, Duca-Vodă dă un act pentru Alixandra, sora Iorgăi Pos- 
telnicul, în proces cu mănăstirea din Cetatea Neamţului. Vasile dăruise un sat 
al Iorgăi la mănăstire (Bibl. Ac. Rom., 134/xL1v).
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La 12 Septembre 1662, se dă o mărturie a clerului şi boierilor pentru ave- 

rea lu! Iorga Postelnicul şi soţie! lui, fata lui Trufandă, N'aii copil, aşa că se 

iea de Vasile-Vodă, «fiindu-i Iorga Postelnicul vir primare». Apolaverea trece la 

Gheorghe Ştefan. «Ce, tîmplăndu-s[ă] atuncia asupra ţirii neşte dări mari a să 

da, cu asupreaalt la Împăriţie şi la Hanul Titiriscu, la care dări fiind cu grabi 

mare, pus-aii pre toți pre noi, pre boiarii cet mari, căte o sumi de bani, de 

am dat, şi dupi aceaia să ni-s plătiaască bani! de asupra iri! într'actasti dare. 

Întraceaia vreame timplăndu-si şi Măriia Sa Domnu nostru lo Evstratie Da- 

bij[a] Voevoda, a firia cu nol atuncia boiariii, Vornic-Mare de Țara de sus,— 

dat-aii şi Măriia Sa șiapte sute de taleri bătuţi într'acia treaabi a ţirii, iară pre 

urma Gatului acestor bani ci-aii dat Măriia Sa înnaintia lui Ghiorghi Stefan- 

Vodi şi a tot Svatul, şi-aii poftit acesta sat Măţcani!, fiind sat domnescu, să 

i-l dia Măriei Sale pentru acei ban! ce scriem mai sus. De care lucru aceia: 

bani ci-am dat noi atuncia în triaaba iri! ni s'aii întorsu noi, iar Măriei Sale 

Domnu nostru, Io Evstratie Dabij[a] Voevoda, aii socotit Ghiorghi Stefan-Vodi şi 

i-ai dat acesta sat Măţcanii pentru aciale 700 de taleri bituţi, ca să-i fie Măriei 

Saalţe] moşie și cumpăritură în viacă. lart, dupi aciasta, diaaca lipsi Ghiorghi 

Stefan-Vodi din Domnie și stitu Ghiorghi Ghica-Vodi Domnu în locul lui, în 

Scaunul Moldovei, atuncia şi Măriia Sa Domnu nostru Io Evstratie Dabij(2] 

Voevoda din boerie stătu la mazilie, iari Ghiorghi Ghica-Vodi, trimiţindu pre 

Radul Pitariul cel Mare capichihae la Țarigrad, aflănd prilej cu vriame, fiind 

acel Domnu cu socotinți cîtri dănsul, şi fiindu-i aminte Radului Pitariul să do- 

băndiasci acela sat Măţcanii, cu mare meşterşig și cu taini aii îndemnat pre 

Ghiorghi Ghica-Vodi ca să-s faci a cumpăra acela sat pre sama Măriei Sale». 

Vind dec satul Pitarului Radu «Iorga Stolnicul, cumnatul Iorgi! Postelnicul, 

şi giupăniaasa lut Alixandra, sora Iorgit Postelnicul, şi fata lor Mariia, şi alți fe- 
cfori a lor>. «Şi, fiind Măriia Sa Domnu nostru, lo Evstratie Dabij[a] Voevoda, 

atuncia mazil din boerie, nu s'aii cutedzat a eșiria la piri cu acel ispisoc de 

cumpirituri de la Ghiorghi Ştefan-Vodt... lari acum, diaca D(umn[eJazăii ati 

miluit pre Măriia Sa Domnu nostru Io Evsuatie Dabij[a] Voevoda Domnu a 

hi not și țării Moldovei», el arată actul. Se strică a doua vinzare; dar Dom- 

nul, nevoind să aibă soția lut Radu avro strămbitate şi banat>, mai dă 500 

de let. Urmează semnăturile (Bibl. Ac. Rom., 130/1117). 

La 23 lulie 1661, găsim o vînzare «dumisale Visternicului Neculei>, poate 

Neculcea, tatăl cronicarului (Bibl. Ac, Rom., 54/LYIII). 

