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i „i pe tam apa ppt) 

Străbuuii nostri totdeauna se dislinseră prin fapte mari si: strălucite, spre 

a ne Tăsă de eredițate o patriă Română. Se vede insă amai, multi a le fi statii 
la inimă a face decâti a serie». Impregiuri ârile timpuriloră âncă eră prepuginii 

favoritârie literaturei istorice. Asi se intimplâ-de istoria nâstră, cea scrisă, se 

, mărginesce pân astădi la câteva Cronice destulii de serace. . Câti eroi si câte 

fapte demne de memoria posterilatei sunt date, uitârei, «carent quia vate sacro» ! 

altele sunt insemnate de străini, după interesele si vederile lorii; multe, si chiarii 
cele mai importante, sunt acoperite âncă de pulberea bibliotecelorii, si invălite 
intru intunereculii archivelorii. 
„Istoria, in intielesii adevărată, lipsesce âncă Româniloră. | Lipsesce natiunei 

n6stre cartea vietiei ce petreci in cursulă seculilorii, „cartea la alii cărei studiii 
să: se lumineze mintea legislatorelui si a politicului, la. ale cărei esemple să se 
inaltie inima cetătianului spre a imită faptele. mărite ale străbuniloră si: a iîn- 
cungiură scăderile lorii, spre a ferici asteliti presintele,, sia pregăti. si asigură 
viitoriulii.- 

:, Unei natiuni, mare. la namării ca a Gară, asemine carte, fără 4 periclu,, unu 

pote să-i lipsâscă indelungi. O natiune ce nu-si cunbsce istoria, se as€mănă 
fiintielorii lipsite de memoria. celoriă trecute: ca nu ounâsce ' „legătura Jogică si 

necesariă intre trecutulii, „presintele, si viitoriulii seii: ea nu se. cuuâsce pre. sine 
insăsi : nu scie de. unde si .cumii resultă starea, de fagiă, in. care. se află, nici 
si-o pâte indreptă”: nu-si. pâte indivină, cea viildriă nici 20 prepară; ci Grbecă 
fără indreptariă, și rătăcesce in tâte pârăle pân” ce in urmă cade în cursa i- 
nimicului. a 

„Si cu tâte acestea, asădi, o istoriă română, nici celii mai mare îngeniă nu 
„ni 0,ar pută. infăgisiă, | Sa a ae 
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Causa este simplă si evidinte: spre a put scrie, istoria Romănilorii, s'ar 
cere inainte” de tâte deplina cunoscintiă a elementelori din care să se compună 

„acea istoriă. Aceste elemente sunt faptele istorice. Intru adevării, fără a 
cunâsce faptele nici pre jumătate, cumi vei judeci asupra lori, cumii vei află, 
legătura ce esiste intre ele? si cumiă le vei cunâsce ddcii-ti sunt necunoscute 
făntânile de unde să le culegi?. ” Si 

Nici să cugete dară Românii a-si put& serie istoria, pân” ce mai ântâii nu 
vorii avt adunate la unii locii tote faptele istorice, ingropate în monumente fâră 
numeri, străine si chiari indigene, atâtii tipările si lotusi necunoscute câtă si 
manuseripte, si unele si altele ascunse! în: bibliotece si archive, latine si -grecesci, 
turcesci și nemtiesci, unguresci, polone si rusesci, serbesci, bulgăresci, ete. ete. 

A adună aceste monumente rătăcitârie ale istoriei n6stre, insemnâdiă a pre- 
găti si usiură lucrarea cea mare, âstădi cu neputiutiă, a seriitoriului fericitii cu- 
re, perlustrându-le, ne va presintă, apoi adevărata istoiiă a Româniloră. - ” 
“Atari adunători de materiali istoricii avură si ai tâte popârele „Europei. 

Italianii avură Muratori si Maftei, inainte de a, av Bolta si. Cantui; Francesii, 
Chesni, Labbei, Baluzii, inainte de Thierry, Michelet si Guizot; Germanii, ina- 
inte de Miilleri si Schlosseri, avură Pistorii, Freheri, Schardii, Struvii; Belgii, 
Grotii; Polonii, Dlugosi si Dogieli; "Ungurii 'Pray si Fejeri, si asiă mai incolo. 
Chiarii astădi se taci în Francia si pretutinde mari culegeri dle documente. Lu- 
crare grea si ostenitoriă, necesariă insă si demnă de : recunoseintia' republicei 
literarie si a natiunei. | | Se iai 

Necesitatea unei asemene coleptiuni, 0 cunoscii indată nemuritoriulii nostru 
Sincai.  Coleptiunea lui "de: 30 si mai bine de volumeni manuseripte se perdi. 
Importantia ei se pote judecă după Cronica: ce ne lăsâ. Alte importante colep- 
tiuni intreprinseră illustrii invătiati carii: ne deteră Magazinulă: Istoricii 
pentru Dacia, Cronicele Moldaviei, si altele. a 

Călcândii pre. urmele atârorii Dărbati, sunt mai bine de 12 ani de -cândă 
mă: ocupi si cit adunându, după starea si' mărginitele mele puteri, ver-ce do- 
cumentii vechii, tipărită ai manuscriptii, străin aii ': indigenă, de pre la anti- 
Cari, bibliotece, si archive. Impregiuiârile a dese ori mă favoriră.. Cetiitianii 
Românii, 'născutii in “Pransilvania: ihcepându-mi studiele in patria 'nascerei” mele, 
cele de Universitate le continuai parte in: Germania parte în: Italia, -In cursulii petrecerei mele de mat multi: ani în aceste tieri, "nici o- dată mu detei! nitârei, pentru unii momentii macarii, urmărirea ' monumenteloră “istorice ale natiunci mele. . Astteliu, astădi, biblioteca mea numără multime. de documente pretidse,: posede 
cele mai curidse, mai vechi, mai rare, si pentru istoria nâstră mai necesarie 
cârti din secalii XV, XVI, XVII ete., multe din acestea, necunoscute lui Sincai 

.
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si Eugel: În Berlinii, - niultiămită prăinvătiatului profesorii: si amici alii meii, 
Zinleisen,. autorulă renumitei isturie a imperiului otomanii, precumii si pr&dem- 
nului custode ali bibliotecei regesci,. doctorii si “profesorii Gosche, :culesei cu 
diligintiă, din cele 18. volumeni de manuscripte italiane, cunoscute sub titlulii de 
Informationi poli tiehe, totii ce aflai. intrinsele despre Românii din se- 
culiă XVI,: XVII: nici unii Românii: pân” acumii nu consnltase. aceste nepretiuite 
documente; la 1560, Principele de .Hohenzollern dându-mi voiă de-a intră în 
archivală secretii alti. Statului, primită aici cu'o rară umanitate din partea - su-: 
periorilorii, si anume din partea pr&demnului archivariă si consiliariă secretă do: 
ctor Fricdlaender, copiai după originale, ecle mai interesante si mai -curidse acte 
diplomatice ale mai multorit Domni si pretindinti români, - incepândii dela Petru 
Raresiii Domnulii Moldavici,. precumii si unii sîră de documente oficiali relative 
la. perderea : : Bucovinei, la -intemeiarea consulatului: prusianii, si la starea comer- 

” ciului nostru de-atunci. -..Dih 'renumita bibliotecă â -contelui Dzialynski din: Kor- 
„nik in Posnania Prusici-bibliotecă: avută de: cârti rare si de: manuscripte origi- 
nale,- copiai ex originali corespondintie. de.ale. lui: Michaii Vitezulii,; Sigis- 
mundi. si Andreiă Bathori, Irimiă'si. Simconii Movilă, ete. cu curtea de Varsa- 
Via acte rătăcite din. archivele Poloniei. .  .. a i 

“Afară de acestea; posedii .mai multe portrete de ale Domnilor nostri, fă: 
cute pre atunci în străinătate de cei mai renumiti „sculptori ai timpului, 'precumi 

„de “Hondius si altii;. De asemene, subserieri si; sigile domnesci, ' planuri de 
cetâti. si de bătâi, .charte vechi, intre. altele o. „Chartă a. Moldaviei : deliniată Ja 
-anulii 1595, si alte asemene... a A a d 

“"TOte” acestea le: adunai fără ca. ună guvernă;. „săi. fă dat cel mai 
“micii ajutor. ci 

Tesauruli de mouiumeite! istorice ce începi: a public, are să 
“cuprindă totii ce voii află mai importanti, în coleptiunea. mea. -- “ii: 

“Iu făscidra' 1 : (luna Tuliii) incepi cu istoria lui Michaiii: Eroulii, scrisă de 
Walther la anulii 1599. Voiii urmă cu Bisseliu care âncă scrise istoria ur Mi-- 
chaii. Voiii publică apoi din archivulii ministeriului de! resbeli din Viena câteva 
raporturi ale comisarilor trămisi de: Imperatuli Rudolti IL la Michaiii, după-ce 
acesta: ocupase “Transilvania, precumii si plângerea ce elii,. ducându-se la - Praga, în 
urma nefericilci bătălie dela -Mirislâui, dete in mânile “Tmpăratului. Apoi 'docu- 
mente din Kornik, si anume din acestea, trel scrisori ale” lui Bichaiii litogra- 
fite după originale. Relatiuni istorice din... manuscriptele italiane ale bibliotecei 
din Berlinii, -.. Din raritâti, voiii reproduce: due editiuni ale cărticelei 'scrise de- 
spre Gepesiii Vodă cu finitulii seclului. XV, necunoscute lui Engel, dempreună 
cu! 1 portretulăi, luă  Qepesii. ce stă pre fâia 'titulariă a acelorit cărticele. Editiu- 

* 
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nea originalăa Churogratiei. Moldaviei de Reichorsdorit tipărită la 1541. Istoria 
lui Despotii. Vodă de Gratianii, precumii si cea. de Sommer tipărită la 1587. 

* Dialoghi piacevoli del Signor Stefano: Guazzo; carte tipărită la, 
1586, care, intre aitele, are unii capitulă: Del. principe della Valachia 
maggiore. Lasicii Ilistoria de ingressu Polonorum in :Vala- 
chiam; Gorecii Descriptio.belli Lvoniae, tipărite la 1578. De asemine 
voii estrage din diariele publicate în Germania, Olanda, Francia, cu: fnitulii 
seclului, XVI, si inceputulă secluiui XVII, despre Michaiii si alti Domni ai. n0- 
stri.  Voiă face cunoscută Româniloră si cartea lui. Baret (Joppecourt): Hi- 
stoire sommairedes chouses plus memorables aduenuesaus der-. 
niers troubles.de Moldavie, tipărită in Paris la 1620; de abiă sunt doi 
ani de cândii aflar acestă carte de o estremi raritate: Sincai și Engel nu o vt- 
diură; ea .plinesce o insemnată lacună in istoria Movilescilorii; intre altele, cu- 
prinde si o. nuvelă istorică, despre căderea in “captivitate tătărescă -a uneia: din 
tetele lui Irimiă Movilă, măritată după, principele Korecki. : Die 

Acestia si alti asemeni seriitori coutimporani, intrecii in “mat multe :respepte 
pre cronicarii nostri. . Nici unulă de ai nostri nu scrie mai insufletită ca Wal.. 
ther, nici mai detaiatii ca Goreciă, nici în limba cea clasică a lui Gratianii, si 
nică unulii nu ne lăsâ interesantele sciintie despre Movilesci, ce le afâmii la Baret, 

Afară de acestea, vomi face estrase numărâse din istorici . vechi, Unguri, 
Poloni, “Turci. Si anume dintre Turci, vomii consultă pre Naima despre Mi-. 
chaiă si alti Domni, cră din renumitulă Saedin. (Seadeddin), vomi traduce cu- 
ri6sele descrieri ale luptelorii lui Gepesiii si Stefană- celui Mare cu “Turcii. 

Unele din monumentele n6stre de abii, sunt cunoscute unui  prâmărginitii 
numării de literati români; altele nu sunt cunoscute de locii; cele: mai. multe a 
dese ori. indesiertii, starii căută, nu in ale n6stre, dară chiari. si:in cele mai a- 
vute bibliotece străine. De - r- -, i 

N 

: Cele mai importante si mai rare vorii & publicate si in'testulă originali si 
I 

in traducere. . . | a, at 
“Vomii' serie si. disertatiuni. istorice, si, fiindă Juristi de „profesiune, vomă trată câte odată 'si materie. din câmpulă istoriei Dreptului nostru. -: ză „Vomii priimi cu multiămită si. articli. străini cândii. s6u: vorii. cuprinde fa- 

tate dintrunii noii punti de vedere. -. a - „b 
Nici odată n'am fostii -mai-liberi a în aceste de faciă impreg iurâri, spre a-mi pule consacră literature istorice l6te puterile. .Fiă-mi intreprinderea ori câtii de grea, ea.mi aduce. si. mie o. nespusă multiimire internă: «studiele ace- „Stea: mângăiă si: intărescă. inimu omului în tâte impregiurârile» ; apoi, incredin- 

pte istorice pugină ai nici de cumi cunoscute, sii cele cunosnute vorii. fi tra=



Aa IX 
tiatii că asemine lucrare n'ar putt să nu aducă vreunii folosii si patrici, indem - 
nată si incuragiată de amicii mei, mă simtiam si indetorată a aduce si eii astă 
nică petricică la marele edificii ali nationalitatei române. . 

“Pre aiurea, publicatiuni do asemine natură se facii cu ajutârie de societăti 

care la noi lipsesci, cu ajutârie de principisi regi. Ei insă, neajutatii de ci- 

neva adunai materialul: tot asiă "li scotă si la lumină, fermii incredintiatii că 
intieleptiunea si patriotismulă publiculni români va face să nu cadă o intreprin-. 
dere incepută în engetii curată de a inaintă adeveratulii studii alii Istoriei na- 
tionale.  Apeli la binevointia amiciloră mei din tote tierile „române, si la: toti 
adevăratii amică ai Istoriei nâstre. . - ” 

„Fii sănătosii si indulginte binevoitdrie eptoni 

Bucuresci 16 laniu 1862 

A. Papiu Ilarianu. 
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„Baltasar Walther, din Silesia, piro. „la anul 1597, se afă la Curtea lat Mi- 
chaiii in Tirgoviste. Insufletitii de faptele, cele. mari ale Domnului „Românii, se deter- 
mină a le. descrie în limba latină, folosindu- -se de o, descriere romănâscă, compilată 
de. Logofătulii, si aprobată de insusi. Domnulii: Manuscriptuli: români, tradusi. in 
limba. pol6nă,- i-li procură „la Curtea, „din “Tirgoviste, . solul poloni : Ande. Tarano- 
vii, unuli din amicii lui Miehaiti.  Acâstii descriere. Walther, traducându- -0. in:.lati- 
nesce:).:0 infrumusetiă, - si .0 adause: cu: maj: multe cercunstantie, aadunate nu -atătii 
dela Români. câtii. dela alti illustri si demni, „de credintiă, osteni».. Si fiindit- -că in O- 
riinte . nu. puteă, si-l dea la lumină, din lipsa. tipariului, si trimise manuscriptulii 

“a: casă la Gorlicii, mat. multi în dorintiă, precumii insusi spune, «ca fapte si vir- 
„tuti atâtii de. mari să afle unii. scriitorii - mai demni. si mal “illustruo. Mai. târdiii, 
la auulii 1599, intorcându-se insusi a casă, si: vediendii că cvirtutile eroice ale nCin- 
vinsului Căpitanii ali. 6stei „crestine âncă,, totii- ascâptă, celebratiunea ce merită», *si 
publică lucrarea, la cererea, stăruitoriii a amicilorii sei, in insasi dioa de Sân-Mi- 
chajii, inchinându-o Consulilorii din Gone, Sebastianii Hofiman si Bartolomeii 
Scultetii.?) i DI IEI i 
„Care să fă manuscriptuli românii: a ciirui, i traducere. „BolGnă servi i de vase, scri- 
erei lui Walther? 'si cine eră acel logofătii care-lii compuse? . ua 
„ » Magazinulii Istoricii: pentru Dacia, (vol. IV, pag. 231). publică u una 
din cele mai - vechi: cronice, ale tierei: romănesci, : “continuată, „În cursulii, timpului - de 
“mai multi inst. Una, din! aceste continuatiuni pare a fi si istoria, lui Michaii,- - Cu- 

„prinsă in acâstă cronică, . dela, pag. 277 a: Magazinului, sub: titluli:: «De aicea se 
„1 Leptorele, familiari în scrierile Poloniloră despre Români, observă "de îndată cum- -că “Walther se folosi de ă 

; unii manuscriptă. polonii, e că-ci si clă, după stilulă Cancelariei de Varsavia si ală seriitoriloriă poloni in  gene- NE Tală, pre Domnulă "i chiamă Palatină, in locii de Valachia dice Moldavia. ! - 
2) Lesiconulii, Universală'ală lui Zedler cunâsce pre Bartolomocii „Scultetii, si. Spune că se ocupi mai cu' sâmă cu „„ sciintiele matematice, de unde 'lă si numesce Walther «renumiti matematicii». Scultetă fă mai întâiă' colegă 

ală gimnasiului din Gorliciii, după aceea: senatoriă, in urmă Consule: Imperatoriulă "1ă nobilită. uri la a- „i Bulă 1624, lăsândii mai multe opere „teologice, macdice, matematice, si, astronomice, „Yedi tom, 36 din Gro g ses volistăndiges' Universal Lexicon. IIalle und i Leipzig LO - 
în ae



«incepe istoria, lui Michaiii Vodă, fiiuli lui Petrasco Vodă, carele a făcutii multe 
«resboie cu Turcii pentru crestinătate, precumi : de” aicea inainte: se arată». - Între 

acestă, descriere care noi pretindemii a fi de pre timpulă lui Michaiii, si intre de- 

scrierea, lui Walther, de si se găsescii 6recare. diferintie chiarii si de fapte istorice, 

„dar de altă parte se-află si multe asemănâri de stilii, incâtii noi, pân” la alte des- 

coperiri, ami cutediă să afirmâmi că acesta ar fi manuscriptulii de a: cărui tradu- 

cere pol6nă se folosi. Walther. . | 

Incâtii pentru. Logofătulii care compuse deserieria : română: sar cere a sci ci- 

ne eră Logofătulii lui Michaiii pre la anii 1595-7: lucru ce sperâmii că se va pu- 

tă sci cu timpulii. In tratatul de supunere ce incheiară solii lui Michaii cu. Ba- 

thoii la 20 maiii 1595, trei insă vină inainte cu: titlulii de Logofătii, si anume: Di- 
mitrie Logofăt, Borcea Logofăt, „Preda, Logofătii 1). Eră cronica română memorâză 
intre acesti soli pre Isafă Losotstulii?).. “Walther spune că pre la Sântă-Măria anu- 
lui 1595 Michaiii tăiâ, in bucâti pre proditoriuli- Chesarii Logofătulii, de asemine si 
pre Dotrânulii Dimitrie: Nucumva vreunulit din acesti Logofeti 4 să fiă lucrati acâstă 
descriere? Liăsâmii altora descoperirea. -- aia mii 

- XValther, marturii 'a: multe “din cele: “descrise, răpit de. mărimea faptelorii si 
strălucirea virtutilor lui Michaiii, pătrunsii de o "sinceră, durere pentru. suferintiele 
ticrei rominssci, in insufletirea sea nu află termini destul de vii prin care să-si 
esprimă. entusiasmuli * pentru Michaiă, si' compătimir ea pentru tiâră.. Imbnlditii de i 
dei,: cuprinsi “de afepte, “Walther serie int”unii stilii preincărcatii de incise, si chiarii 
inflatii, câte odată, mai confusii. De abiă este: vieo scriere latină mai greii de tra- 
dusi: Insă, admirarea -si inăltiarea faptelorii lui Michaiii, nici odată, nu-lii face pre 
Walther a se abate: câtusi de puginii din calea' adeverului “Acesti” meriti. ală pa- 
negiristului lui "Michaiii e recunoscuti de toti, de Nemti 'chiarii 'si de Unguri, de 
chiarii inimiciă lui Michaii si at Româniloriă. Soteriu*) in biblioteca sea Ms. dice că 
Walther scrie cu “multă patimă, si nu -in stilul celii mai “curatii, insă totdeauna cu . 

- credintiă. De asemine dice. Haner) că scrierea lui Walther este lăudată mai multii 
pentru: cuedintia' decâtii pentru stilulii ci, care, adauge Gebhardis); nu totdeauna e 
usiorii! de: intielesti; Scriitori ca, , Hahimer, “Ziukeisen si „altă, citez cu folosii acestă, 

-cărticică, . zu 
puna iu 
1) Wolfig. de Bethlen, i Ilistoria de rebus Transsylvanicis. “Editio secunda; Tom. III. pag. 560.: 
9) Magaziniă Istoricii pentru Dacia. Vol. 1Y. pag. 238. 

d Waltherum afiectibus interdum. quam plurimum indulgere, ct stilo' non , Satis culto ti fidem autem in co de- 
-siderandam non esse, statuit Soterins. Haner, de Scriptoribus rerum hun garicarum et tran silva- 
niearum scriptisque eorundem antiquioribus adversatia. Vionnac 1774 pag. 264. nota c). 

4) Balthasar Waltherus, vir, qui Walachiam codem ferme, quo scripsit tempore;. peragravil, au Constantinopolim 
usejile pervenit, dedit Description em Rerum; a Ion Michaele; „Walaebhiae Patatino Bestarun, - 

„de quam. stilo meliori + conspieuam. " Maner, |. e. 
5) Sein oft nient recht verstzendliches Tatein. "Gebhardi, Geschichte des, Roichs: Iu ngarn “und der da- 

* mit verbundenen Staaten. 1Y. pag. 360. :



, 

Scrierea, cea insufletită si veridică a lui. Walther, mâre servitiii aduse istoriei 
lui Michaiii, că-ci, după 20 maiii 1595, numele acestuia mai că, dispare cu totulii in res- 

belele cu Turcii: faptele lui cele mai eroice, insasi: gloria, bătâici de la: Calugăreni, - 

se atribue: decătră, scriitorii transilvani, unguresci - si: nemtiesci, afară. de. 'Francesii 

Thuani, WAmbry, Baudier,. se atribue lui Bathori, alii cărui vasali se făcuse ero- 

ulă "nostru. Eroismulii. lut adaugeă gloria. netrebnicului principe .alit : Transilvanici. 

Walther de abiă memorâză numele lui Bathori; nu scie, ai pâte nu vrd-a sci ni- 

mica de supunerea lui Michaiă: totdeauna X tratâză de egali, si cândă,. după bătaia 

- dela Călugăreni, spune că Dâthori luă, cu -sine 50 tunuri câstigate ; dela, iniimicii, 'se 

grăbesce. a adauge că Michaiii i le dărui.. Credintia cătră Impăratulit nu-l face nc- 

dreptii cătră alte tieri mai mici. Sincai!) X impută că pră inaltiă pre capitanulii Ki- 

ral si ai sei, si tace de beliducii români. Acesta vine pote de acolo că, afară de 
“Ms. românii, celelalte informatiuni, precumii insusi spune, le are dela militari străini, 

" Pucine si usioră de. indreptati erori comite Walther, precumii: la, unele :date 

si. nume: Gebhardi presupune că in asemeni er nori "ă vorii fi indusă: anii Lumei” u- 

sitati in' originalulii românii... - ERIN ae De d 

Descrierea, se intinde pnă i in anul 1597, si promite ă.0: continuă: aceea. ce. 

nu scimii să fii făcuți, “Il DR ie i 

- Walther tipări cartea, seca la 1559 in Gonlici; in '49%, cu litere si. chârthiă- de: 

“ stulii: de bune, “erori de'tipariă de ajunsi, fără paginatiune, are fo 20. Pre fâia ti- 
tulariă se “află o stampă . tăiată in lemni, fără, e vreunil meriti de axte. Oredinciosi 

originalelui, o reproducemii si noi. e i Ea | 

"O altă editiune este cea, din coleptiunea! lui Rensner dela 16032) In Reusnei 

insă lipsesce titlul deplinii alii scriere lui WValther, lipsesce scris6ria lui .dedicătâriă 

cătră,- Consulii din Gorlicii, precumit si poesia lui la o efigie a lui Michaiii, si alta 

„la dioa aniversâriă a, nascercă lui: Petrascu la 1597. e a 

- Editiunea ! originală - de Gorliciti: atâtii este de rară incât, afară. de esemplă- 

ziulii bibliotecei Szechenyiane din Pesta, alii bibliotecei din Viena care este, mancii; 
si. ali bibliotecei din Wolffenbuttel altul nu se „cunâsce. Din cet co” ai scrisii 

ai IT IEt ei ni DIAS ID a i 

D. Cronica, auulă 1595, . 
2) Reruin.memorabilium în Pannonia sad "Turcarur Imperatoribus, a icapta Cionstantinopoli _ 

:: “usque ad hane actatem nostram, bello militiaque gestarum Exegeses, siue Narrationes il- . 

_ lustres-variorum et diversorum Auctorum. Recensente Nicolao Reusnero Iurisconsulto ct 

" Comite Palatino Caesareo, Conşil: Sax. Francofurti, Impensis Claudii Maranii et: haredum 

Joaunis Aubrii M. DC. 1U. 4% Publicată : după mârtea autorului da cătră frate-scii Lliă, cu o 'epistolă de- 

dicătoriă cătră Ioane, priucipele Sasoniei.* Walther se află la pag. 227—255. Coleptiunea lui Reusner se re- 

_ dipări la 1627 la Francfurtă sub titlul: Syudromus rerum 'Turcico-pannonicarum historiam cen- 

"“tum quinquaginta aunorum complectens, cete. etc. Reusrer, afară de acestă coleptiune, mai publicase 

si alte usemine luerâii, din care insemnâmii. Oratiunile si Consultatiunile, si Epistolele Tureice, 

care le vomii coasultă si noi la Hopuli si locală dori. , . e 
A i 0
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despre Michaiii; Gebhardi. şi Engel cunoscii editiunea de Gorliciă, Sincai si Bălcescu cunoscii. numai editiunea incompletă a, lui, Reusner, care. âncă . este destulii. de ra- ră... Insii scriitorii vechi,. afară. de Thuani, pugini altii cunoscii pre. Walther.  Bis- 
seliii nu-l cunâsce. . Chiari scriitorii literaturei s6i. bibliografiei istorice nu cunoscă editiunea. primă. : Asiă Czvittinger!) scrierea lui Walther, falsi intitulată, o atri-. bue unii: Anonimii. Toti asiă de reii "li cunâsce: si Haner?). care „acusă pre Czvit- tinger.că-ci “pune in titlul scrierei pretinsului : seii . Anonimii: Michaiii .princi- „pele Moldaviei in locii dea dice principele tierei romănesci,. fiindiă-că principele - Moldaviei „pre acelii. timpă eră Irimiă, nu Michaiii; noi insă scimă de mai susii că Walther ticra vomănâscă. o numesce Moldaviă,. după, stilulii Polonilorii. :: Cine'este Walther ? Nime pen”. acumi nu ne sciu spune. ag “Din opera sea despre Michaii,  6tă. ce putemii. culege.: In dedicatiune, apare ca unii peregrinii, 'ca unii: călătoriti, în relatiune cu: Dărbată illustri în republica, li- -  terariă.:. Pre la Constantinopoli; in reiatiune. intimă cu ambasada pol6nă si , englese. Aici. vădiu! pre. Bogdanii ce aspiră. la tronulii tierci, si ne descrie. intămplârile lui ; de asemine, pre. Stefani, altii pretindinte de tronii, dela care află mai multe fapte istorice. La 'anulă 1597: vine in tiera. romănâscă. -Vădiu .cu ochii sei, plinii de intristare, . locurile depredate ale tierei. In Tirgoviste, fu fagiă cândi se presintă, la Michaiii. o deputatiune serbâsciă, : Vădiu Fermanulii. ce trimise  Mohamet lui Mi- chaiii. Face versuri la efigiea lui Michaiii, si „la dioa, nascerei lui Petrasco. In altii loci, cătră, finea, “operei sele, : negândii. cumeiă Sultanulii Mohamet III sar. trage din vitia profetului, Mohamet, adauge ci aiurea ar fi- scrisă mai. pre, largi despre originea lui tatarică. Ftă totii ce ne lăsă Walther insemnatti despre sine. in ac6- stă 'seriere,. - E aaa ÎN ti Se Bata 'Engel5) numai atâtii ne scie spune că Walther alii nostru nu este acel Baltasar Walther despre care Jăcher ins6mnă că eră, născutiă in - Turingia la 1586, si mai in _ urmă 'se făcu profesorii: de limba grecă, si. evreâscă. la Iena,. si: superintindinte la . Gota, i, Pa | Pi „Noi credemii .că. seriitoriul faptelorii. lui Michaii este acelii Baltasar. Walther despre care Lesiconultă lui Zedler spune că era născutii in. Gross-Glogaii in Silesia, ” “eră Doctor de medicină, versatii in sciintia . chimiei; ne mai spune, după Francken- „berg in: victia lui  Bohme, că siese ani “petrecuse în Oriinte, si de indată ce audi de compatriotulii sei acobii Bihme, faimosuli' intomeititoriii alti septei: Bihmistilorii, călători la densulii, si trei luni de dile conferiră, impreună; intre” altele 1 propuse 

Te 

1) Czvittingeri, Bibliotheca scriptorum. qui extaut de rebus hungaricis. Francofurti 1711. 49 Page 253 sANONYML Descriptio Rerum, gestarum Michaelis Principis Moldaviae, Gorlicii : 
1599, 49 „ , i | - . po „i . ii DC , 2) L. c. notab), | . Ă . , , 3) Engel, Literatur der Walachischen und Moldauischen Geschichte. pag: 36, - 

i:
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patru-diecă . cestiuni despre sufletii, rugându-lii să i le res6lvă. Acelea, dempreună 
cu respunsele lui Bihme, se află tipărite in alii treile: volume ală operelorii aces- 
taia. Aflându-se Walther la Dresda, insărcinatit: cu priveghiarea laboratoriului che- 

micii, se dice că Bihme i ar fi trămisii operele sele spre a le vedă si a le indrep- 
tă, de unde multi sunt de părere că Walther ar fi dresii multe, adausii si stersii 
după bună plăcerea, sea.  Accea este afară, de tâtă indosla că elii; Walther, unu- 
li din cei mai inteliginti septatori ai ui Băhme, cerc, în totii modulii a. lăti ase- 
mini cârtă, si a câstigă, aderinti. Acesta făcu si la Paris unde muri mai in urmă. 
Deasemine este afară de indoslă, că Bihme. a invătiatii multe dela Walther, si anu- 
me multe cuvinte chimice si cabalistice, nu . niai puginii si Walther dela Băhme 
multe 'curi6se păreri audi si aceptă. Eli numiă pre Bohme Theutonicum 
Philosophum”). Chiarii si în opera sea despre Michaiit se află Vorbe si. frase ce 
ar pute să pară cuiva a fi Bohmistice,. | 

Credemii a face o' plăcere si unii servitii publicului românii, amatorii de isto- 
riă, infăgisându-i o carte, atâtii de vechiă, atâti de rară, atâtii de interesante, ali 
"cărei interesă cresce prin aceea, că e lucrată după, unii Manuscriptă românii de pre la 
anul 1597. 'Testiilii latinii ali unei asemine cârti nu putea să lipsâscă în 'Te- 
saurulii nostru. Traducerea e pre câtii se pută de fidelă dintruniă originalii atâ- 

„tă de greii de tradusi, si, după Gebhardi, greii chiarii de întielosii, Bunulii lepto- 
riii va consideră acâsta, si apoi ne va judecă. 

Lăsâmii pre autoriii să vorbâscă, fără a-l intrer “unpe, La fine, vomii adauge. 
si noi câteva, note. i 

Originalul are si note marginale, care noi, spre a nu strică forma editiunei 
nostre, le vomi pune la fine, 

1) Zedler, Grosses volistiindiges universal! Lexicon, despre Walther în tomală 52; despre Băhme in . 
tomulă 4, | . - E ,



BREVIS ET VERA 
DESCRIPTIO 

RERUM AB 

ILLUST. AMPLISS, 
ET PORTISS, VILITIAE 

COSTEA PATRIAE SUAE REIQ. PUB. CHRISTIANAE HOSTES, 
DUCE AC DN. DN. 15N MICHAELE, MOLDAVIAE TRANSAL- 

PINAE SIVE WALACUIAE PALATINO GESTANUM, 

In ciasdem aula Tervisana fideliter colleela 

opera et studio 

| BALDASSARIS WALTIIERI 

Jun. S. 

GORLICII 
Typis Johannis Rhamyae. 

  
  

" SCURTA SI ADEVERATA 

DESCRIERE 

A FAPTELORU 

LUI ION MICHAIU 

1 DOMNOUU"7IBREI ROMANE 
SI PRESTRĂLUCITULU, PREMARITULU Sl PREVITEZULU 

CAPITANU DE OSTE 1X CONTRA INIMICILORU PAȚRIEI | 

- "SELE SI Al CRESTINETATEI. 

Culesa cu credintia in curtea lui din Tirgoviste 

de catra. | 

“ BALDASARE WALTHER 
celu teneru, din Silesta. 

  
| „ GORLICIU 

-  Tipariulu lui Ioana Rhanyva.



it i ra 

    
ApaApaapaapeaba, pe paApapa 

eee ea pata pro zacaaca 
„ sr , 

n. pa 

NOBIL.. DOCTRINA, PRUDEN TIA, PIETA- 
TE, FIDE, ALIARUMQUE VIRTUTUM LAU- 
DE ET MULTO RESUM VSV CLARISS. VI- 
RIS ET DN. DN. SEBASTIANO HOFFMAN 
IN HENNERSDOREE ET SORAVV,ET DN, 
M. BARTOLEMARO SCULTETO, MATHE. ! 
MATICO CELEBERR. ETC.. REIPUB. GOR- 
IA4C.. COSS. DIGNISS.. DOMINIS. AC PA- | 
i „TRONIS OBSERVANDIS. 

LS. 

   10 infracti anii fervore, Nobiles, Cla-! i 
ris$, Prudentiss, Viri, . Patroni observan- 

di, tot tantisque -evictis, divina. adjutus 

tutela „periculie alictissiman XP alachiapa, 

PD SI a: ara 

AB Ap3Apaapaz pa naanpa po aeaae 62302 sezecz PO ARS Ape oa ș. ea aaza paa4 ee aapa aa 

  impune. prostitutam, tum, Tatatorum sub-"! 

y 

NOBILALORU DOMNI. SEBASTIANU HOFF- 
MAN DE HENNERSDORF SI. SORAVV, SI. 
M. BARTOLEMEU SCULTETU, MATEMA- - 
TICU RENUMITU, BĂRBATI STRĂLUOITI 
PRIN INVETIĂTURĂ, INTIELE PTIUNE, PI- 
ETATE, CREDINTIĂ SI ALTE VIBRPUTI FRU- 
MOSE, LUMINATĂ PRIN MUL/LĂ CERCARE, 
PREDEMNI: CONSULI: Al . CETATEI! GOR-: 
LICIU, DOMNILORU SI PATRONILORU MEI 

„PRESTIMATI:. 
„SALUIE. 

Sabin, prăluminati si prăintielepti: bă: 
bati, patroni demni de tâtă stima: Cu: 
ce inimă  inflăcărată: si neinfrântă se. lu-", 

ptă Michaiiă, Dommulii tierei r omănesci; câ- 
te si câtii de mari, perieule i invinse, CU =, 
jutoriulii, cerului, spre a restitui in ve. 
chia-i libertate patria' sea cea, asuprită, | 

inde transeuntium rapinis. expositam; Mi- i prostitută desfrănârei si “înjurielorii ne- 

chael Pâlatinus avite: restituere libertati, : 

& sacrum simul 'juvare: bellum- annitătur, | 
ex "pluribus eximiorum virorum! militum- 

que, literis, Dercebinus, mullam' solidiorem; 

seriem,, scepius, expetitam,. vidimus.' Hanc 

aliorum, | in. heroicis invieti, constantisque, 

militize:!Christianze. Ducis virtutibus, :cum. 
felici : divinitus concesso Successu-- conjun- 

ctis, meritam hactenus desiderantibus” ce- 

lebrationăna, “stylo “conseribendis * cuncta-” 
| tionem, cum aliis pibclaris, vir is perpendens:   

„pedepsite ale  Musulmanilorii;. espusă; tre-: 
cerilorii: si prădătiuuilorii-Tatarilorii; cumii: 
eârcă. elii. de a. ajuta; totii. o dată si ;be-. 
lulii.. sacru:  scimi din;.;serisorile . mal. 
multorii birbati, si militari. illustri;, si cu 

tte acestea, pre. lângă tâtă, dorintia de 
atâte“ ori “manifestată, âncă nu vedeimnii : 
aceste fapte insirate intrunii miodii: demni .. 
de. ele. .: Considerândii: eîi.: dempreună.,cu;. 
alti. preluminati: bărbati; cum întâvdiă al: 
tii. .a, dă, la, lumină vinţutile eroice, ale;a-.: 
cestui neinvinsii, si constante Căpitanii ali, 

 6stel, crestine, „virtuti. incoronațe de, ceri,
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eorum hortatu  & eximia Magnifici Am- 
pliss. Dn. Dn. Andre Taranowii &c. plus 
XV. legationibus in diversa regna adhi- 

„biti, Palatino amicissimi, opera, Iunio ct 
Iulio mensibus Anni 1597, brevem Quen- 
dam rerum gestarum, Walachico sermorie 
a Dn. „Cancellario conceptum, atque ab: 
ipso Waiwoda, approbatum contextum, in 
aula Vargowistea obtinebam: : quem in: Po-- 
lonam translatum linguam,. latinis' verbis. 
reddens, non tam - Walachorum quam a- 
liorum egregiorum militum  fide dignis ex- 
quisitis vestiebam « cir cumstantiis: Ante ul- 
teriorem per egrinationem per  amicos, cum 
Ilust. Polonoruim Legato Du. Stanislao Gol 
scio, Castellano : Haliciensi, Capitaneo Ba-. 
rensi, Patrono observandis, isthac per Mol- 
daviam in patriam - revertentes, in scri- 
ptis (quod vniversa tyrannis Osmannica ty- 
pis careat) ex Sultani Mehemetis, III Por- 
ta : transmittebam: Et excusata tenuitate 
eximium' aliquen tantarum -virtutum. fa- 
ctorumgue optabam :scriptorem: Nec nisi 
iri „meditato, & certas ob caussas neces- 
sario, ad „praefatos Illustres Magnificosque 
Patronos, Christo Duce, reditu, acceptis 
annexisque. „egregie perpetratis hactenus 
facinoribus, pr:el6 subjiciendum; statuebâun. 

- Verumtamen amicis opusculum hoc aliis iti- 
nerum obser vationibus esse absolutius, po- 
stea, animadvertentibus , & imperfectum 
quam propter alias occupationies fortasse ne- 

- gligendum, diutiusve expectandum, in ipso 
ad parentes: transitu : effagitantibus gra-. 
tificandur ratus: Sub' Clariss, & Ampliss. | 
p; YV. tâmquam! digniss. pationorum pa- 
trocinio- typis committendum duxi.: Quod 
institutun, pro ea: qua multis ab annis 

  
  

  

cu unii sucesii atâtă de ferice, si care 
pen! astădi ascâptă âncă, celebratiunea, ce 
merită: la indemnulii lorii, si. prin gene- 
rosa midilocire a măritului domnă An- 
dreiii 'Taranovii care pân acumii sa, il- 
lustrati in mai multe tieri. pre unde a 
fostii trimisi în mai bine de XV. solie, 
unulii din cei mai intimi amici ai Dom- 
nului Michaiii, câstigai în lunile Iuniii si 
Iuliii, 1597, pre cândi mă. aflam la. cur- 
tea din Tirgotiste, 0 scurtă descriâre a : 
acelorii fapte, compusă de dumnealut Can-, 
celariulii în limba română, şi aprobată de 
cătră insusi - Domnulii:. acâstăi "descriere, . 
intârsă pre! “limba pol6nă, eu, traducendu. : 
o in latinesce, 0: „îmbrăcat cu cele mai a. 
lese cercunstantie, adunate, nu atâtii dela N 
Români câtă, dela, altii insemnati : si demni 
de credintiă osteni. Inainte de a-mi ur- 
mă, mai de parte călătoria, avândă a se 
inturnă, amicii mei in patriii, prin Mol- 
davia, dempreună cu illustrulii legatii ali 
Polonilorii, Stanislaii Golsciii, Castelanulii 
de Galiciă, “Capitanulă de Bar, Patronul 
meii-. prestimatii, % rugai ca: să iea cu'si- : 
ne. si'acestii : manuscriptiă dela “Porta Sul- 
tanului Mehemete III unde me aflam, fi- 
indă-că sub domnia. tiranului Osmanilorri 
lipsesce: tipariulii; si bine cunoscândii că 
iigeniulii meiă nu “este la, inăltimea, - fa- 
ptelorii ce voiam a. descrie, . -escusam te- 
nuitatea lucrarei mele; si: doriam din. ini- 
mă ca, fapte si' virtuti atât de mari să | 
afle. unii scriitorii mai demni si mal il- 
lustru; nici că aveam in, cugetii. a 0 Su- 
pune tipariului inainte! 'de intârcerea mea 
la” mat sus disit: mei măriti patroni, cu- 
legândiă până atunci: si adaugândii faptele 
mai insemnate ce arii fi: urmati. Intra: . 
ceea, :observândii amicii met că. acestii o- 
pusculii ar fi mai: deplinii decâtii alte ob- 
servatiuni de călstori, si cu ocasiunea tre- 
cerei mele pre la părinti, cerândulii ef cu 
totii deadiusulii, am crediutii' de cuviintiă
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Clariss. Doctiss. omnibusque vere doctis 
cariss. Dn. Scultete, amice colende, pro- 
sequeris me singulari humanitate since- 

„_raque benevolentia, facile te amplexu- 
_rum: 'Te quoque Nobilis Ampliss. Dn. Se-. 

bastiane,  fautor expetende, vt prieclara, 
doctrina multoque rerum vsu, ita, cando- 
re ac in bonos omnes humanitate cele- 

„berrimum, ab ignoto benigne suscepturam 
& cequi. bonique consulturum, haud dif- 
fido. Fieri' tamen, mihique porro faveri, 
& tantam humanitatem aliis Dominis, Pa- 
tronis atque. amicis honorifice commermo- 
randam, in animum induci exopto,.& fe- 
lices, Nestoreos annos vivere, beneque va- 
lere precor. Dabam Gorlicij ipso S$. Mi- 
chaelis festo, Anno Virginei partus M. D. 
XCIX. | 

„ Glariss, Ampliss. p. V. 

Studiosiss. 
BALDASSAR WALTHERUS IUN, S-. 

  
  
  

să le facii placerea, si sâ-lă daii la ti- 
pari, supti măritulă si luminatulă vo- 
stru patrociniii, mai bine" asiă nedeplinii 
cumii este, decâtii să asceptii mai inde- 
lungată, si pote din causa altorii ocupa- 
tiuni să-lii neglegii. Acestă lucrare, nu 
am indo6lă că o vei imbragisiă fără gre- 
utate, si cu acea distinsă afabilitate si 
sinceră, binevointiă cu care de mai multi 
ani incâce te porti cătră mine, prâlumi- 
nate, si .tuturorii adevăratii invătiatiloriă 
prescumpe Domnule Scultete, amice sti- 
mate. De asemine si tu. nobile si pr&mă- 
rite Sebastiane, patroni de toti doritii, 
renunitii atâtă prin luminata tea inv&- 
tiătură si multa-tă cercare, câtii si prin 
candârea si binevointia tea cătră toti cei 

“buni: de si autoriulii “ti ce necunoscutii, o 
«vei priimi totusi cu bunăvointiă, si o vei 
luă în nume de bine. Dar, voi g vati 
priimi, si cit dorâscii din inimă ca să vă 
aduceti a minte a-mi continuă si mai de 
parte acestă favâre,. si umanitatea vâstră 
o vorii aminti cu onâre si alti: Domni, 
patroni si amici. Vă urediii sănătate, ani - 
fericiti si multă ca anii lui Nestore. “Seri 
sei in Gorliciii in chiarii dioa de Sân- -? 
Michaiii, anuli Nascerei M. D. XCIX. | 

Ali strălucitului si măritului Vostru 
patrociniit 

predoritorii 
BALTASAR WALTER, CELU TENERY, 

din Silesia,
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. Moldauis; maioruin insigiibus celebris, : minus 

erga subditos' beneiole afiectus, sed qualiciuin: 

que nataliun 'claiitate tumidus, fallaci blan- 
dicutis fortinze: vultu adinodhim! elatus, bai- 

intolerabinia, imo 'ad X. Powar în aiuro! cesti 
| mata "conflauerat debita, - 

“In ipsam piacteres prouineian, plus sa: 

tis iam ante, afhictam, tantum Turcarum ag-. 

men, vt cam penitus occupatam sibi usurpare, 

"nonis expilationibus et crudelitate plusquam. 

tyrannica, ipsisque Turcis alias minus usitata, 

masimis denique iniuriis Oppressos omnino 

“incolas afficere, nec non în domos i irruere tan- 

tum bonisque spoliare. sed et decimum quem- 

que pucrun, sicut in quibusdam locis bruto- ! 