P. 42. În pachetul 9 Caşin la Arch. Statului se află un act din a-i 

Septembre 1720 de la cDumitraşco Muste, împreună cu frate-mieii Lon Şi cu 

mătuşile noastre Todosăe și Axinie, surorile Cămăraşului Iftimie». Se mențio= 

nează şi o vară, 'Teofana, fata Ilincă! (no 8). : 

Cu privire la familia Mustea observ că în ms. 542 al Ac. Rom, p. 5, se 

află traducerea unui act de la clon Voivod ficiorul luf Ştefan-Vodă», ce 

poartă credinfa fiului Petru, a lui Dumbravă Vornic de Țara-de-jos, Ioan 

Grumeza Vornic de Țara de sus, Cozma Murgul, Lupea Hurul pircălab de 
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Hotin, Toader pircălab de Neamţ, Ioan Gole Logofăt, ispravnic, şi menţiunea 
că l-a scris Criste Mustevici. 

P. 76. Alte ştiri despre Văcărești se află în ms, 260 al Academiei 
Romîne: 

La zo Iulie 1743, Mitropolitul Neofit scrie lul Ştefan Văcărescul, biv Vel 

Dvornic za Tirgovişte, menționînd şi pe «răposatu moșul dumisale Pană Că- 

pitanul» de supt Duca-Vodă (fo 46): Pană ţinea pe Vlădaia şi lasă un fiii, 

Bărcă, ce e Mare-Logofăt. — La 24 Maiii 1745, <Păuna Coj[asca], fiica răpo- 

satului Bărcă Cojăscul biv Vei Log.>, dă vn zapis «la măna dumnealui vă- 

rului mieii Ştefan Văcărescu Vel Stolnic>, căruia-i vinde jumătate din Cojeşti 

şi casa ((0 47). — Altă vinzare între et, la ri Maiii 1749 (fo 47 Vo). —La 

12 Maiii 1749, Grigore Ghica întărește eşase boeri la moşiia Cojăștit»> lui 

Ştefan Mare-Ciucer (î4id,). — La 9 lunie măsurătoarea locului vindut (f0 45 

Vo), — În alt act,de la 9 Iunie, Păuna e calificată de cvară premare dumnea- 

lui Vel Clucer> (fo 49 Vo). — Altă vinzare între ei la 12 Iunie 1750 (fo şo 

Vo). — Pe fo 51 se află altă copie a testamentului Mariei Văcărescu 419 Sep- 

tembre 1797). — La 25 Iulie 1798, Alexandru Văcărescu declară că, neavînd 

cei 10.000 de lel ce trebuie pentru a plăti datoriile și a face pomenirile 

« dumneaei răposata, mătuşi-mea Mariia Văcăreasca, sora răposatului părintelui 

mieii>, care Maria i-a lăsat Cojeştii, e silit a vinde moșia către «Măriia Sa 

prea-luminata noastră Doamnă Ruxandra Ghica, a prea-innălțatului nostru 

Domn Constantin Gheorghie Hangeră Voevod, fiindu-mt rudă de aproape şi 

văzăndu-o cu cuget bunu asupră-m! şi răvnă de a mă folosi cu multe feluri 

Gă faceri dă bine». L-o ă deci, «ca o rudă şi ca o făcățoare de bine, cu pre- 

îndestulat, de tl dooăzeci dă mie», adeverind despre luarea banilor, catăt pe 

epitropil nevărsnicilor frați a! miei, cari sănt Preasfinţiia Sa părintele Mitro- 