“um decimas, nouo prorsus exemple, nefarie - 

ad ex- | extorquere, vxores însuper et filias, 
'plendani plus quam caninam lividinen in ma- | 

ritorum atque parentum conspectu impuden- 

ter comprimere, Stuprare, et id genus. pessima 

quacque “Aagitia audacter perpetrare,; impu= 

neque conitinitâte attentatent, introduserat: 

Eaque, “ratione! oinnem pristince” libertatis” rE- 

cuperandee. spem. subditis violenter ademerat: ! 

zi LEXANDER Walachiie! Palatinus iite | Aaa Donnilit tierel: ruiitnescl: 

„LORU CRESTINETATEI. | 
4 ICR pa i , 

i ; 

Moldovianii'de origine, născută din familiă stră- 
lucită,. asupriă reă. pre supusi; ingânfati priu 

strălucirea nascerel sele, inșuperbitii „preste. 

măsură prin amăgitâriele zimbiri 'ale tortu- 
nel, 'si mai imbetatii prin fastul “celt: băi 
baricii ali “domniei, făcuse dâtor i penă la suma 
de diece poveri''de aurii. a 

, 

Afară de 'acâsta, ătâtia Turei adusese 
in ticră care si până. aci destul eră de asu- 
prită, in „câtă aceia usurpă acunnii ticra pen- 
tu sine ca-0 provinciă cucerită; . o storeeit 

; cu. chipuri ndue si cu erudiroi mal multi de 

câtit tiranice, crudimi care inainte de ăcâstă 
nici Turcii nu le făcea; comiteă, in fine, totii 
genulă de injurie asupra locuitoriloră celorit 
apăsați: nu se mai multiămiă a irrumpe in   

| 
| 

Şi 
| 

casele -6menilorii si ai despoiă de averi, ci, 

' asiă precumii in unele locuri se 'iea dicimii 
de vite; &%, prin unii esemplu de totii noii, | 

răpiă acumii, blestematii, totii alt dieceleco- 
! pilii; afară de'acestea, spre a-si sătură neo. 

minescile. desfrânârt mergeă pewacolo de ru - 
sină femeile și fetele. în fiintia de. fagiii a. 
bărbatiloră si a părintiloriă. si alte mari fi 
rădelegi făcea cu „ciitediare 'si : fără “pedâpsă. 
Prin aceste 'violintie, supusii “si. perduseră “ 

1 t6ti sperantia de a-si mai. câstigă vechia Ii- 
ș bertate. „Insă, „asiă precumii este șârtea, in- -
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Nisi pro ea, quae est humanorur casuum con- 
ditio, vt personis ct Rebuspub. nonnullis cir- 
ca extrema occupatis, interdum minus pro- 

uisum, minimeque expectatum, diuinitus obii- 
ciatur adminiculum et auxilium, quo _citra, 

spem cum omnium admiratione ad clariora 
sui. floris euehantur fastigia, quam ex qualibus 
deturbabantur, codem hoc: plus' quam exulce- 
ratissimi seculi-aerumnoso tempore e, ad vltima 
redactis YWalachis, singulari miserentis Dei af- 

fulgente gratia, itidem usu veniret. Clarebat 
Craiowae vel Crailowa (quae ciuitas Walachise 
versus Yngarici et Turcici. soli hodiermoş li- 

mites sita, Bahni, siue praecipui officialis, ma- 
sn Walachie parti praefecti, reditibus. om- 
nibus pro annua pensione fruentis, et stabi- 

litee iam olim dienitatis ratione, nunc tempo- 

ris. ad. finium illorum defensionem ducentos 
Cosacos Walachosque praesidiarios plures a. 
lentis' sedes est: Olim vero reemorum Vnoa- 
ricte corone subiectorum administratores hoc 
ipso nomine, a bando, quiod a banderio de- 

ducitur, et idem quod. flammularis est, voci- 
tabantur) generosus Bahn Michael, Petri Pa- 
latini Christiani, praefati Alexandri, anteces- 
'Soris filius, vt paterna emineitia, et natalium 
pricrogativa, cum decenti corporis forma, iu- 
Staque statura omnibus notissimus: ita Sin- 

_gulari egregiarum vivtutum, -erga Deum mimi- 
rum. pietate, in patriam amore, erga pares z0- 

 quanimitate, inferiores humanitate, in omnes 
“denique'” justitia, veritate, 'constantia, largitate, 

Ă et plurium id. genus aliarium studio commenda- 
tissimus: Propter. sublimes praeterea animi 
'Vere generosi, et ad ardua perpetranda abi ip- 
sa natura dispositi dotes, suauem item pru- 
dentemdue ; sine praemeditatione, quoties- opus 

  

„patriă,     

tămplârilări ominesci, că unorii Gmeni si sta- 
tură chiarii in momentulii ce se află la mar-. 
ginea peirei, să li se infăcisieze, intrunit 
chipii dumnedieescii, spriginii si ajutorii, câ- 
te odată, cândă' mai puginii puteă să-l pre- 
vâdiă, si de unde mai puținii puteă să-lii 
ascepte, ast-felii in câtă, preste asceptare, să 
se inaltie, cu mirarea, tuturorii, la unii gradi 
de inflorire mal strălucitii de câtii. acela din 
care cădiuserăi:. „de asemenea se intămplă, 
prin o deosebită gratiă a lui Ddiei, si Ro- 
mânilorii, carii eră adusi la. celii. mat” din ur- 
mă "periclu, în âceste ale nâstre nefericite tim- 
puri. Ja marginile tierei despre Ungaria si 
Turcia, este situată. Craiova. - Aici e resiedin- 
tia Banului care e prefeptulii . acestui mare 
tînută ali tierei romănesci. Elii trage tâte 
veniturile de preste anii ale acestei insem- 
nate pârti. de ticră; afară, de acestea, atâtii 
in privirea, demnitate sele din vechiii asiediate, 
câtă. si pentru apărarea marginilorii tierei, in- 
tretine dâue sute Căsaci si mai multi pr esidiari 
români. Mai de multi, „guvernatorii tierilori 
supuse : corânci unguresci purtă acesti nu- 
me, de la bandii, cuventii ce se trage de la, 
banderiii si insemnă flamurariii (stegariii). 
Infloriă. pre atunci in Craiova generosulii Banti 
Michaiii, fiiulii lui Petru care stetuse Domni 
ali tierci inainte. de Alesandru despre .care 
vorbirămii. .Elii eră, cutoscutii tuturorii prin 
strălucirea părintilori si a nascerei sele, prin 
o distinsă frumusetiă si '0 justă statură a 
trupului; de asemine eră lăudatit de toti pen- 
“tru. virtutile. sele cele alese, pentru că eră 
plini de pictate cătră Ddică, de aimâre. cătră 

eră, bineyoitoriii cătră seminii sei, 
blând cătră cei mai mici, dreptă cătră -toti 
si sinceri,  constantii “si: liberali, si cu alte 
mat - multe asemene virtuti . infrumusetiati, 
-Toti 'cei buni se Simtiă atrasi cu amâre prin - 
atâte 'calitâti sublime, prin o inimă atâtă de 
generâsă si. care de la natură păreă a fi chia- 
mată la fapte “i mari, nu măi puginii prin e- 
locintia cuvintelorii. ș sele care veri-cândi se
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erat, ore efiluentem sermonem, Vonis quibus- 
que carissimus: Cuius fana cum nataliun, 
tum propriarum virtutun praestanția se ex- 

serens cun: aliquoties Alexandri Palatini au- 
Tes perstreperet, tanquam . parato, aut nato 

_potius acmulo, insidias struens, clam capi ad- 

ducique cum praceipit: 

„ angelo 
Quod bono faucnte 

Bahm Michael, salutique 
suac necessario et prudenter consulens in Vu- 

resciscens 

gariam se recipit, nec diu ibidem connnora-" 
tus, Anno MDXUI, diuina prouidentia Con- 
stantinopolim, omnibus patri:e vicinizeque Chri- 
stianis clam congratulantibus, Palatinatus ob-- 
„tinendi causa proficiscitur. 

Fodem pene tempore seniores- et prac- 

cipui Walachia, viri ad Reizis siue sultani 'Tur- 
cici genua deuoluti, de tot tantisque niseriis, 
ab Alexandre, ciusdemque aulicis praesidiis 

et mercatoribus Turcicis illatis, nec dum fi- 
nem Nabituris. vehementissime conqueruntur, 
ordine turpissima ct detestanda plurima lar- 
gis crumpentibus lacrymis proponunt, Gene- 
rosum deinde Bahn Michaelem, modo pracfato 
commendantes, verumque hacredem afârman- 

tes, aut patriae suae tanquam legitimum Do- 
“ minum praefici, aut aliuni habitandi locu, ni- 

si petita impetrent, assignari sibi supplices ro- 

„gant. Ad quod institutum certius obtinendum 
auunculus vel matris frater gente Graceus, qui 

„et ips6 antea dicto Bahni officio functus €e- 

rat, et commemorabili qua in Porta vel aula 

vigebat propter turgidiores loculos gratia, sumt 

tibus honorariisque haud vulgaribus prode. 
„rat, ta: fauente Deo, Jon Michael ab ipso 

. Amurate. IL. Walachize siue Moldauni:e T rans- 
alpine Palatinis magnificis inauguratur c6- 

  

    

9 

cercă, fără pregătire scică să curgă dulce si 
intieleptii.. Faima lui. si strălucirea atâtorii 
virtuti ajunsese la urechiele Domnului Ale- 
sandru. Acesta şi. “incepe a-i urdi de indată 
insidie. ca unui inimicii "născutii, si a dă or- 
dini ascunse ca să-l prindă si să- li aducă 
inaintea sea. Insii, Banulit: Michaiii, favoritii 
de ângerulii: sei, află de acâsta, si: spre a-si 
scăpă vistia trece in Ungaria. Fări să petrecă. 
pre aici indelungi, la anulă 1591 plâcă.. ca 
inspirati de. provedintia divină si urmatii de 

: urările tăcute a totă ticra si crestinătatea ve- 
cină, la Constantinopoli, ca 

tierej. 

să clră domnia 

Mai totii atunci ajungi la Portă si i 
trânii si toti cei mat de frunte vărbati” ai tie- 
rci romiinesci, si plecândi genunchii inaintea 
Sultanului, seplângii cu amară de relele si nefe- 
ricirile cele multe ce aduseră asupra tierei Ale- 
Sandru si presidiarii curtel lui, si negustorii tur- 

- cesci, nefericirii ce nu vorii să mai aibă capeti; 
Y arată una câte una si cu mări lazremi uri- 
tele si infticosiatele lori - făriidelegi, ' reco- 
mândă apoi: pre generosuli Dani Michaiii, 
arătândit că clii e adevăratulii -erede,: si se 
râgă ca stii să-lii asiedie in fruntea tierei ca 
Domni legitimii, sâi dâcă cererea nu li stari 
incuviintiă, să le dea unii altii locit de locu- 
iutiă. Spre a' se ajunge scopulii mai siguri, 
unchiu-seii, adecă fratele .maicel sele, grecii 
de origine, care mai. nainte si densulii fusese 
Banii alu Craiovei, si care pentru pungile 
sele cele grâsc se bucură la Porti de multă 
favâre, " stete intr'ajutoriii cu' mari sune de 
bani spre a pută respunde onoruriele necesa- 
rie. Astfeliii,- Ion Michaiu, . cu: voia . lui D- 
dică, se inaugureză cu mari ccrimonie de 
“Domnii ali ticrei romănesci de cătră insusi 

: Amurată III; și astădi, acâstă ticră, odinidră 
- atâtii de iuilritâriă,- care insă acumiă de abiă 

9 ia
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vemoniis: et oppressa penitusque' prostrata, i: 

mo vis aegerrime spirans Prouinci quondam 
forentissimee Respub, respirare ac paulatim 
non sine: grandibus violentisque auxiliis, sicut 
extremi requirunt casus, ad pristine libortatis 

et incrementi vigorem aspirare annititur, Sub 
“cuius gubernationis felicem auspicationem A- 
lexander antecessor, de impie impudenterque 
administrato amplissimo Palatinatu certoque 
vitae periculo, sine teste optiine sibi conscius, 
dominatu neglecto, turpiter aufugit. “Lemporis 
deinde suecessu Constantinopolim cum uxo- 
re migrans, variaque attentans propter nouas 
quasdam obtinendi Moldauuite Palatinatus ma- 
'chinationes ab ciusdem Dn. Teremi:e procu= 

" ratore' siue agente accusatus, iussu regio în 
domo sua siue hospitio arreptus, ibidemque 
in splendidissimo vestitu laquco-elisa gula ipsa 
Palmarum Dominica Anni 1597 misere periit, 
Turcici vero creditores certis initis cum sur- 
rogato Domino .de numeranda incredibilis a- 

ris contracti summa, pactis de viteque tran- 
quillitate, sicut et alice feces Turciea assecu- 
rati, immoto pede fixi habitare pergunt, 

 Accidit paulo post vt Reuer. Comelius 
de Nona, Canonicus Vdriensis et Roma ad'D. 
Hieronymum de Ripeta, Archidiaconus a Cle- 
mente VIII: Pontif : Max, tanquam aulicus ad 
magnum Moscouuice Principem missus, Tran- 
siluani Ducern Sigismundum, ct Moldauuize 
Palatinum Aaronem in; reditu accederet, de 
Reipub, Christiăna procerum vnanimi contra 
communem hostem consensu bellum suscipi- 
enduim referret, cosdemque vatione Christia- 
n: professionis ex istis Tyrae siuc Nestri et 
Danubii fluminum par tibus_ sua adiungere au- 
xilia grauissimis adductis vationibus, ct quod 

“Si mai tineă sufletul. de apăsârile -si inge- 
nunchiârile cele firii de margini, - aspiră, 
nu fără mari si violinte midil6ce, asiă pre- 
cumii ceră casurile estreme, să ajungă cu în- 
cetulii la vig6rea libertâtii si mărirei sele de 
maj nainte, Sub fericitele auspicie ale guver-" 
nului “liă Michaii, Alecsandru, antecesniulă 
„seii, mustrându- li cugetulii de modulii im- 
piă si fără de rusine, cu care administrase 
o ticră atâtii de intinsă, siguri de periclulii 
ce-i amenintiă viâtia, părăsindă domnia, fugi 
cu rusine. In urarea timpului, aflându-se la 
Constantinopoli dempreună cu femeea, si aci 
tiesândii felii de feliii de intrigi spre a câs-. 
tigă. domnia. Moldaviei, fă acusatiă: de cătră   

  

  

agintele lui Irimiă Domnulă, si din ordinea 
“Sultanului arestată in insasi locuintia. sea, . 
unde imbrăcatii in cele mai splendide vest- 
minte, peri intrun modă miserabili, su- 
grumată prin laciu, in dumineca, Floriilor, 
1597. Fri creditorii turcesci, după ce inche. 
iară cu nouli Domnii anumite invoeli despre 
modulii cumi să le r&spundiă ncinchipuitele 
sume de bani ce contrasese,. asigurati de 1i- 
niscita lori petrecere, atâti ci câtă si alte 
rOie de Turci continuară a se asiediă in tiâră, 
definitivi. i. 

Se intemplă, de pucină după acâsta, 
Reverentulii Comeliu de Nona, Canonicii de 
Udria, si Arcidiaconi la D. Ieronimi de Ri- 
peta la Roma, trimisi de cătră navele Pon- 
tefice Cleminte. VIII la marele Duce ali Alo. 
Scovici, se abate, cu ocasiunea, intâreerei. se- 
le, pre la Sigismundii Principele Transilva- 
nici, si Aron Domnul Moldaviei: Lli arată 
„acestora necesitatea de a se redică cu reş=" 
belii totă crestinătatea in contra inimicului 
comună; se adoperă a-i persuade prin râti- 
unile cele mai tari ca: să stea 'si ci intr” aju- 
torii, ca crestini ce sunt, din aceste părti! 
ale Niste ului si ale Dunărei; că, afară deal- 
te natiuni, totii asemine cugetă a face si ve-



' 

_praeter alias gentes vicinun Polonia regnum 

idem meditetur, persuadere conaretur : Ad ip- 

Sum vero Walachize Palatinum Michâelem pro- 

pter certas quasdam caussas non perueniret: 

Quem: tamen praefatus 'Transylvanize Dusx iis- 

dem. ferme rationibus sibi devincire, quibus 

ipse erat perimotus, annititur. Vniversa enim 

dubia quz ad iustam tardius assentiendi hae- 

sitationem facere videbantur, variis modis gra- 
uissime diluuntur: augestens indies 'T urcarum 

petulantia, et in aerumnosatn Walachorum gen- 

tem excogitata grauamina, recensentur: Sin- 

gulis pene mensibus, siue Tatarorum siuc Tur- 

carum irruptiones aut trausitus metuendi com- 

WALTHER RES GESTAB MICHARLIS 

  memorantur: aut corundem licet fauentiutm cap- | 

tandee  quictis caussa pro libitu tam 'hyberna 

quam aestiua castra necessario suflerenda, ma= | 

&u0 commeatu alenda, multis nonorariis cu= 

mulanda subiungitur, WValachiam ne priora qui- 

dem soluere posse debita, nec illatorum im-     manium damnorum: sentire leuamen, nedum 

subsequentibus Sufficere, în mentem ronocatur: : 

„Nulluin antecessorun a multis retro annis 

tranquillo durabiliue vsum dominatu, sed vel 

inuidorum calumniis vel aemulorum nuuneribus 

apud Sultanum, suspectum redditum, fuisse 

ciectum,. vel violenter vita, privatum ostendi- 

tur. Prudentis . esse absque grauissimnis de 

DOU0 emergentibus rationibus vix meliorem 

antecessorum - fortunam stabilibus radiis- sibi 

afiulsuram grauiter denique monctur. Vt licet 

Palatinus, de cuius simul ct subditoruin ho- 

more, faima, bonis, ipsaquc vita cardo pericu- 

losissimus vertebatur, “mon statim în primis 

motibus omnino in hanc sententiam iret: cum 

suie tamen gentis. senioribus et amicis de his” 

deliberaturum se, serio polliceretur. Etenim 

sufficientem militum numerum, necessariam sti-   

-1i 

cina Poloniă. Insă, pre la Michaiii, Domnulii 

impedecatii de tierei . romănesci, nu ! trece, 
Gre-care impregiurâni. Pre acesta cercă a-l 
atrage memoratulii Principe ali Transilvani- 
că, mai totii prin acelesi ratiuni prin care si 

insusi se induplecase, Prin multe si seriose 
argumiute răstârnă tote îndoclile care sc pă- 
reă a justifică o mai indelunză intărdiare din 
partea lui Michaiii: I arată cumit insolintia 
Turcilorit cresce pre di ce merge, i arată n6-. 
uele sreutâti. co ei înventă si erundesci a- 
supra neferizitei natiuni române:. i aduce a- 

minte că mal pre totă luna ai de ase teme” 

de invasiunile” sii trecerile. cândii ale Turci-" 
lovit cândii ale Tătarilorii ; că chiar si: atunci 
cândii nu vinii ca inimici, dâcă vorii a.rămâ- 
n& in pace din partealorii si nesupărati, cau- 
tă a le suferi vastrele in ticră, după buna, lorit 
plăcere, atătăt preste ră câtii si preste va- 

ră, ale intretînt cu mari provisiuni, ale mul" 

tiămi cu mată, onorarie. I amintesce'că tidra 

romănscă, nici” detoriele. sele de mai na- 
inte nu pote să le respundiă, nu pote a:'se 
usiură nici de. infricosiatele damne ce,i, Sail 
făcutii “pân” acumii, necumit să fiă in stare 
de a purtă: cele ce ai să urmeze. I arată 
că de la „unii timpi iîncoce nict unulii din 
domnitori avură parte de o domuiă liniscită 

si durabile, ci, sâi prin calumnicle. pismasi- 
lori scii prin darunie pretendintilorii, fură 
adusi în prepusă inaintea Sultanului, si sco- 
Si din scaunii, sti ucisi. In fine, “lit face lu- 
ătorii aminte că nici eli nu va fi mal for- 
tunatii de câtii antecesoriă sel. Asiă în câtii 
Michaii, a cărui onâre, faimă, avere si vic. 

tiă, nu mai puţinii si accea a supusilorit sei, 

eră espuse celui mai de aprâpe si mai mare 
periclu, de si nu-si dete invoirea numai de 
câtii, elii insă promise cu tâti scriositatea că 
va deliberă asupra acestora cu bătrânii po: 
porului si cu amicii sei. Că-că, intru adevirii, 
se mal cercă a se incredintiă că va avă 6ste 

de ajunsă, că nu-i vorit lipsi stipendiele -ne- 

cesarie nici ajutorie pronte de la augustulii - 

Ss
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pendiorum Subministrationem, et in ommibus : nostru Impăratii, Rudolfii II, precum si de la " paratas semper Suppetias ab Augusto Impe- ! Sigismundii, Principele Transilvaniei, că A- ratore. nostro, tudolpho II. nec non Sigismua- | TONU Ya romăn constantii în acâstiă societa- . : te în tote casurile, in fine dovei, să se con- 
do Transylvania Duce aflore, Aaronem sere | - , a. , isulte si asupra modului cumii ai să se sta- 
Stabilem ad quemlibet cuentum sociețatem ! | i bilEscă si să se verifice tâte acestea. - praestiturum, et quibus ca modis certa rata-.: . a que sint futura, demonstrari videbantur. . E ia Mae ratione cos coniunctis animisz, vi, Unindu-si ei, astfeliii,- puterile, si lup- ribus, et” bellandi studiis,- circa “Tyra siue | tându-se toti-cu o inimă și cu aceea-si fer- 
SNA . , Ne vâr ă 3 ai bine 20 mi 

Nestri, et Danubii aut Istri fluniina, cum plus : vore de luptă Cu o oste mal bine de 20 mil 
ai 

fără indoflă eră sii fiă în stare a infrănă cu quam visinti militum millibus, tam Tariaro- i usiurintiă, si prădătiunile Tătarilori și incur- Tum itrumpentium Jatrociniis, tum immanibus | gorile 'TPurcilorii, - asiă in câtă de cecalaltă Tureicarum copiarum impressionibus; resistero | Carte in Ungaria, Impăratuli crestinilorii, facile posse, vt ex alia Vngari:e parte Impe- mai puţinii impedecatii, putea . apoi să conti- tator Christianorum sua' bella -minus 'impedi- „nuc resbelulă: mai: cu putere, si să-l termine [ cu fericire, si, să aducă, in fine, lumet mal 
| curendii pacea cea atâtă de dorită. Pracândă 

| aceste consilie se urdiă int'ascunsi, simtite 

tus continuare fortius, et conticere felicius, 
orbi denique pacem multo desideratissimam 
conciliare citius valeat. Talia dum surstum de- 
orsumque versantur. clam, consilia, Tareas ta- la 'anulit 1593, de o parte faimosulii Sinant men haudquaquam latentia, Anno: 1593 Sinan | Pasia,-atâtă de nefericiti in urmă in luptele Bascha proximiore celeberrimo militie quidem | sele cu crestinii, inaintă cu osti numerâse, ti- Duce, scd in faustius nostrorum auspicium nendi drumulii drep ti spre Ungaria; pre când, minus felice, cum maximo exercitu recta via 
procedente, nec non Precopensis Hoida Priti- | Crimea si pârtile vecilie, trecea prădândă si cipe „pluribus în Tauriea “Cheisoneso ct vi= ardiendă prin Moldavia si apot pre la mar-' cinia collectis Tatarorum millibus per Wa- ! ginile Poloniei, totă in contra crestiniloră in lachiam et deinde circa Poloniz fines în Vn- | Ungaria:. Gtă vine scirea că. cetatea Iaurinii , a [Sei Rab cădit prin vendiare suptii jusulii turcescii. Acestă prâtristă intemplare . fă. o lovitură si mai simtitâriă. pentru AMichaiii. 

Atunci elii, bine sciindii că a apără cele căs= Palatinus magis perculsus secundum vulgatum tigate este virtute nu maj pucină de câtit a illud: Nou „minor est virtus, quam quarere, | căstigă altele, incepu să cugete cu deadinsuli parta tueri, de stabilienda dizmitate, autoritate ! ce ar A de făcută pentru întărirea -demuita- tei, autoritatei si domniei sele ; si miscată de 

gariam Christianos Gppugnatum progrediente, 
Iaurinum siue Raab 'Turcic:e tyrannidi non si- 
ne fraude. subiicitur. Quo Iuctuosissimo casu.   
et dominatu necessario „conclusurus, pro ge: 
ncrosi animi motu, et commemorabili isi pa- 
„iam amore, tot tantisdue perpetuo implicari 
su tutela commissos subditos aerumnis haud- 

„Quaquam magniticun honestumue ratus, cum 

nici frumosii nică onorabilii. a lăsă pre supu- 
sii incredintiati apărârei sele pradă atâtorii „nefericiri, convocă pre betrâni si. pre cei mal , 

de altmintre si de: Turculii, chiarii precândă | 

de altă parte, Chanulă. Hordel tatarice, inso- 
gitii de mai multe mii do''La tară, adunati din - 

inima sea cea generdsă, de ferbintea amore | ce purtă cătră patriă, considerândii că nu e
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conuocatis senioribus ot praecipuis tere in- 

colis de “idorieo! tantorum et grauiorum iam 

iamgue irruentium malorun variis propositis 
rationibus, remedio consultauit: Ybi tum com- 
muni omnium suftragio, cum Principibus Christi- 

"anis confoederationem potius ineundam, quam 
intolerabile, tyrannidis . „sustinendum diutius 
iuguun, conclusum est. Assumtis itaque du- 
orum millium: Vngarorum priesidiis, clam ad 
fines hanc ob. caussam. iam ante dispositis,. 
eros iste, împlorata Christi Seruatoris gra- 
tia: Genizaros, quorum duo plus minus millia 
nullo ad Palatinum habito respectu, sedes i- 
bidem audacter fixerant, cum caeteris Turcis 

- improbitate consueta, gaudentibus, ac more si- 

bi proprio deditis! semper proditione Hebraeis 
omniibus; priofato anno 1593, Idibus „Nouem-, 

bris, ad Ynum' omnes trucidat. 

Nec multum imterponens morae, ceete- 

ros ciuitatibus” ac arcibus qualibuscunque mu- 

nitos visitare coercereque proponens, XV. eius-. 

dem Aensis Dziurdzouuam ad Danubii ripâm 

sitam Turcicoque insolescentem i imperio inua- 

dit, ieni mandat, ct plurimis morte multatis 

“arce munitissima interim relicta, amplis 0- 

nustus spoliis ad Palatinatus sedem Bukere- 

"sten regreditur, Neque diuturnze deditus: qui- 

eti, praesumtum post talem cuentum sibi pa- 

rari bellum experitur. Etenim Iaurino, ut di- 

ximus, proditorie capto, Emir unus ex ampla 

Mahuinetis Pseudoprophetie prosapia oriundus 

et tum temporis Cadilessker (quorum tres 

solummodo Greciae nimirum et Myssir” vel 

Cairi în Aegypto, quasi.apud nos Archiepi- 

scopi sunt, omnibus -etium ipsius Vezirazenn 

“summam potestatem commissam exercentis di- 

eitatibus praelati, primi Regis consiliarii, 

1Ș 
de frunte ai tierei ca să tînă consilii cumii av 
pută scăpă titra de atâte rele ce sufere, si 
de altele mai mari, ce o amenintiă pre totii 
momentulii. În acea adunare se. incheiă cu 

a se confederă cu principi: crestini decâtii a, 

purtă si mai departe. jugulii celi nesuferit 
alu -tiranului turcescii.. Atunci Eroulii .. 
dată. se si pune în fruntea a dâue mii a 
Transilvan! cari de mal - nainte eră asiediati 
spre. acesti scopi la marginile tierei, si im- 

plorândă' gratia lui Cristi _mântuitoriuli, la 

13. Nouembre 1593 ucide, pă la unulă, toti 
Ianiciaril cari in numără de vro .d6ue,. mii, 
cu despretiuli autoritate domnesei, cutedia- 

seră a se asiediă în tiâră, nu. mai pu ini si   pre ceialalti Turci ce petrecea aici in fâră- 
delegi; deaseminea taiă pre toti Evreii! carit, 
după: daţina lori, ca totdeauna, se: purtă'ca 
vendiători a tie. it 

- Farăi multă intărdtare, "SI pr opune avisită: si 
a pedepsi pre Turcii ce se află iutăriti în cetâti 
si in fortăretie; la 15 ale luneă cure la Giurgiu 
pre 'ripa Dunăre, cetate Supusă Turcului, o 
face pradă focului, dă mârtei 'multime de 
Turci, si lăsându deocamdată in pace fortă- 
„Tâtiă cea întărită, se. intoree, incărcatii de: 
multe prădi, la scaunul domufei ia Bucuresci. 
Fără ai se dă vre unii repaosii, află că i. se 
gătesce resbeluli la care se asceptă după a- 
semine întemplâri.  Câ-el, după luarea Iauri- 
nului, prin vendiave, precumiă arttarămii, 6tă 

vine la Bucuresci ună Emirii din mărita vitiă 
a pseudo-profetului Mahumetii; pre acelii   | timpi elă eră unulii din cei: trei Cadileskeri 

turcezci carii sarii pute asemână archiepi- 

-scopilorii. nostri, demnitatea, lorit este mai pre 

susii de tâte celelalte, autoritatea mai mare 
decâtii a insului Vezirii căruia “1 este incre=: 
diutiată cea, mai inalta putere, ci sunt primii 

consiliari ai Sultanului, supremi judecători in   vesbelii,: ei, în- fine, ocupă primulii locii. dup 
summi iuris sniuersi interprete, ac în bellis | Muti . care este asiă dicendă ântăiuli lori | 

invoirea unanimă a tuturori că nai” bine este Ra
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supremi iudices, a: Mophti, quasi primo îl- | 
lorumn, Patriarcha, secundi) Bukeresten dicto 
mense cum duobus  selectissimorum militum 
millibus, quinquaginta Regis cubiculariis, Zau- 
schis preeterea et Spahi siue nobilibus pluribus, 
omne genus violentie, rapinarum ac luxuriae 
audacter perpetrantium, reficiendarun vii, 
vel Palatini potius capiendi gratia petit, cun- i 
modas: în urbe domos oceupat, a Palatino în 
palatio | prope nouum sub urbe monasterium, si- 
ne arce murisque ad Dembowicen fluuium 
extrueto commorante,. decem Vng. flor. mil- 
lia, honorarii „loco cum necessario commeatu 
et victualibus imperiose flagitat: ac paulo post, 
solum cum esse certo - cognoscens s, mille sti- 
patus cormnitibus pedester cundem quasi Sa- 

"lutatum exit: Sub cuius suspecti admodum. 
hospitis aduentum, ile in Vngarorum Suorumn 
'stipendiari iorum castea non procul inde în cam- 
pis fisa discedit, Callide itaque aripiendi. i- 
Dsius, spe. frustratus Emir, inquisitum. mittit 
nonnullos, în quem finem tot pacis, tempore 
foueat Vngaros? Et capiendi Petri, Alexandri 

“filii Moldauuize Palatini causa ascitos, codem- 
que iam dum capto ct Constantinopoli ab vncis 
publice suspenso, donec stipendia illis persol- 
ueuda acquirantur, villarum commeatu neces- 
sario sustentari, responsi loco accipit: „Absque 
mora €o0s, tanquam plane inutiles subditisque: 

| molestissimos dimitti prăecipit, ac unam auri 
tonnam, ad exsoluenda stipendia die proxime 
sequenti mutuo a se accipi iubet. Proinissione 
hac lubrica cum gratianun actione suscepta, 
continuo Yugâros omries “paratos in castris, 
vt aufugientes forte 'Turcas intercipiant, ex-   pectare, haudquaquam prius- erumpere man- 
dat: cum aulicis et aliis militibus in „valle 
clam congregatis, ne somniantibus quidem ta- 

TESAURU ) DE MONUMENTE ISTORICE 

patriarcăi. Emirulă intrase in Bucuresci,, totit 
in luna mal sust însemnată, insocitii de doue 
mil. din cei 'mai alesi osteni, de 50 cămă. 
rasi al Sultanului, si afară de acestia, de inai 
multi Ciausi si Spahl sâii nobili. In trecerea 
lui prin tidră comiteă cu cutediare toti! ge- 
nul de violintie, răpiui si: "desfr&nâri, dicândii 
că vine numai spre a-si restaură puterile, cră 
intru adevări veniă spre a pune ' mâna pre 
Domnulii. - In Bucuresci, ocupă casele cele 
mai bune, după. aceea se adreseză cătră Dom- 
nulă care locuiă in palatiulii de lângă mănă- 
Stirea cea nduă sub cetate, ziditit la malulii ! 
Dimbovitiei, fără “muri sâi alte întărituri, 
cerându-i int”'ună toni imperiosii dreptii Dog 
norariii o sună de diece mil Horini unguresci, 
de asemine viptuale 'si alte. Provisiuni nece- - 
sarie pentru 6ste. Indată după acesta, incre- 
dintiându-se. cumcă Domnulii se află singurii, 
ese spre palatiulii. domnescii pre giosi, pe- 
trecutii de o miie insi, ca si. cumii ar merge 
intru salutarea lui: la apropiarea acestui 6- 
spe atâtii de suspeptii, Domnul trece in ca- 
strele stipendiarilorit sei diu Transilvania, care 
eră asiediate in câmpii, nu departe de palafiii 
Emirulii insielată in sperantia de a-l prinde 
prin acâstă măcstriă, trimite pre unii din ai 
scă săli intrebe, cu ce scopii intretine in 
mijloculii pacei atâta Oste străină, Michaiă '% 
dă respunsi că 6stea o adunase cu scopi de 
a prinde pre. Petru, fiiulă lui. Alesandru Vodă, 
Gră, acumii, după-ce Petru s'a, prinsă si Sa 
pedepsitit la Constantinopoli cu spendiuriităria 
de cârlige caută a-i tîn€ în spinarea locuito- 
riloră incâti timpii nu le va pută răspunde 
lefile. La acâsta Emirulă % trimite poroucă să 
dimită numai decâtă acei Omeni nefolositoză - 
carii petrecii în tiâră cu atâta- greutate pen- 
tru supusi; totodată "li invită ca în dioa ur 
mătoriă să priimescă dela, densulii o .tonă de 
aurii spre a răspunde lefile acelorii soldati. 
“Domnulii priimesce. promisiunea cu o prefă- 
cută multiămită; da” totodată dă ordine Tran- 
silvanilorii ca toti si fără incetare să stea in
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lia 'Turcis aduentat, diuersoria cingit, et ne- 

fariis expositam praedis srbem, imbellis sexus 

ereptam violenter pudicitiam, vimque subditis 

illatam iuste vlturus, în quinquc locis succenso 

ieni hostes vrget, fontiterque instando et pu- 

gnavdo enecare -nititur. Ii viriliter sese. de- 

fendere, vi perrumpere hostilcn cuncum, et 

cuadere nequicquam tentare, flammarum etiam 

vi expulsi reiectis ardentibus vestibus nudo cor- 
pore praeliari, ad Domini sui palatium denique 

Ones confugere, et ultima cura îpso sufterenda 

proponere: Quos conatus facili negotio Pala= 

_tinus, duobus explosis tormentis parietes illos 

reddens peruios infringit, Ideoque Emir de- 

spondens iam animum. cistam magnam, auro, 

gemmis, aliisque rebus pretiosis repletam per 

fenestram praccipitat, ac iram Palatini sedare 

attentans, vitac suae parci supplex orat, seque” 

cum superstite comitatu larga. solutione vitam 

redemnturum tremebundus promittit. Palatinus 

tot sibi suisque inflictarum iniuriarum sube- 

unte memoria, obtrusis spoliis pollicitisque 

haudquaquam mitigatus, nostes cum istiusmodi 

bonis sibi iam subiacentes, ad vnum omnes 

perimit, vnde incredibiles thesauros, quanquam 

| ioni multi perierint, milites assequuntur: Inter 

alios, Palatinus Cosacos, bulgas duas connexas, 

“quas Taistri siuc turban illi vocant, aureis 

„ uumnnis plenas per ticaeque appensas portantes 

“ conspicatus proportionis ac aequitatis admonet, 

partequc sibi.veseruata dictis duobus cacte- 

risque militibus reliqgua distribuit, et. Deo pro 

"concessa victoria gratiis actis, cum suis pati- 

lulum quiescit.. ” i 

Ja palatiulă Emirului, 
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castre-de a gata spre a pune mâna pre Turcă 

cândă, pâte, acestia arii voi să prindă fuga, 
pentru accea să ascepte si să nu crumpă 
cumva inainte de timpi. Intr'aceea elii, in- 
socitii de curtenii sei si de alti soldati ce eră 
adunati in vale inti'ascunsii, vine neasceptatii 

pre cândii Turcii nică nu visă asemine lucru, 
si-i. incongiură în: diversoriele lorii; atunci, 
spre a reşbună după dreptate” cetatea: cea es- 
pusă prădilorii si desfrănăriloră,. si fărădelegile 
violinte comise asupra copiilorii si asupra fe- 

meilorii, si asupra tuturorii i supusilorii, le dă focii 
in cinci locui, provâcă prin acâsta inimiculii, 

si cârcă a-lii sfermăde totii opuindu-i-se si lup- 
tându-se cu elit ca uni eroii. Sc'apără si Turcii 
cu bărbătiă, cârcă indosiertii a sparge siru- 
rile inimice sia scăpă, goniti si. de violintia 
flacărilorii, "să aruncă vestmintele ardictorie si 
incepi a sc luptă goli, in fine alârgă cu totii 

si-i arală că stiut £ data 

a suferi dempreună cu: elit si cele din urmă 
pericle. Aceste din urmă incercâri âncă le 
nimicesce _Michaiii fără multă greutate, tra- 
ge dâuă tunuă asupra, palatiului si-i spar- 
ge părotii. Atunci Emiruli, desperati, a- 
runcă pre ferâstră .o ladă “mare plină cu 
aurii, cu petre scumpe, si alte lucruri pre- 
“tiose, cârcă a imblândi prin acesta mânia Dom- 

“nului, cerând cu : umilintiă ertare. vietici 
sele, si cu.voce tremurândă promitându-i că 
atâtii cl câtii si toti câti aii mai remașii în 
victiă, cu mari sume voră să-si rescumpere 

capulii. "Michaii insă, aducendu-si aminte de 
“multele injurie făcute sie si supusilorii sei, nu: 
se imblăndiesce prin darurile aruncate si 
promise, ci, vădiendii cumii inimicii staii in 

puterea lui impreună cu tote aceste bunuri, . 
" ucide pre toti pew:la unulii. Multe comori 
periră în foci, si multe. preste inchipuire că- 
stigară toti ostenii. “Intre altele, doi Căsaci 
purtă doue traiste si desagi spândiurati in- 

ti*o pertică, plini de aurii. i vede Domnulii, 
le aduce “aminte” de “dreptate; si o parte re- 

servându-o sie, restuli 11 imparte intre. acel -
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Refectis viribus Kiral Albertum (sic eum 
Unguri appellant) cum exercitu X. Decemb. ad 

„Phlocz ciuitatem apertam inter Vrosczuk ct 
Nicopolim pari SPacio, vnius nimirum diei iti- 
nere distantem, ex qua Tures plurimi, per 
congelatum glacie. Danubium transeuntes, sub- 
ditos multum afflixerant, mittit: Qui: direpta 
deletaque ca, praeter nonnullos fuga sibi con- 
sulentes, incolas omnes Phlegetontis stagno de-: 
Stinabat. Aliam ciuitatem muratam Hersouuam 
vnius diei itinere Brahillouua dissitam, misso- 
primo Ianuarii Anni 94 exercitu per congelatum 
tendens Danubium adoritur: V bi in ipsa fluminis 
glacie acri oborta pugna, tusis pluribus caeteris- 
que fugatis opulentam, ciuitatem direptam, arce 
tamen fortiter a prasidiis Turcicis defensa, com- 
busserunt, spoliisque ad alteram tutiorem Humi- 
is ripam deportatis, et frigore laboribusque 
prostratis viribus aliquomodo refectis, VI. Nou, 
Ian. iterum transgressi flumen Derstor ciuitatem 
a Constantino Magno in Macedonia extructam 
et Silistren vocatam, ubi Sanziaci, Rumilibegler. 
bego parentis, sedes est, arcis tutela insolentem, 
amplam, mercatoribus claram, satisque bellam, 
commemorabili euicto prius praelio, 
diruunt, et incolis plurimis caesis, „Vulcani vio- 
lentia in nihilum redigunt. | ” 

Murat IIL duarum mundi partium Domi- 
- Dus, et Padischach,: hoc est, regum rex, Pala- 
“tini Michaelis a Walachis instar Iunonii pueri 
Commendati, sublimem animum, et insolentes 
rebellesque in ipso gubernationis limine co- 
natus, non extirpandorum saltem in commissa 

- ditione Turcarum, sed et praefati Emiris mul- 
torumque aliorum clariss. militum, ditissimo- 

ira feruidi. 