politu ăriy, chir Dosithie, i dumnealui Vel Banu Dumitrache Ghica, şi dumnea- 

lu biv Vel Banu Dumitraşco Racoviţă, căt şi pe toate celelalte rude ale mele 
de spre partea tătăne-mieii, ce sănt mat aproape la rudenie decăt luminata 
Doamna». Supt zapisul scris de Vel Medelnicerul Grigorie Merişescu, sem- 
mează :; cAlecsandru Văcărescul biv Vel Clucțejr ... f lanachi Văcr.. , 
1 Marița Văcr .. . $ Safta Văcr, ., . Ştefan Văcărescu biv Vel Logofăt .. . 
Barbul Văcărescu biv Vel Vist.» (fo 53). — La 8 Septembre 1798, Alexandru 
declară că, <în vreme cînd am văndută aciastă moșie Mării Sale luminatet 
Doamnei, fiindu zălogite zapisile i hotărniciia . . ., amii fost făcut vănzarea pă 
Una mie stănjăni, după diiata mătuși-mii . . . şi după chear foaia de zestre a 
dumnei, iscălită dă moșul miei Ştefan Văcărescul Vel Dvornic». Acum, «dăz. 
zălogindu-să scrisorile», se află numai 773 de stinjeni. O nouă măsurătoare 
confirmă această socoteală din urmă. Alexandru întoarce deci banii pentru cît 
lipseşte pănă la o mie (f0 56). — Urmează ordinul domnesc pentru măsură- 
toare ; 22 Septembre (î0 ş7),



IV. 

P. LX, rindul 6 de sus: «1606» în loc de 160ş. 
P. CXCIII. La o dată ce nu se notează, «Grozav din Petiia cea Mare» dă 

moșia sa pentru 25 de etaleri buni» lui <Dumitraşco Şoldan Vornicul cel 
Mare de Ț(a]ra de sus>. Marturi: «mulţi ficior! de boiary, anume Gavrilaş vă. 
tavul de-aprodzi, Irimiia Murguleţ, Pavăl şi Neculaiă Mogăldea de Oniceani, 
Îlie şi Ghiorghii Şepteliceşti şi Ionaşco şi Ghiorghii Cărstieneşti şi Dealeii de 
Spătăreşii şi Iurașco ci-aii fost Portar, și Pahulcea ot Şerbănești. <Eii Dubăii 
singur am scris». Între semnături, şi clremiia Murguleţ> (Bibl, Ac. Rom., 
59/LXXXI)- 

La 4 Februar 1662 Istratie Dabija dă o diplomă pentru un sat al Saftei 
jupăneasa lu! Şoldan Vornicul. Supt Vasilie a fost al lut Savin Prăjescul Vor- 
nic, Toma Vornic, Uriache Vornic şi Savin Vistiernic, «și neme dintr'acești 
boieri nu s'aii maf ispitit să mat iea pre aceștia vecini, făr”' numai acum ce să 
ispitiaşte boiarinul nostru Miron Costia> (Bibl. Ac. Rom,, 38/LxxxY0). 

La p. GXCIr. Din acest an avem următorul act al lut Matet-Vodă, pentru un 
prieten ungur. Originalul se află la Deva în posesia familiei Buda, ÎI repro- 
duc dupa fotografia ce a bine-voit a-mi trimite d, profesor Veress Endre. 

T Mistiiu bjiiu Io Matei Basfajrab Voivoda i gspnii pişem gvsâdmi voao 
boiarilor Domniei Meal[e] și voao tu:[u]ror slugilor Domniei Meal[e], veri carii 
cu €[e] slujbe veţ îmbia u sudstvo Gorjiiu, dau-v[4] a știrțe] că ai€ aii spus 
jupănul Bărbat Mateiaş cum aă pus la Jup[ă]neşt[i] 1 taler; ci, de vream(e] 
ce veţ vedea cast[ă] carte a Domniei Meal[e], iar vot numat acel taler să luaţ, 
cătu-Y scris, mal mult .,. însă nu ceareț, să nu cumva săvie vro jalobă la 
Domniia Mea, că cine:s va ispiti într'alt chipu preste atastă carte a Domniei 
Meal[e), acela om mare ceriare va avea de cătră Domniia Mea, lar, de-ş va 

putea el găsi niscari oameni striini nescriș talere, să fie volnic a Strănge acolea 
la Jup[ă]neşt[i] ; și de niminea opreaal[4] să n'aib[ă). Acasta grăescu Domniia Mea, 
iacoda neast povet gvsdmi; i is sam rec gsvdmi. Msţa Iun,, 14 daă, vlt 7146. 

Io Matei Voevod. 

De en stire szlusilor sze de pacse szatului supenystilor de asse de bir pre 
un taler, 

Uemaşi în stăpînire moşiei 'aii fost alți Unguri, cărora Brîncoveanu li dă un 
privilegiu, în cuprinsul următor : 

+ Mistiiu bjiiu Io Costandin Voevod i gsdnii. Davat gdvsmi siiu poveleniiu 
gvsdmi acestor boiari striint anume Buda Andraş i Buda Miclăuş din Ardeal, 
ca-s fie volnici cu acastă carte a Domnii Meale să aibă a ținearea la satul Ţu- 
păneștii ot sud Gorji oameni striini den Țara Ungurească, liud. 10, iar de cătră 
Domniia Mea să fie în pace şi ertaţ de harac, de lipsa haracului și de adaosul 
haracului, de Vel Seaama, de seaama a doao şi a treia, de ruptori şi satara- 
lele ce să punu pe silişti, de cat de olac, de podvoade, qe conace și de alte 
dăjdi şi orănduiale, căte vor mai fi peste an în ţara Domnii Meal|e], de nici
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unel[ej val şi băntuial[ă] să n'aibă. Pentru că, fiind aceşti neamiş priiatenik 
Domnii Meal[e] de la Ardealu, Domnia Mea le-am dat cartea Domnii Meal[e) 
pentru aceşti oameni ce scriii ma! sus, să şi-l scutească far de nici o băn. 
tuială, ca să poată fi de treaaba și de ajutoriul dumnealor. Aşijderea poruncescu 
Domniia Mea și voao, tuturor slugilor Domnii Meal[e], ori-carei cu ce dăjdi 
veţ umbla Într'acest judeţ, şi măcar de ar fi să dea și cei ertaţi cu cărţi, iar 
de oamenii acestor neamiş, toți să vă feriţi, că cine să va ispiti a-t băntui ori 
de ce, uni! ca aceia bine să ştie că rea scărbă şi mare certare vor petreace de cătră Domniia Mea. Că așa iaste porunca Domnii Meal[e). lisaam re& gsvdmi. Sept. 3, 7215.» 

P. cel. În acest an se aduseră moaştele Sf. Paraschive. Cu privire Ja aceasta se află în condica mănăstiri! Bărboiul (la Ac. Rom.), fo 62, un act al : lut Vasile-Vodă, în care se spune că egumenul de la Golia arătă <un zapis 
de mărturie dela părinţi! şi rugătorii noştri, chir Evloghie, episcopul Romanului, şi chir Gheorghie, episcopul Hușului, căndu li sai tămplat lor a merge în- 
nainte moaştelor a sfintei prea-cuvioasei maici! noastre Paraschevei la tărgul Gălaţit> ; «Catrina lut Dumitru Uricar cel bătrăn» dă edrepte moari ce ai avut pe dubaze pe apa Bărladulut», la Vatoped. 

P. CCXXIY, n. 1. Avem, din 24 Octombre 1666, un act prin care Şte- fan Boul biv Vornic, Dumitraşcu sin Ştefan Boul, David ot Zalucent, Petrea Drone, Isac, rudele Ciogolei, se înţeleg pentru a-şi împărţi niște Țigant (Bibl. 
Ac. Rom., 7/x11), 

La 20 Mart 1659, Ştefan Boul Vornic Mare de Țara de jos, Toma biv Vornic-Mare, Hăbăşăscul Sărdar, Buhuș Clucerul cel Mare, Miron Ciogolea biv Clucer, Constanuin Prăjăscul Sulger-Mare, Costea Moţoc biv Sulger, Savin hiv Logofăt, Vasile Șoldan Jicnicerul, ce-și împărţise moșiile Movileştilor şi Balicăi, declară că le dai <dumneei Ileana, cucoana răposatului Ion-Vodă Mo. ghila> (Bibl. Ac. Rom,, 42[uX 1). 
P. COxXRI. La 1650, din Suceava, Vasile-Vodă mărturisește că î-aii adus fiul lut Mavrodi şi Nichita un zapis, făcut în Constantinopol, de la Necula Catar. giul biv Vel Vistier şi Ionașco biv Agă, acapichihăi ale ţerii moldoveneşti», și de la „llwpra RarakSannă sua Rea Ilocreanne“ şi [RJamandi Vel Pah, și Iorga Gramaticul, Dima Rusul, Scarlet, ani Iatro, Condorat, Chi., 

Margarit, Pandadzi, «gealepi>, Necula Pană «biv Cămăra 
<Ivă...>, ce Spun că înnaintea lor chir Asanachi, 
lebi, și Iorga Asani, şi Manoli şi Constantin, fiii luy Iorga Asani, se tocmese cu Apostol Mavrodi şi Nichita și li daii Lăturişeanii, Ciocîrlanii, Cucorașit (Tecuci) şi Şerpeanii (Covurlui), vindute lui Constantin Asani Celebi de Enachie Pos. telnic (Bibl. Ac, Rom., 35/xLY1). 