TESAURU'DE MONUMENTE ISTORICE 

doi si intre. ceilalti osteni, si multiămindii lut 
!- Dumnedicii pentru. invingerea ce-i dete. odich- 

; nesce puginii cu at sef. ” - i. 

| Restaurân du-si puterile, la 10 Dicembre : trimite pro Kiral Albertă (asiă-lă chiamă Un: i gurii) la Floci, cetate deschisă, la mijlocii in- | tre Rusciuăii si Nicopoli, adecă cale de o di. 
! dela fiăcare; multă supără pre. Români 'Turcii acestei cetâti, trecândi adeseori ini Slote preste Dunărea inchiigiată.  Kiral pradă ce- tatea si o strică, si afară de pugini carii scii- 
pară cu fuga, pre ceilalti toti “i trimite în la- 
culii. de focii ali infernului. După acâsta, la 
1 Tanuariii 1594, trimite 6ste pre Dunărea in- 
Shiăciată, invade Hârsova, cetate intărită, cale de o di de la Brăila: se 'nasce o luptă ferbinte 
pre insasi ghiacia Dunărei, multi Turcă consacră mârtci, pre ceialalti %, punti in fugă; si lăsândii 
fortărâtia, apărată de Turci cu bărbătiă, se 
multiămescii, a dă focă 'cetatei, si spoliele, pentru sigurantiă, le transportă de cecalaltiă - parte a apei. Restaurându-st pucinii puterile, amortite de frigii si ostenite de luptă, În 8 Ia- 
nuariă trecă 6răsi Dunărea, intră in cetatea Dorostorului (Silistra), zidită de Costantinii 
celă Mare, unde este resiedintia Sangiacului, 
consângânulă Beglerbegului 'din Rumelia; a. cestă cetate, mare, frumâsă, renumită prin ne- gotiulii scii, si fârte amenintiătâriă' prin in- tăriturile sele, Românii, după o luptă me- 
morabil& care o câstigă, aprinsi de resbunare 
o sfarmă, si taiândii multime de locuitori, v 
aprindă si o prefacii in cenusiă. 
.   Muratii II, Domni a due pârti din 
lume, si Padisiach, adecă Imp&ratii ali Impă- ratilorii, priviă cu amărătiune si nu se putea 
minună de ajunsi de inima cea sumâtiă, de: insolentele și rebelele incercâri ale lui Michaiii pre care Românii i-l recomândă -ca pre 
celă nai generosi si mai de trebă june, si care acumii, indată la inceputulă dom- 
niei sele, nemultiămitit a stinge. numai pre
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„praeterea butyri, :mellis, 
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rum mercator, trucidatorum, et crudelium prac- 
terea vitra Danubium in pacificaa florentissimas= 
que vrbes, oppida, rura, sine vila tractationis ac: 
cepta conditione, irruptionun, vastationumque 

- ad animum vehementius reuocans, demirans, et 
nullomodo vlterius, ad grandioraregniprăecauen- 
da damna sustinendosu statuens, imo vtilissima 
maximeque necessaria, ad bella in Ungaria con- 
tinuanda, Transylvania ct utriusque Walachiz 
penuaria defecisse, cum solus Moldauuite Tran- 
salpinee Palatinus cir citerv nam auri tonnam, 20. 
ouium, duo equor um millia, tritici mensurarun 
magnarumn 10. millia, hordei tantundem, multiuun 

Waiunodae haud minus annuatim soluissent, 
defecisse, aegerrime ferens, Achmath Bascham 
et Genizar Agam,. qui Januae militum pede- 
strium praefectus est, ct interdum regia dignus 
afânitate iudicatur, cum  multovam millium 
exercitu, ut ei vel capto vel qualicunque modo 

-Sublato Bogdanum Iankoli Moldauuiae Pala- 
tini, Leopoli Rutenorum; Steph. Regis iussu 
sicut ex Chronicis constat „capite truncati filium 
legitimis adhibitis cerimoniis potenter suro- 
garent, magnis sumtibus ablege at, Reuentebatur 
eodem tempore i iussus ex Ilungaria post Iaurini 
occupationein cum Iordae suac 30. millibus 
Zahr vel . Precopensium Tatarorum Dus, cui 
Sultan Murat praedictos duos: pravfectos cum 

„magno cexercitu versus Vrosezuk amplissimam 
arceque munitam et Dziurzouac în Walachica 
ripa sitae oppositam ad opprimendum Pala- 
tinum  . missos significat,' ipsum 'Tatarorum 
Duccn, vt sub Diu quac ciuitas cum arce 
trium dicrum itinere; superius” Vrosezulk ad 
W alac hicam Danubii ripam sita est, Aumen lam 
transcat, in ipsa Walachia Palatinum circum- 
ueniens vrgeat, vt- ab vtraquc parte simul 

   

ot vicini  quoque duo   
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Turcii aflători in ticra : incredintiată guvei- 
nârci sele, ucise pre Emiruli si alti multi. 
Străluciti 6meni de 6ste, și avută negutiători, 
călcâ si devastă cu crudime cetâtile dela Du- . 
năre cele pacifice si infloritârie si altg mai 
multe opide si sate, si acâsta fără să vo6scă 
macar a intră in tratative si a priimi vreo 
conditiune. Muratii, deci, spre a preveni si alto 
danine mai mari pentru impărătiă, decise să 
nu-lii suferiă mat departe. nici de. cumii. . Cu 
atâtii mai vertosii că nu may putei toleră lip- 
sa grănariclorii din Transilvania si ambele 
tieri române, grănarie atâtii de folositorie si 
pentru purtarea resbelului in Ungaria atăt 
de necesarie, că-că numai Domnulă tier cl romii= 
nesci respundeă pre anii cam o-tonă de aurit, 
20 mil de oi, 2 de câ, 10 mii mesuri mari 
de bucate, totii atât ordiii, apoi untă multi, 
“miere si altele, nu maj pucină eră indetorati a 
dă si ceilalti doi Domni vecini, Muratii, deci, 
adună cu mari spese o 6ste de mai multe 
mii, pune in fruntea ci pre Achmetii Pasia, 
si pre Aga Ianiciarilorii, . prefeptulă - militiei 
pedestre la Pârtă, pre care Impă&ratulii "li cre- 
de câte odată demnii „de a si-l face cum= 
natii, si-i espedesce cu ordine ca in ori si 
ce modii sii să prindă pre Michaiii sei să: 
li -pârdă, si in loculii lui să asiedie cu le- 
gitime cerimonie pre Bogdanii, fiiulii lui Ian- 
culi din „Moldavia, căruia, după cunii se seic 
din Cronice,  tăiară capulti la Leopoli, din 
ordinea, regelui Stefani. Chiari in acelti tim- 
pi se intorceă din Ungaria, după luarea Iau= 
rinului, Chanulii 'Tatarilorii cu o hordi de 30 
mii. Muratii incunoscintiându-li despre ac6- 
stă espeditiune, -% trimite ovdine ca in timpi 
ce mal susi nuinitii doi prefepti vori năvăli. 
cu: ostile lorii asupra lui Michaiii pre la Rus- 
ciucă, cetate mare si intărită in dreptul Giur= 
giului situatii pre malulii română; el, Cha- 
nul, să trecă Dunărea pre licasceptate sup 
tii cetatea Diului, intemeiată pre partea tierci 
romănesci, cale de trei dile. din sustii de Rus- 
ciucă; incungiurati astfeliii, să-l lovescă de 

« . 3 

  



ac.semel,;impetitus:; arreptusque :dignis:per2 

duellione- poenis seruetur;: adăuctus vero Dog 

   alias Keiai "Tu ura molens: ea) aie) 
Gboedienidum aduer tit, , transg e550 9 fiumine, coni-, 
gclato, longe “nieque. 'vastando, Yn0; milliari a, 
latere. Dziurzouuae, in:villa: Scarpatest: castra: 

metatur, dispositisque custodibus: “aliquot Sey- 
tharun! millia conameatus” causa “piacdatini 

dimittit: “Palatinu i aceuralis, cxcubiis sibi 
ÎN) ati 

suisqu6. rectissime d dam. prospexerat, subito id 
intelligens.. praccipuosi aulicos, :virosque fortes;; 

cum, exercitus: parte intrepide -Tatarorum cui=: 

stodiae,:"eftusisque passim iii patriam - teriam! 
turmis;: diuino- “confidenteş" “auxilio occurrere 

iubet: Qui hand scenes 13, Cal. Eebr. sib Stenest 

„villa, Uno: “Dziurzouuia, miilliari ad latus, „dissita, 

  

      
  

  

copiosissimam, Se; tharun, custodiam offenden=, | 
tes,.ct diu::fortiterque cum; illis confligentes;;: 
plurimosque” “sternentes; “turma: :Christiarioi uni 

diuersaruim siationun plusiminusi septem” milli - 

bus recuporătis, “vân â] ab 5 enptiuis, Sci th 5, 

de. Chami „castris; et grassantibus passim. aliis, 

turmis intormantur, , casquc, sine mora infestanţ.i 

asseguuntui,: plures! ccedunt,; alios” vt. ad: Cha: 
num properantes;; et: de: excubiis” caeterisque 

pro tomimeatu missis sociis crudeliter delctis 

genicbundi donguerantur, fug gânt, “Michael. Ba: 

  

   
       

  

Jatinus i în. Sum tergu, “fabam hanc cudi mulip: ” 

ct copiis paucis. quidemm: nstructus, at diuina. 
crucis: protectione contra abiuratum - utrumque 

hostem nixus, „mul oceasionem „pribterinii 

inquirere, praceaiucie, tim, deniun ad. Chami 
siue Ducis „sui. confugicntes,. “Tataros castra 

quatriduo : post,: die -nimirum Dominica, “emi- 

nus subsequi,: vix quarta  milliaris: parte: inde: 
w 
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18 i TESAURU, DE MONUMENE "150 RIEE 

o+dată:-dăambe 'pâitile, să-l” piindă 'Şisăiji 
aducă -iaintea 'sea:iviii: spre: a“st'luă: pedepsa 
cemerită, de-inalță,:trădare, €ră Bogdanii; să-i 
urmeze in; scaunulii. domniei. Chanulii Gherei, 
cu “voii, fir ără „voii, „caută să, „urmeze, ordinei 
priinite : trece! ideia Dunirei, „predândă, in 

lângii” si: în“ lată, "si” pane” astrele” la Sier 

    

| pătesci,i i distahtiă- d6'unii “iniliariii “a6lâ'Giur? 
ca 

giu;: siasiediândă x oghic; trimite: “câteva mit 

de «Taţani la :pradă, spre.a:; se-intânice,:cur:pro= 
visiuni, pentru u 6ste. Insă. „Michaiii, „care, de tim 

puri si cu mu ti intieleptiune i ingrigise e. sine 
si doar sei asiediându, in tote păntile, veghicie 
cele mari ăturate, aflii îndată d de 'tâte miscâ? 
vile !'Tâtaiiiloiii, 'dă! Ordine lă! Cor made: fitiită 

si::matp'valorosi:din curtenil.:set ca luândiţ 

    

   

cu.:sine;:0 :parte, a 6stel si incredintiându-se;iir 
SEMNE Cereseil,. „Să, „Antimpine; cu: „curagiti 

atacă: cină intidinue acea numersă Veghi, 
ăsiediată supt sătulii: Stănesci, situatii Ta 66: 

stele-Giurgiului in depărtare -de unii miliariă; 

si; luptându-se :niultii si-bărbătesce -asternă::la 
pământii multime de păgâni; atunci, intormân- 
du-se atât dela. crestinii Scăpati, din servitute 
(i iniări, de, siepte mi de. diverse natiuni) 

  

  

pr6“castrele : “Chanului precitini si desprti* cea 
tele ce 'piădă: prin: ticră, fără; intăvdiare! se 

ieaii și după :acestea, le: ajungii, taiă multi, pre 
altii “i, ieaii la fugă, ca. alergândii; la Clanul 
să i se plânză cu. Iacremi si să -Ă, spună, cu ce 

erudinie = ai stiusii veg hicle si ccialalti socă. 
trimisă la: pradă. Michaiit simtise” cu multă 

mâi “inainte 'că tote! 'acostea sunt croite 'asu 

pra::capului -seii.: Pentru acecă. steteă' in. Hulu:: 
besci, pregătitii si plini detinimă, avândii incre= 
dere că desi 6steai e e pucină, Idieii are să-i vină, 
într ajutorii i in lupta cu păg ânii; cl nu negligeă. 
nici o ocasiune, ci ca Căpitan, „desceptit ce 
eră, tote” le „provedeă,, tâte le certetă, si luă 
măstirile ! cuvenite. Iu fine, dupăi, “patru: dile; 
intro: duminecă; se -ica: pre urma -Tatarilorii * 

> 

rr Î



cum suis sub, crepusculum: vespertinum Subsit 

stere;/6tfirma: fiducia: mote :solito! saluificuni 
IESU: Nomeni: magia voce întiocare> Clamiorcui 

vicii ! ostis, “Ttasi multitudini; mtimiero' con: ŞI nete otita cd tz i 
fisi Dar bao: abimo uesligere, "Purcaru, 5 vero foita i: « 
sex, “millia, quibus fa trecenti permisti. erant, de 

nizari “suvito. obseruare, „sera nocte consecnsis 
equis super: flumen ad -sociu agmen iîn:Viost 

czuk confugere, Cham socior um metu Vertuibii. 

tus, visibus' stiis itidei, difiidere; “caile n oct 

subscaui, “uiwianquc i muumeți șui nictuens. qi. 

minutionen, ad, Hordam, festinare;, Palatiuus | ș 

dicta: diei Dominica nocteii în deserto castrorum 

loco: sub Scârpatest tentoria figere; usque ad 

sibseqitenteni Martis dieui espectatre, sumo: 

que mânie ciuitatem V răsezirle Wiatislayi îa Si 
iat iat 

leii n mulțo! oupiote, miiiro. „tauueni, ute et 

  

   

    

  

sum pene, adi, in. :exercitus. iustructi: acie 

obequitarido, “ut fortiter ] po Christi gloria, pă- 

triaguă “salute” praelientur; "pie" ”initrepideqiuc 

hontari. Achmăt Basscha ct Genizat” “Aga (l- 
lortinm€ enim vo ocabula ct titulos obser ate place) 

cum selectorum militunu quatuor, aliisque gre- 

gariorum ac ciuium decemn plus minus millibus, 

Palatino- opinione citius :leonina' fronte atque 

animo cum "decem millibuş approperanti, ogcur- 

“visque,, “ Suburbiunu “e egressi 

preclium cominitterre. “egnipelluntur: “Quod cun 

totam ilor conținere videretur. saluteih, 

proposito de. Bogdani. in ; Palatinatu substitu- 

tione ferias interim agente, partim'eximii exer- 

citus fecti “potenta, partim: desperati casus 

scossitate adacti de vita, victoriaque simul 

Ter e “annituntur, j 

  

: puenandu iudicânt: Sanetissimi tamen n0- 

„minis, IESU, xisore, adiuti. Christiani, nitmeto 

„dinidenii inferiores victoria potiuntur, hostes plu- 

:fimos Acheronti-conseerant; alios fugientes us- 
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i a eta creerii “ae 
ceralergăilă: căstrele” Chiaiiilii, si" dc cu sri, 
oprinduse in: distantiă „def unii! pătrarii de mi-. 
liariit dela; inimicii,-; învâcă,;; după: -datină: cu 

și înaltă, „Si, cu, deplină incredere, mântui- 

  

“toriuli u nume al lui ISUS, De acâstii strigare a 

iuiniculur atât de apropiati, Tătaril, imbe- 

tati de'baibără low sunictiă, încredicidu- -se in 

multimea;.turmelorii: lori, nickr'eă- seOturhbură, 

ră. cele;6: mii de Turci! intre. caril-eră si'800 

Taniciani, audindu-o, îndată si, incălecară, - si 
ajutati, de întunereculii, nâptel trecură Dună irea 

fugindii la 'castrele lorit. din Puseiueii, Cha- 
aut “tuburati “acuinii » Spaitna sogilorii 

» deaemine ? şi perde” “inciicderca îi puterile 
sa) "si ridică si“elii 'castrele. âncă în acedasi 
ndpte, si:temendu-se:nu cumva. să-si pre im- 
pucineze ostea i jea calea cu mersi, repede. drep- 
tă ln „Iordan, sea, E ră Micnaii,, totii în n6p= 
tea acelei Dumineci,, si asicdiă cor rturile i in lo- 

cult pi irăsitii de: 'Tat ari, ascâpti aci pini mar- 
ti cândii desi” de dimindtiă plecă asupra Rus- 
ciucului,: cetate: cu - multi: mai! mare. de câtă 

YVratisluria,;, Silesianilorii, insă fără, muri: ca 
cele mai mulțe; după-ce: ajunge, dinaintea ce- 

tatei, călărindii printre; siruriile „ostirei, inqem- 
nă pre toti să se lupte: ci firii” pentru 'glo- 

Tia lui! Cristi isi? peniru niântuirea patriei. 

Achinctii Pasia!si-'Aga Tanidiarilorii' (Gâ-ci ne 
place a observă :numirile: si -titulii :lorii),. în- - 

   

Sogiti: de;4. mii: alesi side 10 mit ostent tur- 
mari si, alti. cetătiani, cârcă a, esi întru intim- 

pinarea lu Mihaiit care cu funte si inimă 

nulă a 10' mii de milita dai de abiă esii 
pre portile cetatei si se” vădit :custrinst 'a in- 
cepe “bătaia. Si: fiindii-că acâstă luptă avea să 

decidă :de-tâta sortea; lori, ci, lisândii deo- 
camdată Ja -o.. parte, asiediarea lui Bogdanii 
pre tronulii tierei, si. „parte . rezimati in. pute- 

rea “6stei, “artă impinsi de desperare, : se. de- 

termină “sei si învingă sâii să moră. Crestinii 
“insă ajutati de: puterea presântulur: nume alii 
1uf:ISUS,: de: si: mai puțini la numării, esii în. 
„vingătonă, consacră: locurilerii. inferne. multime
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quein tenebrosam însequentes noctem: sine nu- 
mero trucidant: Ipsi duces praefati heroicae Pala 
tini experti manus vires vna, cum vita amplissi- 
mis exuuntur bonis, Bogdanus vero Palatinides, 
inuestiendo Palatinatui vltro clam renuncians, 
vniuersis relictis bonis, vix cum: centenis, ve] 
vt alii constantius affirmant vicenis, passim 
palantibus fuga elabitur, et Constantinopoli 
Cum matre duabusque sororibus Ieremiae Mo- 
gilae Moldauic Palatini eiusdemque continuo 
ibi degentium negotiorum gestorum metu deli- 
tescens, et nihilominus clandestina, de occu- 
pando, non Sine magno apud Turcicos Gra- 
cosque fautores contracte acre, patriac Palati- 
natu agitans consilia, Anni demum 1597. Mense 
Oct. Ilust. Polonorum Oratorem Din. Stanis- 
laum Golscium, etc. adit, et ponlerosam apud 
Vezirazem Ibrahim Basscham Sultani aftinem, 
ac Summnum tum temporis Gubernatorem in- 
tercessionem, vt mortuo aliquando Ieremiac 
(Quanquam fatum illius preecipitare clam la- 
borabat) (amquam haereditarius succesor sur- 
rogetur, implorat: Qua dicti Palatini praesen- 
tium tum nunciorum, patria pacisque conser- 
«mandae intuitu, contrarium apud Vezirum 
molientium opera, posthabita în carcerem con- 
iectus, strangulationis vel abnegationis, cum 
maximo matris et aliorum Graecorum luctu 
optione quidem data, sed adolescente ob animi 

” agilitatem et alia naturae dona indies Basschae 
„magis grato, ideoque inter intimos cubicularios, 
quod eiusmodi cumprimis delectentur ingeniis, 
recepto, Basscha Masul, id est, officio, honore 
et dignitate priuatus, interim propter dissi- 
mulatam Sultano, regine matris socrusque 
metu 'Turcar um in Ungaria cladem et id ge- 
nus alia, more Osmanieae Domui familiari în 
Diuano siue Preetorio regio publice declaratur. 

. 

    

  

TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE 

de păgâni, pre altii fără numeri % măcelărescii 
in fugă, persecutându-i intru intunereculie n6p-" 
tel. -Insisi căpitanii 6stet turcesci incârcă pu-: 
terea eroicei mâni a Iui Michaii, si cadii mor- 
ti si despoiati de nepretiuitele loiii bunuri. 
Eră Bogdanii, renuniândii acumă domniei, si 
părăsindu-si tâte bunurile, scapă cu fuga cu o 
sută, după altii cu de abiă 20 insi lângă sine. . 
La Constantinopoli steteă purure ascunsti, dem- 
preună cu mumă sea si due surori, de frica 
lui Irimiă Movilă, 
agintilorii lui de aici; insă, neincetati tieseă la 
intrigi intru intunereci cumii ar pute să o- 
cupe tronul patriei selc; spre acesti scopii 
mari detorii făcuse la mai multi Greci si 'Tur- 

i, patroni ai sei. In luna Optobre 1597 6tă 
vine la ilustrul Oratorii alti Polonilori, D, 
Stanislaii Golsciu, si-l râgă a se intrepune 
prin influintia sea la Veziruli Ibrahim Pasia, 
cumnatulă Sultanului, ca după mortea lui Iri- 
„miă, pre care lucră intr'ascunsii să-l răpună, să 
se suiă el pre tronulii tierei ca erede degitimiă. 
Agintii lui Iviniă insă afândă de acesta, 
lucreză din contră la Veziruli, in interesul 
-conservârei patriei si a pacei, si Bogdaniă, fără 
a se consideră acea, intercesiune a oratorului 
polonii, se aruncă în carcere, unde, spre cea 
mai mare gele a mumei sele si aaltori Gre- 
că, i se propunea alege intre a muri sugrumată, 
s6ă asi lepedă credintia. Insă spiritulă celii viit si 
alte daruri cu care natura infrumusetiase pre 
tânărulă Bogdanii, daruri ce cu deosebire des- 
feteză pre Turci, din di in di totii mai plă-, 
cutii "li faci Pasiii care "lii'si primesce in- 

| tre intimit set cubiculari. Int” aceea, Pasia, du- 
pă datina familiariă casei osmanice, se dechia- 
ră cu solemnitate in Divanii de mazilă adecii 
desbrăcatii de oficiulii, onâreă si demnitatea, 
sea, pentru €ă, de fiica mumei sultane ce-i 
eră seră, disimulase Sultanului perderea 'Tur- 
cilori in Ungaria, - si pentru alte asemine, 
Atunci Ibrahim, dispuindu-si lucrurile după 
timpi si impregiurâri, inainte de a plecă din 
Constantinopoli la Scutari, cetate intemeiată 

domnul Moldaviei, si a 

.
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Qui rebus suis pro tempore et. fato dispositis, 
antequam .vrbe  Scutarum :in. Asiatico. Bos- 

phori littore .situm oppidum, “ubi regium fere 
extruxerat palatium, excederet, hunc ipsum 
„quoque iuuenem, ne ad affectatum Moldauie 

” dominatum, a nullo Turcarurm Dactenus pos- 
sessum, ineptus redderetur,: cum alio putatitio 

quoque successore, annexa propter secutura 
munera, largissima promissione, diligentem se, 

-ubi ad alias dignitates rursum aspirauerit, illius 
habiturum. rationem placide incolumemque di- 
mittit, prout, Cundem vna cum socio vel com- 

petitore în Oratoris Anglorum palatio vidimus. 
„Moldauici vero nuncii cum cum aliis quibus- 
dam ex remoti Basch:e Ibrahinni palatio noctu 
in primo motu, vt fama ferebat, raptum cre- 
dentes, apud nouum Vezirum prece, et vi con= 
stans erat rumor, 4 au. Ung. millium oblato 
munere, vita privari diligenter instant: ct ad 
oculum quidem voti compotes die, quodam 
suspendi ab vncis summno mane hominem, 
deinde în maris vicini vel cornu ceratini po- 
tius yndas proiectum, obvoluteque extractum i 

ad commemorati adolescentis cognatos tumu- 

landum quasi a lugenti -impetratum matre vi- 

den, atque ita acquiescunt. Da 

„Quae vero in magna illa et populosis- 

sima ciuitate passim sit edita strages? quot 

hoimines neglecto sexus . diserimine in primo 

feruore trucidati? quot exuberantibus vbique 

ienis flammis obruti? numerare nemo potuit, 

imo numero, si adderetur, fides derogaretur. 