+ Cati, Parvană, 
ş u chervăsărie», 

fiul lui Constantin Asani Ce- 

P. coxor, Din scurta Dtmnie moldovenească a lui Ghica e acest act Pentru judecata preoților: «Io Ghiorghi Ghica Voevoda, 
zemli moldavscoi, Adecţ Domnmia Mea, 
boiarii cei mari şi cei mici, am socotit 
rilor şi călugăreţilor şi a preuților şi 

bjiiu mlstiiu gspdarii 
împreună cu tot Svatul nostru, cu 

pentru răndul rugătorilor noștri călugă- 
diiaconilor celor mireneşti [cu fictorii şi
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cu fiatele lor, şi cu năimiţii, şi cu năimitele lor, şi cu toate breaslele] și atot 

clirosul besearecii, căţ sint de beseareci, clirițăi, adecă ţărcovnici; de care lucru 

am înţeles Domniia Mea cum, cine să prilejeaște mainte să înțeleagi de vreo 

greşali, să fie făcut vre unul dintru dănșii, acela şi aleargi mainte de-i pradt 

şi-i globeaște: ori părcălabi, ori globnici, ori deşugubinari, ori fie ce Scaun 

va fi, şi nu să știi ei la ce Scaun vor mearge să-i giudece, ce-i trag în toare 

părţile. Într'aceaia Domniia Mia, înțelegăndu de jaloba lor, am căutat și am cer- 

cat şi la sv[ăJata pravilă a Besearecei, ce giudeţ va arăta să-i giudece pre unii 

ca aceștia ce mat sus scriem: cu giudeţ mirenescu, aii sufletescu, la boiari vor 

mearge, aii la Vlădic[a]. Deci sv[ă]nta pravilt așia porunceaşte şi învaţi: afari 

de moârte, ori căte greşiale vor fi, nici un giudej mirenescu să n'aibă treabi a-! 

giudeca, ce numai carele va face moarte, dea cei de besarect, cu acela să aibi 

treab! Domniia, iar la alte vini şi greșeale să nu aibă nimea nicio treaabi cu 

dănşii, fără numai Vlădicii. Pentru acia Domniia Mea poruncescu tuturor îm- 

preuni, boiarilor celor mari și celor mict, părcălabilor şi vătaşilor de pre 

la ţinuturi, şi globnicilor şi deșugubinarilor, saii fie-cine va fi din slugile Dom- 

niel Meale, sati slugi boerească (sai fie cine va hi], deacmu înnainte toţi să 

ştie cum s'aii socotit și s'aii tocmit cu sv(ă]nta pravili şi cu tot Svatul Domniei 

Meale, cu episcopi să aibi treabă Mitropolitul, [cu toţi episcopii, a-Y giudeca], 

iar cu călugiri şi cu călugărițele şi cu preoţii și diiaconii mireneşti, și cu ţră- 

covnici [de prin slobodzil și de pren bude, ca], să aibi treabi a-f giudeca şi 

a-l erta și a-Y globi, cineş dupi deala sa: pre cei din eparhiia Mitropoli- 

tului să aibi Mitropolitul, pre cel din eparhiia Romanului să aibă treabi 

episcopul de Roman, pre cei din eparhiia de Rădăuţi să aibă episcopul de 

Rădăuţi, pre cei din eparhiia Hușilor episcopul de Huşi; altul nimea să n'abt 

treabi, cu vre unul de acești ce mai sus scriem, nice cu casele lor, macar 

cine ce greşali ar face, nime să nu-i prade, nici să-i globască. Ce, de să va 

tămpla vre un lucru ca acela să nu poati aştepta acel năpăstuit, de va avia 

neştine vre o nevoe ca aceaia, să-l prindză pre unul ca aceia, şi să-l ducă la 

Vlădicul săii, în care eparhie va fi, să-l giudece după deala sa, pre dreptate şi 