Quae etiam spolia, quas diuitias non tantum 

ab ipsis exercitus ducibus, sed “et opulentis- 
Simis plurimisque loci mercatoribus et ciui- 
bus acquisiuerint pene singuli : inde quod ex 

"decem militum Christianorum millibus nul- 
lus sine sericis aliisue pretiosis vestibus et. 
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pre „partea asiatică a Bosporulni, dimite cu 
binevointiă Si pre acesti june, dempreună cu 
ună, altă rivali ali sei, ca nu cumva să de- 
vină ineptii pentru domnia, Moldavie c care până 
acumă nime din 'Turci nu 0 avi; făcându-i, în 
sperantiă viitorielori daruri, mari promisiuni că 
indată ce va ajunge 6răsi la putere, va pur- 
tă cu. deadinsuli, grigea lui. Vediurămu: si 
no pre Bogdani, dempreună: cu sogiuli sei 
competitoriă in palatiulii Oratoriului Engli- 
terei. Fri agintii moldavi prepuindii că eliă 
dempreună cu alti Gre-cari, ar fi fostă răpită, 
precumii se dicea, din palatiuli lut Ibrahim, 
n6ptea, in prima ameticlă a destituirei -ace- 
stuia, stăruiă la noulă Vezirii cu rugătiunt si,. 
precumii se 'vorbiă, cu daruri de patru mil 

ducati unguresci, ca să-i ica vitia. La vedere 
li se făcii pre voiă: câ-ci intruna, din dile, 
ctă vădii ună omii spândiuratii desii de dimi- 
nâtiă, aruncati în undele marei vecine, după 
aceea scosii din apă si. dații consângenilorii 
lui Bogdanii să-li ingrâpe, ca si cumit ac6- 
stă favâre o ar fi câstigatii mumă-sea prin la- 
cremile sele: asiă se linisciră agintii lui 

Timiă, 

Câtă pradă se făcii. intru acea. mare 
si prăimpoporată cetate; câtă multime de 6- 
men se ucise in prima furiă fără alegere de 
sepsi; câti periră prin violintia,  flacărilorii, 
nime -m'a pututii să-i numere, si numărului 

cândii sar adaoge, nime nu iar pută dă cre- 
diementii.. Câte spolie şi câtă avere câstigă - 
fiăcare, nu numai dela capii 6stel inimice, da- 
ră si dela numerosii si prtavutii negustori si 

cetătiani ai locului: se pâte intielege decă vomă 
spune că din diece mil soldati crestini nu se 
vedeă mat nici unulii fără vestminte de mă- 
tasă si alte multe si scumpe lucruri. Insă - 
fortăretia cea intărită cu nici ună pretiii nu
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copiosisi 'consiceretut praodis;i: coniicere. lici- | 
dit!" Aeni! âuteni: diunitioreri : nullo'! “opere 

to fi iai aortă sites Pal US, actis Deo, Omnipotenti, pro; tâm, „Praeclara 
victoria. erațiiș, „Cum, “Si „aulicis, et; “Amicis 
Bukeresten: Palatinatus; 'Sedem 'iepetit.: Capita- 
ncus Kival': : Albertus; vt :vulgoi: vocatur, cuni 
Uigatis,: Cosacis, „Wălăchis o ctotin ina Danubii 
iclictus: Ha, în. "Calcitdasi  Tanuarii XVisto- 
Wan, „deinde!.  Orechoswam - oppida, “piutimis 
morte, multatis,, itidem În. cineres redigit:, si- 
milique'::animi: feruoro alias; :xt.] Czirwonain. 
Wodaiii,: : Rosgraduiu,! "Baban;  Oblocziczam. ci- 
uitates' ex alteră: "Tica parte, ec non vi: tg “ i 

cinam iis Sinihel, : ad Danubii i i Pontum Eu: 
Sint se €xonerantis ostiuim Sitani, ct quatuor 
a, Cili, val. „Kilia. vibe: În: Bessarabia, vel anti- 
quissimo Comitatu, Cili nuncupato, milliaribus 
distanten,: quanquam non! "eodem omnes: “tem= 

“Satis misere, „Biout: în coninicmoratae 
Legationis Polonicae  trânsitu ' Anno * 1597. 
Mense Augusto vidimus, vastat. | ii 

Nonne magnum illum, et fere poteu- 
tisșimum, sicut seipsum iactitat, Padischach 
mundive priucipem terribilemque suorum re- 
gnorum defensorem, Amurathen, tot in paci- 
ficas oinniunique reruiu copia affuentes diti- 
des, impressiones,. totque “folices “bactenirs 
vietorias,. vnius. rebcllis, “Waiwodac, et „parua 
quidem, mmilitum. manu știpati. audacia, „acqui: 
sitas;. saepius execratun, înfrenduisse? Nonne 
cula: 'lectissimis belli praefoctis. et consiliari- 

is,  mocte dicgue de tam vili, vt ab atheis ap- 
pellatut; selauo! siue “mancipio; cancque Curi- 
stiano, cuiuș illată imnominiosa, În iniuria, “maiotis 
atque.: prouinciarum aliquot, regnorun poiei- 

tis cuiusdam' regis bello auulsarum iactura 
ducenda,' siue' vi, siuc insidiis capiendo :tru2 
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Mou voi i âncă”' Doniniliă 'săi'0': atadei-ci “aditoidă 
multiămite âtotii putintelut: Ddicii pentru acâstă 
inviugere atâtii do. strălucită, se intârse dempr e? 
ună, cu curtenii si, amicii Sel, Ia ;scaunulii. dom; 
nici, la Ducureser.. Er căpitanuli, Kiral AL 
bertii, precuinii 'se chiamă În comuni, Ten 
se cu “mai anulti” 'Ungui, Ciisaci,, “Români, s.a. 
pră'atelă alti“ ali! “Dunei: “Et la :30' De: 
cembre,- preface'in :cenusiă, Vistova 'apol'.Ore- 
chova,:. dândii „morteţ;.0: mare: multime:-:: Toti 
cu; acea, inimă, infiăci rată, „PrulSză. infricosia- ” 
ti, de s 

          

intoriciată la gură pucinii, vocali” Isimailăi, 
Dunărei,. în depărtare” de: patru miliarie” delă, - 
Chilia, Besarabiei.".In: acestă miseră stare. ve- 
diurămii, moi. „aceste cetâti.. în luna. Augustii 
1597, cu, ocasiunea „trecerci legatiunel pol6ne. 

   

    

   
"Cine 'nuzsi pote imagină si din pugine. 

le'ce numai” câtă 16" atiiserămii, blestemele 
marelui -acelui si pr&putinte: Padisiahii si Dom- 
nit ali lumei, precumi, insusi: cu. trufiă . se 
numesce,. blestemele. ce fulgeri ătoriulii. apără= . 
torii ali . 'tierilorii scle, Amuratii, cu turbare 
si scrisnire de dinti vărsă asupra unui rebe- 
li Voivodi care cu o“ mână de Gnieni avi 
ne mai audita cutediantiă de a-i prădă atâte 
tinute infloritorie, si de a-lit invinge. de atâte 
ori ?. Cine pote crede. că putea celii dormi di 
si n6pte, că nu. er A „necontenitii in .consilie 
cu. cei, mai. alesi căpitani si consiliară ai sei 
că, Să, afle cumit ar pută prinde si perde, cu 
puterea Sci” cu insielătiuiiea, : :pre 'sclavulii de 
nimici si - cânele -de: Crestinii, câ-ci asiă li 
numesc păgânil,: pre“cânele de: Crestinii ale 

“cărui ::ignominidse : injurie :le credeă mai gre-
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cidandove. exquisite ;consultasse;. quilibeti:hacc, 
- VIX: suma: rerum” veștigia' delibaute” annotată | 
sty10 “pârlegciis,: “facilă aniraduortet$: „Nâniie 
inagnam e exer citus vin za tăi exigiiariunyi- 
ziua hote. adep fuste intolerabiljus Padischa: 

da 

chi regumyve  Regiş. viribus; elucțantea, emitten- 
dam, et; detestandi, imo; Tuctuosi onainis execran: 
dique exempli autorein)! iustissimă/ lesco: Maie: 

seeț stats: “i ju Făângideui ta, aGininare licct) | Doerniă 
A al ID itinoe 

ee Tniri sue Tur 
SL PAPI ID 

erat; reh episcopo, et sc- 
aa iii 

    

   

   
      
simisque. Ducibus: atque; militibiis, net: :fiimio: 
ribus: terrae. hurnc!'Turcicao “arcibus popălosis- 
quc” “pârteă” “norit” ciităţibus;. nec “iicoptag 
ăssu elacaue satuitiae, “Andra. “meditetu: i 

gasii is AIE i fr DI ipsăm, xegiam Tyrannictimgud. edem cruentis 

      

SD 

îi iii 

ct, „dstestandis” cuertere „Armis,. celeherrimam. 
ac. yniuerso “orbi! notisşimamn contaminare, an=, 
nihilareque. gloriam. tam pratee]sa. totquo:re.: 
gnorum :ct;: prouinciărum „iâdematis: usplen= 
deseentem,;; tot victotiarum' "triumphis ! 'vâdiaii-— 
fân în! » pulucrem; Opristianissimi! “Inipeitoris 

Ii 

    

    
 enăl 

. ci iii „Messer, in. ial om 
dam, „proximum.; „CSSe.; „consilium,, :Și, humâno; 
consilio: :pracuiisa:: diuinae:: ;poenac; flagella :a 
ucrtere :liccat,: quisque arbitaabitir Felicia 
ităque” 'sidere: magiuis ill&-- tetribilisque” “Oi 
entis- 160, 'stălidus ifausțusijie inuicti des tie 
bi Iuda Leonis. Caristi. 'contemtor, contia pa 
vei, quidem, xoboris,. al “one vigoris ” calan 

sita ia NR 9 ati i ojiu .: 

| aSsuigere, sdenuo, spe. concipit: altera, vice 

[ăi
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ds 

Capidzi Basschami. et. Derstor, olim Silistra 
praefectum, cum ; multis: “Turcarum,, Seştha- 
rum' -atque: Genizarornm copiis Palatinun ad- 
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le: decâtii; iperderea! câtâri-va, ptoviiicie Sul 
sc,prin resbelti de iuniizrege: lomnitoriii ajres: 
te.:mai, „multe; tierk.?, Au Si.xa, cugetă, Greg, fiă- 
cine, că ostiri nentuhtrațe,, e căuță Să, „ră imiță 
în contra, unui iniimicii care „cu puteai; atăt 
de“ mici roputta invinteri” “atâta de aiosuferite 
aspră puterilor Padisizniilab 35) “şi “Thipăiati? 
lui: Impăratilorii?:. Nu sta: inchipui Ifiăcine 
ped6psa;de. lesă, „maicstate,:(decă. INB-atc ÎL Cata 
tată a, numi. astfelii, ;irânța) „ce. reclamă, criz 
ma, „anul. omii! „care se, arătă, ca, unit semnit 
atât der, “pai T6rt6 bitii si. cobitoriitd 
anul” "stelă căre'nu crutiăl nici Dre “irulte 
s6Gi'Gtuliocânsiliăiită” ali Sultaniilui > aici ta 
pitanit: si: ostenil cet: maţ:i hoDilirst. niăta alo: 
rosi, nici, „fortăretiele: cele: mai; firme calerIm= 
păr iitiei, nici , „cetâtile, „Cele, Dak. impoporate 
care, nicL măcari . uu cugetă. A „Pune, „odată 
capela “crudiinilorii încopute; ci „insusi Scău; 
iuli” impărătostit nu sc 9sfieste “a-i” storhă 
prin "ariicle: 5Gl6 i săider630!3i 2Acteşiabil, ati 
contamină siza-tnimici.: “gloria ecă iintinsă!zi 
cunoscută: lumei.; intregi, «mu scasfiesce aratuna 
că, in pulbere, si,a..pune, de: Vacpută,.cu:ajuţo; - 
riul. crestin lut. „nostru „Dapiratit, suptii „Piz 
cioiele: sele” “inalta cordnă, a ticanului, străli- 
citârii “prin „diidemele: vatâtorit” ticri, “chiar 

XI jaga 
vatindoi: căra se'opune! inte pută il +: 
te;.modurile, si-a, stirpi6rla ceai mea; de:iahiă 
incoltită, este.cea;.mat buni măsură, -d6că ar 
fi ertatii. a abate. cu mintea. omenâscă fagelele 
prevediuite; al6, pedepsă „divine. “Deci miarele 
si infricosiatulii Iei, ali "Răsătitiu nebiinulă 
si“ nefericitulii” despt Gtiuitorit' dalib: jar Cristi, 
ncinvinsulă! leibdin tribul! Iuda; imăgulindu: 
se; de; noii, cu:sperantia. dâ!:a, setidică:suptii 
o stea, mai;;fericită::incontra „COcosiulul., Celui: 
cu „utere. mal, mică, „dar, cu. vigdre . „de, foci, 
trămite! a “d6ua dră pro “Cabigi, Basia si pre 
prefeptulă” Silistrieă cu, multe” osti de Turci, 
Tatăui: si Iaiiiciari cu” “ASpră OEdină: ca Să 42 
tace pre iNMichaiii si'să-li pârdă,: 6ră în” 'scat 
unulii: domniei: să: asiediej pre::Stefanii:s:.(Pre 
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oriri, . extirpare, et: Stephanura (quema An- | 

no 1597 circa festum S.: Michaclis Illust. Po- ! 

“ loniae Legati mense aliquoties 'Tulbando siue 
inuolucro capitis Turcico redimitum assidere 

conspeximus, et ex propriis eiusdem haec 

eadem sed brevius percepimus verbis) substi- 

tuere Palatinum seuere praecipit. Sed ct hanc 

vim intentatam, suoque capiti constructam 

presentiscens malum, diuina protectus cle- 

mentia euadit: missoque Kiral Alberto exer- 
citus prafecto XVI. Calend. Martii felix com- 
mittit proelium: hostes invocato aflulgente auxi- 

„lio vincit, fundit, fugatque gladio ac igni va- 
Statam, arce neglecta, solo ferme aequat. Nec 
multum interponens more, idem prafectus, ad 

oppidum Turtukai vnius diei itinere superius 

Vrusczuk situm, arceque carens se conuer- 
tit, eius incolas cum plurimis pagorum agri- 
colis  Diti transmittit, et fluminis congelati 
tandem imminere resolutionem perpendens, 
ad Palatinum Bukeresta commorantem, acsane 
oportune, quod.calidioribus obortis ventis gla- 

_cies 'subito.- liquesceret, regreditur. Caterum 
“munitiorum quorundam locorum habitatori- 
bus, Palatini gubernationcm, antecessorum 

„dominatu minus durabilem nec Turcicze po- 
tenti contraniti! diutius suflicientem opinan- 
tibus, et dum externo in finibus occurrit re- 
Siştitquc hosti: "Palatinus, intestinam rebelli- 
onem ;  molientibus,  Walachosque. ad .: eandem 
donec.insidiis violentisue succumbat machi- 
nationibus 'incitantibus: Proximun; Qquamuis 
durissimim nec " fandendi sanguinis “et de- 
moliendarum arcium ' civitatumque immune 
arripit consilium: Et cundem prăfectum cum 
aliquot suorum millibus trigesimo Februarii 
Brachillowam in soli fertilissimi planitie ad 
Moldavia  limites -prope Danubium, oblique 

4 
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acești Stefanii “i vădiurămit si noi de câte- 
Ya ori, la 1597, pre la Sân-Michaiii,. la me-. 
Sa strălucitului legati ali Poloniei, cu capulii 
acoperiti cu unii tulbanii sâit invălitâriă tur- 
cescă, si din propriele lui cuvinte aflarămă . 
acestea, de si mai pre scurtii).  Michaiit insă _ 
află de mai nainte de puterea ce venii asu- 
pră-ă,. de răulii ce se urdiă .asupra capului seii, 
si scapă 6răsi prin binevoitâria apărare-a ce- 
lui de susii. 'Trămite cu 6ste pre Riral Al- 
bertă care, lă 13 Februariii, luptându- -se fe- 
vicită, invinge inimiculi cu ajutoriuliă ceriului, 
Vasterne la pământă si-l alungă, si părăsin- 
dă fortărâtia, dă foci cetater si o as6mână 
pământului. Fără ntultă intărdiare, Kiral se 
intârce asupra cetatei Turtucai, fără muri, 
cale de o di din sus de Rusciucii, trimite in 
infernii pre. locuitori, dempreună cu o multi- 
me de săteni, si, temându-se nu cumva Du- 
nărea să se desghiăcie, se intârce la Doniuulii 

-la Bucuresci. si intru adevării bine făcu, câ- 

  
“depsâscă pre Brăileni. 

că indată după accea vânturile calde desghiă- 
giară Dunărea. Intr'aceea, locuitorii unoră 
cetâti mai întărite, - crediândii cumcă guver- 
nulii. lui Michaiii va..stă: mai pucinii si decâ- 
tii domnia antecesorilorii set, nici că va fi in 
stare de a se pută tint în facia puterci tur- 
cesci: in timpi ce domnulă se luptă la, mar- 
gine cu inimiculă de dinafară, ei, in. lontrulă 
ticrei, tiesei, rebeliune, spre a-lii resturnă prin 
insidie, si violinte măestaie, si invită la acâsta 
pre Români. Astă conspiratiune nu impedecă 
pre Mlichaiii de a trimite moi ântâiii, la 30 Pebr, 
tot pre acelii Căpitanii cu câteva mit ca să pe- 

Acâstă cetate e situ- 
ată aprope de Dunăre, spre marginile Mol- 
daviet, pre un siesiă din cele mai fertile. ' Că- 
pitanulii fără îintârdiare atacă cetatea si o“ 
prădeză, bate si in puterea tunurilor sparge 
fortărâtia cea mare si apărată de un erosii 
vali. “Turcii, adunâti in numării mai bine de 
o'miie, deschidă portile, gata a se. supune ; 
eli insă "i 'taiă:pre tot bără -ertarc, strică
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- Silistiee ciuitati Tureice, remotius tamen 0p- 

positam :castigatum ablegat. Is preecipitata 

mora eam adoritur, diripit; arcem âmplam 

“et crassissimo vallo, palis :longioribus vtrim- 

que teriie infixis, septo . firmatam,- tor- 

:mentis concutit, perfringit, 'Turcis plus" mil- 

le congregatis, iam desperantibus,. 

-portis apertis- sese submittentibus haud par- 

cit, universis cxesis, arcem dissipat, Christi- 

- anos: consolatur, multisque onustus spoliis 

“disceait. 

Deinde Craiova. itidem ampla, populos a! 

„largoque omnium rerum prouentu abundans, 

„sed. muris et arce. destituta cinitas. Bahni 

_siue Primatis Palatinatus, ut superius retuli- 

mus,. sedes a quinque Serviorum et Wala- | 

„chorum, suo quasi ausu. digressorum millibus 

"impetitur et. diripitur: Ipse.vero Bahu, Mat- 

tha ..nomine, Palatini subesse, imperio afle- 

-ctat, ct in gratiam receptus.; „adhuc - ibidem 

-degit, i îi 

Inde  Nicopolim ' maximam -. et . ouinis. 

generis mercimoniis alliisque rebus attluentis- 

;simam YVrbem trium diertun itinere vltra Da- 

nubium:ab Vrosczuk, et quinque a Macedo- 

„niae praesenti metropoli Sophia, nunc Scopia, 

distantem, arce fortissima defensam, tenditur, 

“que omni conatu, succenso pluribus in locis 

igni, oppugnatur, ciusque -superata tandem 

flamma absumitur, 

: Postea trium millium corundem Wala-. 

choiurm, Seruiorum et Yngarorun, &gmen sub 

Farcas Aga ductore ad Bdin ciuitatern ver- 

gens, eta duobus custodibus Walachicis pro- 

 ditorie duo millia asprorum, quorum octo i- 

"bidem vni grosso triplici siue' nouiem cruci- | o 

geris equiualent, accipientibus, et Turcarum 

“aliquot! saltem centenos, 

ideoque |. 

cum circiter triginta | 

„1.95 

fortărâtia, mâneăit pre. GC» estini, si se dăzar- 
tă , încăreatii de pred. - 

“După” aceea, 5 mii de Sârbi si Români 

plecă, ca de 'capulii lorii, de atacă si prădeză 

L, Craiova, vesiedintia Banului, cetate mare, în 

! poporată, avută de totii genuli de lucruri, insă 

i fără întărituri. Inte? aceea Banul "Manta, se 

i arată ca'si cumii ar fi celii anal “credinciosii 

| supusi ali luă Michaiii, Michaiii "lit erti, si 

ei si ben astă petrece in Craiova. 
? 

  
jo 

| 
i 

' 
| 
| 

” Detaci trecii Dunărea asupra Nicojolei, 

cetate intăriti; mare, plină de totii genulii de - 

măvfi si alte lucruri, cale de-trei dile dela 
tusciucii, cinci dela Sofia, capitala 'de aștădi 

a' Macedoniei. O. bati: din“ tote “puterile, ?i 
“dai focit in mai multe locuri; si 0 faci: pra- 

dă dcăriloră.. at a 

Totii acea cetă:de trei mii Români, Sâr- 
bi, si Unguri,- condusă de Aga Farcasii, se 
intorce asupra Vidinului. Insă doi Români, 

Cumpărati cu :dout mii: de aspri “(optă aspri 

“facă trei: grost''intreiti, _adică n6ue erucer)), 

0 “amăgescit spuindii că "Turcii de abiă arii fi 

câteva sute cândă: ei eră vreo: 30: mil, astfe= 

Tit, prin vendiare, fă tăiată tâtă &stea, de a- 
| 4, 
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cis cum dicto ductore clapsis: czeditur. -Plu- 
res istiusmodi direptiones et vastationes ho- 
stilium locorum, cum circa cas przter macta- 
tos incolas et assecuta nonnulla spolia, pau- 
ca relatu digna euenerint, ne vel fieta (quod ! 
nostri instituti nunqaam fuit) recensere, vel 
multitudine nauseam lectori mouere videamur, 
prietereundas, et ad texribilem Sinan  Bas- 
schze delendorum în nostris finibus Christia- 
norum causa susceptam expeditionem, finium 
Custodis Dei protectione. collisam elusamque 
festinandum, lectori gratius fore arbitramur: 
Magnus ille inquam ct. iactabundus bellator 

„Sinan Basscha, piscatoris, “Sorentie cinitatis 
„ iuxta Neapolim filius multis tandem de subi- 
„gendis Gauris pollicitationibus insolenter e- 
ructatis, ad Romanie Beglerbegatum aspi-: 
rans et generalis hostilis militice, Dus de- 
claratus cum utriusque Walachize tum tem- 

Syluania Ducis, nouo 
exemple, “Tyranno, vsitatum, vtque circa prin- 
cipium . copiosior  fiebat „Tentio,. amplissi- 
-mum tributum detrectare,: et. belli. contra 
Yngaros Germanosque continuationem propter 

tam.:proficui, îmo maxime necessarii 'Penuarii 

„anilitum ac operariorum ; millium „exercitu in- : i 
4 

Prouido 

dominatus „assueto, violenter vestituere i 

" Struetissimaque munitione .bellica ad Danubii * 
. 

defectum admodum. fore difficilam, vt emer- 
gens inde maxima ignominia Turcicze insolen- 
tie minime ferenda transeatur, perspiceret: 

„maturoque consilio commemoratos 

pernecessarium.. censebat;; tau 
„Anno itaque 1594. proprii capitis, isi îi 

„. eriut millia, asseiterantibus deceptum, pau-.! 

poris Palatinos Aaroneim . et Michaelem, Tran- : 

“more et periculoso. 

TESAURU: DE MONUMENTE ISTORIC 

biă Scăpândii căpitanulii cu câti-va lângă si- 
me. Fiindii-că ne tememni nucumva să fimii 
uriciosi insirândă premulte, ati să pară cuiva 
că născocimit faptele, lucru străinii de a) 
lăsâniii -neamintite mar multe asemine de- 
predâri, insemnate” numai prin uciderea si 
despoiarea inimicilorii; si cvediândii a fi lucru 
mai plăcutii leptorului, trecemit la infricosia- 
ta espeditiune întreprinsă de Sinanii. Pasia 
cu scopii de-a stinge Crestinii de la margi- 

| nile nostre, espeditiune infrântă prin apărarea 
lui Daieii, Custodele marginilorii. Deci, acelii 

„mare si sumetiii căpitani, Sinai Pasia;  fiulit 
j unui pescariă din Sorenta aprope de: Neapoli, 
me ce vomi "multe insolente: injurături si 

| 

  
lăudărose_amenintiâri cumă are: elit -s să puiă 
în jugii pre Ghiauui, numiti fiind Căpitani 
generalii ali, 6stei tureesci, si vădiândi. cumii 
Donnii tierilorit române, lâ noulii si periculosulii 

: esemplu ală principelui din Transilvania, de- 
i mâgă tiranului insemnatulii tributii ce-i dă 
mai nainte; Si: cum. în “lipsa "magazinelor a- 
“cestorit tieră eră mai cu neputintiă continua- 
rea resbelului cu Ungurii și Germanii; pentru 
ca să, trecemi cu vederea premarea, batjocură 
ce se ficeă tiranului prin: acestă nesupunere, 

“batjocură ce însolintia turcâscă nici de cumit 
nu 0 puteă mistui : -Sinânii Pasia, dicemi, a- 
flâ cu multă intieleptiune că 'este' neapăratii 
necesariii de a pune 6răsi' acele tieri in'ju- 

oulit de mai nainte, cu puterea armelorii, 
. 

x 

  
“Asiadară,-la 1594, jură si se l6gă pre 

0 eficiat, ypothecata salute, eximiis aliquot. e capuli _seii că are să le supună, si, inșocitii  comitantibus Basschis, cum centum octuaginta de mai: multi Pasi iluștri, plecă cu 6ste de 
180. mi, cu toțit.aparatulii necesariii la res- 
Delii,  asicdiă castrele la ripa Dunărci din
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ripam e regione Dziurdzowau: oppidi,i ia ante: 
a Palatino cineribus mandati, et post. instau-", 
rationem 'arcis prasidiis- Turcicis hactenus 
defens a magisque tuni firiiatae, caste a Ietatur: 

operosun,, pontem. super “Humen, “ananguani co 

loci media leucanm, alueun dilatans, propter 

-dictanu tamen aiceni et in mediis vudis sitanu | 

insula commodissimuni, “nauigiis qualibu IS, 

fere fulciuntur molenidinae similibus. astruere ! 

feruenti conatu indefessoque, labore exorso au-. 

nititur, . 

„bus «carioribus,, în: Traussylvanite - ciuitatem. 

Sabinowam,' ante hostis aduentmi ! dimissis, 

Bulereste cum octo. militun. millibus duo mil. : 

liaria ad: Maguren villam digressus,- sub teu- 

toriis viuendum ” securius paratiusajue 'statuit: 

velli cum tanto noste pr udentâr” “fausteque 

pro suis gerendi consilia meditatur: cum pe- 

ritis militibus, tractat: hostenu deinde i iu pont 

tis „structura integri fere mensis spacio, remo- | 

ratur: : donec aliquot 'Turcarurn millibus, bidui 

itinere, descendentiuzn. Aumenque tr aiicientium, 

aliis vero sub Dziwdzowam, nauibus. transue= 

ctis,: nimium. fatigatus cedere, suosque ad .-in- 

stantia grauiora seruare praelia cogitur. Sinan 

Bascha super - constructi denim verstis flu- 

minis  iusulâm, et .inde:sub arcis tutelam 

directum ponteni, nec non ab” 'vtroque latere 

nauigiis armatisque stipatim cum aliis „prăifa= 

tis Dasschis, munitione bellica ek militibus Wa: 

lachite ripam attingit, atripit, possidet, pr rocedii, 

el in loco Kaluierim, „dietă, metibus, & luis, 

transgres sus, suusisti dobusaue, a  Palatiui 

castris: miliaribus “papiliones in „conuenienti 

et: tutiore; loco crigit. : Tempus id aut. țugam 

aut preelium exclusa mora flag gitare. heros no- 

ster videns. fidenti păctore pro: patrize: heique 

Palatinus uxore, liberis, aliisque, re=,! 

to
 î: 

| dreptulii: Giurgiului, vestaură cetătiuia sfâi- 
mată. de Români, si o. intăresce cu. presidie, + 
si cu. tote că Dunărea, i în, acelii locii e, lată dej 
unii -păteariii de, miliariii, fiindă insă aprope.. 
de, cetătiuiă, si de. insula, situată in. midiloculii. 
apa, Se, „apucă cu celt, mat înflă icăiratăi si mai 
ncostenitit elit să arunce pre acelii locii a ali 

îi Dunei unii podit' pre vase, Michaiii, inainte . 
de” sosirea inimicului, trimite muierea, copii” 
“cu totii ce aveă mai scumpil. “da Sibiu in 

| Taiisilsaniă ese din: 

  

  

sucuresci cui 6ste de” 
Opt mil, si merge de'"Y asicdiă casteele | a 

| Miăgureni, distantiă ae douc miliarie: 
consultă” cu capii armatei. asupra “modului 'e cui 
care să porte resbelulii, mai intieleptii-si mai, 

| fericitii: peutru. ticră; după accea, mai-0 lună, 
! întregă impedecit “inimiculii ] la ncerea podu:, 
ui. -penă-ce, in urmă câteva mii de, Turci ÎS: 
| buteseii a „rece Dună irea da 0, “depărtate, de 

! doue dile din giosit, de Giurg i, 

i alti 0 trecea pre v 
   i în impică cc 

asc în facia” Giurgiului: 
tuiuci Michaiii se vede constrinsit a sc! votea 
ge si a păstră pre ai sei pentu ptele cele 
mană ce se apropii cr Sinauii Pasia, gătin- . 
dit, în fine, podulii apăratii ca 'de'0: “îngrădire 
de cetătiuia, din insulă si de vasele: cu Gihe= 
ni: armată asiediate de ambe. laturile lui, âtin-. 

ge 'maluli :tierei . romănesci, "lit. ocupă, ; pur= 

cede.. inainte. impreună cu, ceialalti, Pasi, cu 

Ostea : si munitiunea. sea, si in loculit. ce; se 

chiamă, Călugăreni, tare prin delurile, . silbele 

Si, riultt seii N6slovii, „după-ce, trece, trei po: 

dati, s se. opreste, si în depărtare. de. doue mi- 

Jiavie dela cas sticle lui Michaiă, 

tuzile într! uni “loci: Cuviineiosii 'si mal siguri. 

Eroul vostru vădicndii: ci nu-i rămâne” acumii 

altii alegere decâtii Sâ a 'se luptă: s6i'a "fu 

gi, cu inimă, plină “de incredere persuade” pre 

ai set 'că! mai bine” să 'se lupte cu” birbitiă 

pentru mântuirea :patriei si a crestinătătii, de 
| câtă să fugă “cu rusine. In: uimătoria di de 

. 

  

"si infige cor- 
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publice Christiana salute armis experiundum' 
viriliter, quam fugiendum turpiter suis persua: 
det. . Sequenti . XIII. „Augusti. ante diluculum, 
sub sanctissima crucis tutela more “solito, 

„copias numero exiguas educit: magnanimo im- 
petu ipsa hostilia agg reditur tastra, nec ob- 
stanti naturali loci munitione, cum tanto impetu, 

vt vnum tentorium pene exscinderetur, irruit, 

Tureze, tum militum multitudine, tum. appa- 
ratu bellico, printer, loci, vt diximus, oportu- 
nitatem longe superiores,, omnibus reluctantur 
viribus, dubioque belli euentu utrimque multis 
horis,. collatis signis .. conseritur: donec tan-. 

“dem nimis violenter vrgendo, ad quartam 
milliaris: partem continuă Puenee - velitatione 
Christianos retro pellunt. hostes, ct. uridecim 
tormenta demunt.. Hi itaque, cum copiosissimo 
gentilium numero haudquaquam confeiendi, 
quod sedecim millia exercitus haud excederet, 
etsi coacti cedentes, „semper tamen . versus 

camporun planitieni, ne excurrentibus circum- 
dentur Tureis denso, sese. vertenteș cuneo: 
sylua . montibusque idipsun ex altera parte 
prohibentibus, ut loci confictum prieliantium ! 
admittentis amplitudo nonduni. unius: mmilliaris 
quadrantem zquaret.. Tamque. Turcis crebro 
machinărunm! fulmine' et: strenuo armorum su | 
violentius. 'instantibus, pusillumque : Cliristi 
Şregem gravius” subinde vrgentibus: tempus il- 
lud necessario “heroicurn motum, factumqug 
egregiun, quo host perceilerentur, “Chri 

“stianorum vero erigerentur animi, reqirebat, 
Magnanimus itaque Ion Michael, saluitica Ser- 
uatoris tutela, „invocata, arrepta. „copia siue ; 
hasta militari, solus, hostilem penetțans cu- 
neum seuientem aciei antesignanum quendam 
transfodit: alium primarium militem framea 
dissecat, viriliter pugnando jllesus . vecedit. 

pa 
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13 augusti, inainte. de' revărvsatuli .diorilorii, 
ese la luptă cu 6ste puţină, 'dar' suptii. apă- . 
rarea . prăsântei cruci, iisbesce in insesi ca-. 
strele turcesci cu atâta furiă incâtii. nici fir6- 

sca- positiune a locului nu-lii impedecă, a sfă- 
siă unulii din corturile itimicului. 'Tureii i in- 
teo positiune mai favorabilă, superiori prin 
multimea si aparatulii lori belicii, se luptă din 
tâte puterile: lupta tine “mai multe Gre,- cu 
indoielă care din doi "va invinge, in fine Tur-: 
ci! râspingii pre Crestini pân" la ună pătra-. 
riii de! miliariii; acestia se retragii luptându- 
se neincetat, si perdă 11 tunuri.  Cresti- 
nii, de abiă. 16. mi, de parte dea se pu- 
tă asemănă cu : numărâsa ostire a păgâni= 
Jorii, de si se v&dii costrinsi a se retrage, ci 
insă . totdeauna se trăgeă, in siruri dese în 
figura unui coltii militarii spre siesulii, câm- 
piei, nucumva să pătrundă inimiculit aici si 
Să-i impresre; dealtmintrea,, pădurea si d€- 
lurile âncă impedecă planulii Turcilorii loculii 

| de luptă de abiă avândi “Jărginiea unui pă- 
trariă de miliariă, Intr aceea, tunurile turcescă 
fulgeră fără încetare, armele âncă cu bărbătiii 

1 Se adoveră asupra mici osti crestine: eră 

  

  

| 
4 

care eroică, o faptii mărdtiă care să, cutremure 
inimele păgânilorii, si să inaltie acele ale cre- 

i stinilorii. Atuncă mărinimosulii. Ion Michaiit, 
i invocândii ojutoriulii mântuitorului, apucă in 
: mână o secure militariă, se aruncă singurii in 
sirulii „înimicii, lovesce in. peptit pre unulii 
din capitanii turci, taiă in bucâti pre altulii, 
si după 0 lupti de eroii se intâree la ai. sei 

IE veatinsti. Căpitanul Rival Albertă, adunând 
| pre ai sei, fulger due tunuri dreptii i in glota 
cea mai dâsă a iuimicului, si o răresce infri- 
cosiatii.- Indarnii Taniciarii cercă a plini de- 
siertulii prin focurile lori: că=că îndată doue 
sute Transilvani, si totii atâti Ciăsaci cu că- 

: pitanulii lori Cocea, pedestri. se repedii cu. in- 

; 

| 
| 
i 

| 

momeniulii cândii se cerea neapăratii o mis- * -



Kiral Albertus exercitus pracfeetus 'reuocatis , 
paulatim. suis, duo in densissimum agmen. 
“tormenta interim exonerans . hiatum: amplum; 

„ perfringit. Quein Genizari suis resarcire sclo- 
petis frustra conantur: : Quod 'e vestigio du- 
centi Ungari, totidemque Cosaci'cum Koscza 
prefecto, pedestres furenti animo irruentes: 
ordinem disturbarent, et sternendo czedendoque' 
Turcarum copias, a tergo ac latere Palatino 

viriliter cum reliquis instante ita confunde. 
rent, vt recuperatis vndecim tormentis sub 
ipsum vespertinum- crepusculum, illos preci- 

- pites quasi pecora in castra, cogerent. In quo 
fuge simili: tumultu Sinan Basscha ad ca- 
strorum frontem fluminis. Nieznow, ponte de-. 
cidens, binosque elidens dentes, 

turpiter occultatus, vix altero . dic'ad suos 
repit, Anatolensis autem, Zainensis item, et 
Heudar Basschse, aliique complures praefecti 
cum tribus. millibus csi, vix aliquot centenis ! 
pereuntibus Christianis corrucrant: vt nisi nox ! 
tenebrosa.: Palatinum impediiset, hostilem fer: 
uenti motu vim haud dubie frangens, vui- 
uârsum belluna simul ac semel confecisset, Ad 
pugna itaque locum „quarta. “milliaris retro- 
cedens parte, ab hoste castra figit, pro uo- 
cturna salutatione tonnenta in aduersa tento- 
ria: explodit, ct-a “copiosis “undique dispositis 

| diligenter excubiis, inter aliosa Turca quodam 

sibi non ienoto, captiuo adducto de hostium 

numero . bellicoque apparaiu recte informatur, 

qui itidem Christianorum qualicunque audito 
Muunero, si “Turcae id hodie nossent, vel equis 

tuos: milites contriuissent, rofert ct seruatus 

in “Transyluaniani mittitur, Fiusimnodi circum- 

stantiis commitis Palatinus, „haud omnibus die- 

2 bus, ensdem felicium - astrorum. aspectus. afiul- 

vitam pro Îu-. 
cro reputat. Assan Basschain spinosis vepribus: 
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versiunare.. asupră-le, turbură, ordinea, culcă , 
la pământii si taiă Ostea turcscă,, dela, spate 
si „din, coste Y lovesce, cu, Dărbătiă, Michaiii a: 

ai sei, si, astfeliii i confundă, „iucâtii de cu, sări 
recâstigândii, cele Ii tunuii, Ă mână “ătendu- i 
din dără stii ca "turmele de vite, si-t 'persecută'! 
in ruptul capului spre castre. In acestă a=: 

mctidlă a fugei turcesc, Sinan Pasia i in frun=* 

tea castrelorii, cade de pre podulii Neslovului,! 
“4 Sari doi dinti, si se 'crede ferice putându:si 
scăpă victia.- “Asan Pasia se ascunde cu rusine: 
in. desimea spinetelorii, «de abiă in următoria! 
di se tăresee la, ai sei, ră: Pasia diu .Ana-, 
tolia, celit din Zain, si Heidar. Pasia, si alți, 
mai multi. căpitani si trei mii de osteni fură 
tăiati, din cr estini de ai cădiură: câteva sute, 

si dâcă intuncreculii noptei nu impedecă 
pre Michaiti, in acea ferbintelă ă a luptei fără 
indoclă eră să frângii de totii puterea inimi- 

LI 
! cului, si să pună Acodati: capeti resbelului: 

, 

i 
i 
| 

Intoreându-se la loculii bâtâică, "si infige ta-! 
strele în distantiă de unii wttrariit de miliariii: 

; dela -inimicii, preste nâpte: salută corturile 
turcesci prin ai multe tunuri fuleerătârie, 

 asicdiă veghie. numărose: dela 'acestea precumii 
si dela unit Turcii captivi care nu-i eră ne: 

cumoseutii, se infermăză cu deamăruntulii des- 
pre număr al, si aparatulii de resbelii alii i inimi: 
ului. Turcul aflândiă si elit de numerulii 

erestinilorii,. dise ci de arii sci. Turcii, una ca 

acesta, si numâl cu caii ti- arii câlcă dsteau 

in picidire, Acesti "Turcii Se trimise: in Tian: 

silvania. Incredintiându-se Domnulii de aceste 

impregiurâri, si aducându-si aminte că.nu in 

tâte vilele se arată strălucindit acelesi stele 

fericite, incredintiătit că văl timnea cea inftico- 

siată a -păgânilorii nu usiorii- are să se abată 

dela. planulit seii,. temându-se in fine nu cum: . 

va să-l impresure prin insielătiune s6it prin 

stratagemă, si să-lii. apese prin puterea lorii, 

si să-și perdă deodată fericirea, libertatea si



5U - 

pere mnemor, horrendaeque multitudinis hostes 
abiuratoș coeptis haudquaquan absistere ra- 
tus, n6 vnă cum suis fraude vel strătagematis 

„circumuentus, apertave vi oppressus, priori fe- | 
licitate, libertate, vitaque simul „priuetur, retro 
mouenda castra consultissimum statuit: media 
nocte tribus . sanctissimo IESUS nomine in- 
tensa, omnium voce inuocato. “Tureisque con- 
festim more solito. ALIA, ALA," qia voce. 
Deum compellant, reclamantibus, digressus 
XIII: Augusti inane ad Ardsin: fuuium duo- 
bus inde': milliarihus: subsistens, 
aditus custolias disponens quiiescit. 

et ad omnes 

“. Sequenti "Veneris die Virginis matris 
assumtioni' sacro, privterita Dukereste, vnO. 
inde milliari sub. Iagareşte villa metatus „ca- 
stra triduum. commoratur, Interim Ung gari, 
aliique milites'i inscio. Palatino. ciuitaten inua- 
dunt, spoliant, et sibi quam hosti tautas pră- 

- das conuenientiores -censent. ... 

Hic reficiendi lectoris animi gratia in=. 
terserendum duximus, «tuos cicuratos ceruos, 
aliquot cum palatino - itinera “conifecisse, et; 
penes Domini tentorium plerumque 'excubantes 

| precliis et conflictibus Quoque animose 've! 
- antecedendo; vei ac latus ingrediendo intex-- 
fuisse, nec. bombardarun fragorem, nec “tor 
ientorum tonitrua exhorruisse, sed Grectos 
duobus „insistentes pedibus ad illorum explo- 
siones paululum .respexisse, . commemoratae 
denique cum Sinan Basscha comisie sub Kal- 
uicrim  puen:e constanter -prăter “animalis 
huius morem adfuissc: Vi alterutro : forte 
forta, interemto, alter moeroris impatientia 

1 -Syluas” se 'abdidit.: Et: quis, -obsecro, in 
tam humani tamque: felicis Ducis castris mi- 
litare detrectauerit? cuius fortisimae dextrze 
fugaces etiam cerui assistentes, 

| 
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vistia: află că celii mai întieleptii lucru este 
a-si trage castrele inapoi. * Deci, pre la me-: 
diulii nGptei, invocândii de trei. oră cu viersii. 
inalt presântulii nume alu: lui ISUS, si res-: 
pundiendiă indată si Turcii. după  datină. cu: 
strigarea ALIA, ALLA: asiă chiamă ei pre 
Ddieii, plecă, si la 14 Augustii diniinstia, Oprin- ; 
du-se la riulii Argesiii » distantii de due. nti- 
liarie, si dispuindă veghie pre la, tote, intrâ- 
rile, se odihnesce. 