cu sv[ă]ntaa pravili, iar altul rime să n'aibi treabă cu dinșii, Așijderea şi de 

cuscrii și de cumătrii şi de cununi! și de singe amestecat şi de ceia ce petrec 

den afară de leage dupi obiceiaiul creştinescu, — pre aceștea pre toți să-i aibi a-i 

certa cu sv[ă)nta pravili părinţii și rugătorii noştri Vlădici! ce mai sus scriem, 

cineș eparhiia sa, carele după deala lui, fie în ce loc va fi, ori la oraș, ori 

în sat domnescu, or! boiarescu sait călugărescu, sali în slobodzie, saii fie în ce 

sat în ţara Domniii Msale, altul nime să n'aibt treabi, a-i giudeca şi a-Y certa. 

Şi aciasta s'a tocmit și sai întărit, nu într'altu chip, ce după cum scrie la 

svăntaa pravili şi cu tot Svatul Domniej, Meale;. Tar carele nu va asculta şi va călca 

sv[ă]nta pravili și porunca Domnie “Mcale, mnul, ca acela să va giudeca ca 

pre un călcător de leage; într'ak, „chip fi, 

În Iaşi, vit 7166, Maiă 22. 

Pecete mică cu chinovar, Jo Gheorghe Ghica Voevod, 

(Bibl, Ac. Rom., 73/LXL.) Apostol. 
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Actul e reprodus de Antonie-Vodă, la 24 Decembre 1675, şi apoi de 

Constantin Cantemir, la 9 lanuar 1692, În actul lui Antonie sint adausele ce 

am reprodus în croşete. 
! 

Ta 11 Junie:următor Ghica dă voie «<boiarinului nostru Agăi şi giudelui să 

de Țigani> a-şi căuta Tiganii, «ori în țigănia Domnii Mialle], ori în ţigănie 

boeriască, ori în țigănie călugăriască> : «ai lua pre toţi de grumadzi, cu tot 

ce vor avia eh (ibid, 1I|1X). 

P. 13, n0 XXIII. Trebuie a se ceti: delța) Beleanij. 

P. 32, nota, rîndul 5 de sus al traducerii romăneşti: «care are>, în loc 

de: «ca să aibă». 

P. scr. Mat găsim la 8 Maii 1664 un zapis pentru o vinzare către «Toa- 

der Ungureanul, pârcăla bul de Ţinutul Totrușulul>. Pe Vo e începutul altei 

vinzări către el. O a treia vinzare e din Pătrăşcani, 1664, April 14 (Bibl. 

Ac. Rom., 64/xXăY, 72[2xXa). 

P. 113. Să se apropie de acest document cel din 1664, 19 Mart, al lui Is- 

uratie- Vodă pentru Pătraşco Logofăt al teeilea, căruia-i dă satul Costești al lui 

Gheorghe Ştefan : «pentru care lucru, în zilile lui Ştefan Vasilie-Vodă, după 

duceria din ţară a lui Gheorghie Ştefan Voevod şi lut Vasile Hatman, fratele 

lui, rămas-ait toate satile lor pre măna lut Ştefan Vasile Voevod, pentru datorie, 

multă sumă de bani: doaă-zăci mit de taleri, cl-aii fost dat Vasilie Voevod 

prin măna luf Ştefan Voevod Gheorghie, pnindu-l Logofăt-Mare, ca să-i ţie !a 

sine pentru primejdii, ştiindu-l boiariii credincios ; iar Gheorghie Ştefan Voevod 

cu acet bani ali cercat mijloace de gind răi şi saă rădicat Domnii cu multe 

oşti străine asupra luk Vasile Voevod, de l-aii scos şi din ţară». Pâtraşco luase 

Pășcanii. «lar acmii, cănd ai fost în zilele și în Domniia noastră, venit-aii 

si Vasilie Hatmanul, fratele il Ştefan Voevod Gheorghie, din pribegie, soco- 

titu-stai cu tot Sfatul țărit, nefiind vinovat, de i s'ati dat toate satele ce i s'aii 

venit la împărţiala lor>. Satul noii e pentru Pășcani (Bibl, Ac. Rom., 5/LXIX). 

_ . ka, 
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