In dioa următorii carg eri: dioa de Sân-- . 
tă-Măriă, lăsândii Bucurescii de 9 parte, asic- 

'diă castrele la Viciresci,! cale de unii milia- 

Eră Ungurii. si alti | 
soldati. intră in. Bucurescă fără scirea Domnu- . 

rii; aici stă „trei dile, 

lu, despbiă totii, crediândii că. asemini pr&di 
„mai bine se cuvinit lori. decâtii inimicilorit. = 

“Spre a odihni inima: leptorelui de atâte 
scene sângerose, aflariimii cu cale de a insemnă 
aci cumii .doi cerbi dumeşticiti insogiră. pre 
Michaiti în “mai multe; espeditiuni belice, că 
zăcea mai cu sâmă: “lângă cortulti: Domnului, 
steteă fagiă în midiloculii bătâiei, mergândiă 
cu curagiii sâii inainte. stii aiurea lui, nici 
resunetulii bombelorii nici fulgerele tuiurilori 
nu- -i inspăimentă, ci, audindi vuctulii, se ridi- . 
că in d6ue picidre si steteă pucinii privindă; ci 
steteră, martură neclintit, incontra datinei. a- - 
cestui unimalii, si la bătaia, dela Călugăreni 

| aci insă unulu dintitinsil. perindi din intăm- 
plare, celalalti: de durere merse! de se ascun- 
se in “pădure. 
de a milită in -castrele 'unui căpitanii. atâta 
de umanii si atâtii de ferice ?. la a cărui dreptă 
tare asistă si cerbii cei „Sfiosi, asceptândii, nc- 
miscati fortuna comună a bătălielorii: cu pă- 
gânii, si dorindii unii vesultatii ferice chiarii 
si cu pericolul vietiei! Se adevertză ac6- 

Si cine, rogu-vă, Sar: retrage .
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-praliorum cum ătheis fixi expectant -fortunam, 
et ad faustum cum bestialis, vita iactura ad- 
helant euentum: prout ipsius Ducis. Michaelis 

“multorumque. fide' dignissimorum militari te- 
stimoniis vere constat, - d | 

| Decimosexto “Augusti hostem “subscaui 
certior factus; post meridiem motis castris 

-sque ad noctis medium, quinquc magna con- 
_ficit- milliaria, et in“ idoneo loco ad aurora: 

vsque respirans, alia qainque prolixa emenstis 
XVII. Mensis ad amplam, sed muro arceque 

” carentem ciuitaten Teruistun el Targowisten 

prope  fluuium Talownicem ob aestum supe 
viuo. similem, maximum torren- 
tem peritulose exundantem, “sub. montibus, 

“castris et excubiis udiligenter dispositis, dies 
aliquot heret: Inde ad montiunr radices vnum 
„milliare iuxta Dembowiceni fuciun viterius i 
tendens, vltra octiduum comimoratur. : 

> Targoviste itaque. ab incolis desertae 
| insidiarum atque . periculi metu. tardius ap- | 
„Propinquantibus 'demum hostibus, Michael Pa- 

latinus iuxta, cundem Huuium quatuor a ciui: 

“tate milliaria inter mnontes propter auxiliares 
copias securius degens, custodes aliosque | mi- 
lites sapissimc variis praedis captiuisque hu- 

: manius (ex quibus hostium cognoscuntur co- 
"matus) redeuntes excipit:'ac ne animum por- 
Iu) despondeant hortatur; Nihilominus tamen 
_duo milliaria “remotius, in montium” quaşi 
fauces,. ubi munitie . olim areis. „Negrawoda, 
Latine Nigra aqua dieta et a “Turcis. olim 

demolite - apparent rudera, se recipit. Eo 
“loco receptui aptissimo' “XValachis plevisque ; 
quorum plures erant Moldawi, ct eodem tem- ! 

inter dum in 

“pore Ieremia „Mogrila Palatino ab exereitus | 
„Regni Polonia Supremo Capitaneo Da. Toanne ! 
Zamoiscio, inuestito, tam uxorum liberorum- 

N 
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sta, prin mărturia. insusi Ducelui Michaiii. si 
a mai. multorii „militari demni de credintiii, 

La 16 Aigustia, aflândii că inimiculii ? ' 
„urmeză din dărătii, pornesce dela ' Văcăresci 
după prândiii, merge până la mediulii nptei 
cale de patru miliarie bune, odihnesce pucinii 
penă la r&văesatulii diorilorii, inaintâză. de a- 
colo alte cinci miliarie bune, si la 17 ajunge: 
la Tirgoviste, cetate mare, „dară fără intări= 
tur, lângă apa Ialomitie care. în timpii de 
secetă este asemine unui părti, Gră, câte“ oda- 
tă se preface în torinte periculosi 'si se re= . 
versă. Aici si asiâdiă castrele sub munti, dis- 
pune veghie in tâte pârtile, si se „Opresce câ- 
teva dile. După aceea. inaintândii” spre munti 

„de a lungulii Dimbovitiei, „mal „petrece preste 
optă, dile. 
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In urmă. desiertându-se Tin reovistea de 
locuitori, se apropiă și inimiculii, cam incetii, 
de tâmiă să nu cadă cumva in curse sti alte 
pericie. Fă Michaiii steteă in securitate in- 
tre munti lângă acelit rii, în distantiă de 'pa- 
tru miliarie dela cetate, asceptândii ostile a- 
jutătorie. Primii cu Dinevointiă și incuragiă 
„Yeghiele si ceialalti milita ce fârte adese 
oră se intorceă din, escursiunile lori cu pri- 
di si:captivi dela carii află planurile inimi - 
cului. Cu tâte' acestea se mai! retrase âncii 
douc! miliarie mat de: parte, mai la gura mmun- 
tilorit unde se văd: ruinele cetatei Negru 
Vodă care mai inainte timpii eră întărită, 6ră 
„după aceea o stricară- Turcii. In acesti mi- 
nunatit locii de retragere petrecei, imcungiuratii 

| de-vro cincă mii inst, din carii multă desertă 
Fintascunsti, mai alesii Moldovianil, că- ci to- 

tă intru acelii timpit Căpitanuli: supremii ali 
; Ostei pol6ne, Ioane Zamoisciii, asiediă pre tro- 
ni pre Irimiă: Movilă, si ci,' ostasi din Mol- 

„davia. „ducea fvică ă nu cumva remănândi in 
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que quam possessionumi! verebantur jacturam, 
lam diftugientibus, vix quinqne millibus 'vi- 
uit stipatus. Qui fortiori tamen durantes a- 

săpiusque suis excurrentes semitis, 
Diosas prabdas, hostes plures, equos innume- 
„705, et plus, quam centunm . camelos sibi Du- : 

„cique referunt. | Qui veluti heroicus bellator 

ne „nunc quidem vel instabilium milita! fuga, 

vel plurimorum. „hostium copiis fractus, ani- 

mun remittit: sed vicini Transyluaniae Ducis 

“desiderans ausilia, nostem 'Targowistae circa 

“inuratium Palatium (arces enim aedificare Ty- 

anni per petuo interdicto cauturn est) crassum 

"admodum inter lonnos ex: utroque Jatere ter- 

Nimo, 

rae  intrus0s, 

nis causa extruenten, vnam portam, et alte- 
ram in postico ianuam ferro solido obductas 

inserentem demtaque postea fluuii aqua, tres 

intus fontes efiodientem, et fixas ibidem se. 

„des meditântem, opprimere tandem, ad extre- 

maque redăctam patria in “Jibertatem vindi- 

care annititur. Neque misericordis Dei sra- 

tia,: neque auxiliaribus deștituitur copiis, con- 

ceptave spe frustatur, Singulis enim diebus, 

aliis accurrântihus militibus s, 

"uaniae Duce Sigismundo, cm “Ungaris mul- 

"tisque Saculis iutra.montes 5 versus Moldavian 

— Dabitantibus, sua, lingua. peculiari „tentibus, 

"Cosacorum more - ferociter puenantibus, ac 

“Di opus est equis remotis assultus pedestres 

_“facieutibus, ( 
nicis 'equitibus comitantibus accedente Gene- 

S0 Cosacis ex Polonia, atque mille sexcentis ! S 

equitibus Silesiacis cuni' arcubusis, 

“tur, aliisque telis - armatis. per “Whisatiam at- 

 celerantibus instructo vix quindecin nillium 

arborum . instar palos vallun, 

"terra trabibus intertextis repletumu, defensio= 

ipsoque 'Traisyl-. 

"vt:vocan-: 

! tiâra romănâscă - s 

! 

| 

| 
| 

| 
| 
| 

- facil “asalte ca „pedestrii; 
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Şă-să pârdă femeile, copil și 
averile lori. Iră cel cu inimă mai tare r&- 
mănândi pre. lângă Donmulii, făceă dese es- 

: cursiuni, si sc intoreeă cu: prădi avute, cu 
i captivi multi, cu câi nenumărati, si. cu mai 

bine de o sută de cămile, Michaiă, ostână eroii, 
de pâcte de a se descurigiă prin des ertiunile 
Ostei sele celei mici, ai prin “numărulii celt 
mare alii inimicului, asceptă ajutriele -prin- 
cipelui - din Transilvania, si lucră ca : preste 
pucină să sferme inimiculă si să intorcă -pa-= 
trici nefericite vechia sea libertate, că-ci “Tuu- 
cii se intăriă in Tirgoviste, ci. lucră impre= - 
giurulii murilorii palatiului (fortăretie din or- 
dinea Sultanului nu este ertatit a edifică) la 
unii zidit grosii si inalti, implutii cu pămân- 
tii, făcânrlu-i o pârtă si din dărătii o usiă, amen- 
d6ue imbrăcate cu ferit tare; după aceea, de- 
rivândii apa riului, săpară inlontru trei fântâ- 
ni, si medită a-si face aici asiediâri perma- 
nente.  Michaiii mu se amăgi în sperantiele 
sele: nici ostile ajutătorie nici gratia -ceriului 
nu-i lipsiră. Pre” tGtă: dioa altă si altă ostire 
sosia: stă ajuuge si. Sigismund . principele 
Trausilvaniei, cu Unguri si multi Secuj, carit 
locuescit in muntii despre Moldavia, ii dialeptu=" 
Ii lori peculiariii, s sunt feroci la luptă ca Căsa- 
cii, si când se cere, dându-se josii; “de pre căi, 

impreună cu Sigis= 

miundii veniă 600 călăreti “Teutoni ; de asemine, 
generosulii Ioan W'iher, 

80 Căsacă din Polonia, si 1600 călăreti din: 
Silesia, armati cu arcubuse si alte arme, a- 
cestia venii prin Ungaria. Acâstă,. Oste, in 
numării de 16 mil, plscă; după dioa de Sân- 
Michaiii, spre Tirgoviste, cale de'siese nili- 
arie,  Michaiit a cărui inimă: eră mai inflăcă- 
rată pentru recuperarea libertatei patrici sele, 

o: .. ii . - pi pu se a . _ 
ros0 itidem Toamne Wihero, Ernesti filio,. cum ; Se Dune în: fruntea ostel cu Germanii,. Un 

gurii, Căsacii si alti pedestri: la 5 Optobre; 
se apropiă de Tirgoviste, urmatit de ceilalti 

dempreună cu principele Sigismundă.  Pre- 

cumii leulii generosi se infioră la singurulii 
„cântecii alii cocosiului: de asemine Sinanii;: nu 

fiiulă lui Erneştii, cu
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exercitu a post. S. Michaelis. festum , Targowisten 

sex. milliaria. tenditur.. Michael Palatinus cum 

Germanis, Ungaris,. Cosacis aliisque peditibus. 

in acie, patriae libertatis recuperandae cupi- 

dissimus praecedit: et III. Non. Oetob. sub 

meridiem, caeteris cum Duce Sigismundo sub.-: 

sequentibus, appropinquat. :, Verum ut gene= 

“rosus leo ad galli cantum tamen exhorrescit: 

Ita- Sinan cum :aliis- Basschis et selectissimis 

suorum, prafectis .ignem et fulmina : spirans 

“ad duorum saltem ..heroum, cum exiguis ad-. 

modum copiis aduentum, despondens animum, 

eodem quo nostri . accedunt .die,. mane, :cum 

vniuevso .exercitu .et  munitione bellica: ad 

arcis - subsidium sub. Ali : Basscha . et“ Cadi 

siue iudice. de Awlona tribus millibus et 

quingentis armatis Turcis adhibitis : 40 ma 

chinis bellicis, nec-non -aliis omnibus requi- 
sitis rebus .ad . victum  conducentibus tri- 

ennio suflicientibus relictis, tremebundus: au- 

fugit, ac ciuitatem pluribus . subiccto igni lo- 

“cis succendit. Nemine itaque in campis - pra- 

ter quatuar Tureas, tardius cum preedis, re! 

“rum omnium ignaros reuertentes, -statimque 

iugulatos, reperto, et nihilominus callidi po- 

tentisque hostis machinationibus caute atten- 

tis Christianis, quid factu sit opus ?. consulta- 

tur, instructo ordine alter dies, . diligenter 

„dispositis- excubiis,. expectatur: Cuius summo 

mane Palatinus arcem -totis impetens viribus, | € 

aplanitie -versus Bukeresten, Stephanum Rez- 

uuan Agam gente Singanum (vt vulgo Zi-; 

geuni denominanturi militem quidem  fortis- 

simun, 'at in Dominum 'quondam suum, Aa-' 

ronem perfidum, .postea victoria in Molda- 
__uuia, preeterspem amissa,. palo publice affixum, 

cum Saculis aliisque militihus et tormentis ali- 

quot collocat. Ipse cum Sigismundo Duce a 

. 
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mal. puginii și 'ceilalti: Pasi si Căpitani distins!, 
respiră focii si. fuloerii, si perde capulii indată 

la, “apropiarea acestorii :doi eroi, urmati ' de 

6st6 atâtii' de pugină; si' totii in dioa în care 

al nostri se apropiă, diminâtia, dă focii 'ce- 

tatei in mal, multe locuri, „Si se pune in fugă 

tremurândi, cu totă stea. si tâti maunitiunea 

belică, Jăsândii „pentru apărarea fortăretiel pre 

Ali Pasia, si pre” Cadi s6ii judecătoriulii de 

Avlona, cu trei mii cinci sute Turci, 40 tu- 

nuri, si cu. tâte cele necesarie pre timpit. de 

trei ani. Pre câmpiă Crestinii nu 'aflară. pre 
nimene, afară de patru'“Turci carii -.intărdia= 
seră cu' intârcerea lori: dela pradă fără să 
sciă ceva deicele intimplate, si carii “indată 
se si omoriră. EI, Crestini!, inaintă cu multă 
luare aminte să nu cadă! cumva în cursa ini- 
micului celui vielânii si putinte. "Se consultă, 
dej, ce este de făcut? punti. steă i in ordine, 
si decidii de a asceptă până in. “ccealaltii di 
asiediândia veghie in - tote pârtile, | „In dioa 
următâriă, desi de dimindtiă, Michaiti atacă 

fortărâtia, din tâte. puterile: la siesii, in dru- 

mulii spre Bucuresci, asi6diă pre Aga Stefanii 

Răsvanii cu Secuii si alti militară si câteva tu- 

nuri: (acestă: Stefanii eră Ciganii de origine: 

ostânii valorosi insă perfidii cătră Domnulii 

seii : Aronii, puginii după acesta, invinsi in 

Moldavia preste asceptare, fă pusă in ctpă); 

eră cl, Michaii, impreună , cu Sigismundii a- 

l6rgă de laturea muntilorii si a Talomitiei, spre 

o biserică, depărtată. de fortiirâtiă în distan- 

tiă deo lovitură de săgctă, (din patr udieci de be- 

serici,. unele „Cră asemânate pământului; celorii 

rămase indată li.se făcură, invălisie): inaltiă 

d6ue movile .că - turnurile: dispune unele din 

tunurile aduse cu sine: bate cu tăriă inimi- 

culă inchisi de âmbe pârtile, si alergândii la
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montium et fluminis “Jalouunices latere, . ad 
templum. (quorum 40 partim “solo aequata, 
pleraque . restantia - nouisque . subito | refecța 
tectis ibidem reperiuntur) vnius sagitta ictu 
ab arce, distans festinat: duos terrze cumulos 
turris înstar extruit;: tormentorum 40 attra- 
ctorum nonnulla disponit: ab utraque parte i in- 
'clusos; hostes vehementer oppugnat; in aliud 
arci propinquius multo templum i migrans, si- 
ne intermissione laborem: urget. Et: quan- 
quam Turcis, ut in extremis fieri solet, totis 
viribus: defendentibus, multis clam: per ianu- 
am elabentibus, necesariis tamen subsidiis ex- 
traneis. destitutis, -atque ab : utraque parte, 
tum machinarum globis,. tum. Saculorum ali- 
orumque militum assultibus fatigatis, 
obsidionia die VIII Iduum Octobris post me- 
ridiem expugnat arcem, preesidia cedit. Ibi 
tum ipse Ali Basscha, ' captus in „Transylua- 
niam deducitur: Cadi de „Auuolonă, tuendo se 
oceumbit 3 clapsi fuga vniversi pene locorum 
ignari sternuntur:. quadraginta tormenta' cum 
abundanti puliere, Slobis plurimis, “sclopetis» 
»ombardis, aliisque armis et “plus quam tri- 
ennio _sufticientibus victualibus 'acquiruntur: 
Nec vila intercedente mora “sequenti die mane, 
precterita Bukereste, recta Dziurdzouuam (du- 
orum inde dierum, more cursorum. properan- 
tibus itinere) festinatur:. Vbi Sinan. subito 
suorum cladem vindicisque resciscens fernorem 
cum praecipuis comitibus militibns, thesauro 
et munitione in reservatis ad hunc vsumn pon- 
te atque nauigiis Dânubitun traiiciebat. Re- 
stantem itaque. hostium copiosam in ripa mul- 
titudinem opprimens Palatinus praeliando, 
urgendo, Submergendo, tormentis sternendo; 
pene vniuersam conficit. Quin pontem ad flu- 
minis insulam directum, ct înde ad  Walachi- 
am ripam, vt antea: meminimus, ' extensum, 
quam poterat .celerrime machinarum globis, 
disiicit “disturbatque: naues. item -grandiores 

t 

  ftertio - 
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o. altă beserecă cu multi mai aprâpe de for- 
“tăretiă, indemnă cu stărnintiă la lucru fără 
intrerumpere. 'Si cu tâte că “Turcii, ca ce ce 
se'atlă la marginea peirel, se apără din' tâte 
puterile, cu tâte că multi: 'scăpă- pre ascunsi 
pre usia din dărătă, însă: asiă _precumii eră” 
lipsiti de ajutârie de dinafară, si osteniti prin 
lovirile -tunurilorii ce-l băteâ:de ambe pârtile,. * 
câtii si prin asaltele Secuilorii si altori os- 
tasi, la a treia di de  obsidiune, 8“ Optobre,: 
după mâdiădi, Michaii : ocupă fortărdtia si . 
taiă . presidiele turcesc. ..:Ali' Pasia insusi, că- 
diândii în : mânile 'crestinilorii, se trămite in 
Travsilvania: Cadi sâit judecătoriuli de Avlona, 
cade mortii apărându-se: -ceialalti vorii să sca- 
pe cu fuga, insă. necunoscânrdii locurile, câdit 
si el in mânile crestiniloră, si se omorii: in- 
vingătorii câstigă 40 tunuă, multă pulbere; 
globuri, pusci, sabie si alte: arme, si viptuale 
de ajunsii pentru mâl bine de trei aul. Fără 
cea „mal mică intărdiare, în diminâtia dilel 
următorie,' lăsând Bucurescil la o parte, gră- 
bescii spre Giurgiti deadreptuli, - cale de. d6ue 
dile de postă. “Aici, Sinani, aflândii de ne- 
norocirea, sogilorii sei; si' cunoscândă' inflăcă- 
rarea . resbunătoriului, -se . ocupă - trecându-si 
6stea, tesaurulii si munitiunea preste Dunăre, 
pre podulă si vasele ce reservase spre acesti 
scopii. Michaiă, -ajungândi la "Dunăre; dă 
preste. multimea cc nu apucase âncă a trece 
apa, o bate, o impinge, o. inn6că, o asterne 
la pămentii prin: tunurile sele, si mar tâti. o 
nimicesce. Prin fulgerele tunurilori risipesce, 
indată insusi podul, făcut între insulă. si 
malulă română, sparge si cufundă dâue -va- 
se mai: mari, alte due “de abia scapă, "văii 
stricate, n ea: 

* , i. a | PRR . „e



- duas globis -traiiciens, totidem .aliis graviter | . . 
concussis vix elabentibus, in fundum praecipitat. 

”. „Steuiente.hoc Christianorum durante im- 
petu. hostium in - extremis. heerebat: fortuna, 
ct vt. residuorum postea quidam ” fatehantur, 
octodecim millium intercludebatur fatum: „vt 
in exundante vno saltem fluminis sub ciuita- 

„tem profundiori brachio, vel ostio, sufiocato= 
rum copia ad. summum usque „explens „acum 
transcuntibus pontis instar inseruiret.. Ex. quo 
longe. lateque in ripa, insula,. atque. ponte 

pereuntium multitudo coniici aliquomodo po- 
terit.. Eodem praterea die, „Quatuor:., tormen- 

_tario puluere Turcico , pleni.. aduecti, currus, 

a suspicantibus, stratagema, traiccti globis in- 

Hammatique, in ;aerem,displodebantur. ; .. |; 

îi Deleta tum superstite hostium manu, con- 

tra arce ex vna parte Danubio, ex altera Naslu 

fluuio, ab incursionibus defensam, dicto die ca- 

stra diriguntur, sequenti vehementer oppugna- 

tur machinarum globis, vt et tertio, Lune, die, 

ex ea praesertim,: qua pons fluuii connectit, ri- |« 

„pas, parte concutitur, ct continuato întrepide 

assultu;  quem Tureis pontem acrius. tuenti- 

bus,. ideoque duabus, exoneratis. machinis re» 

pulsis, ipse Wiherus iunior, relictis equis, cum 
suis animose vrgebat, arx, omnibus, destituta . 

suppetiis,, quod, 'Turcarum : “ex: alterius ripac 

castris explosa tormenta,, Deo, protegente” in 

sublimiorem aerem „globos. distorquentia, ni- 

hil auxilii prastarent, e expugnatur. Pugituri 

. per: pontem. hostes partim | seipsos în: aquas 

 distorquent."+ partim - Christianoium detur- 

bantur" telis, 'sternuntur item plures, et su= 

pestites! aliquot centeni: ad Chaitontis: cym: 

bani, tandem etiara “releg Prater selo- 

petos. autem et alia leuiora arma, reliquis om- 

antur. 

nibus trans : Buren ; auectis, ad. Tipam., vero. 
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- Sub crudele lovituri -ale crestinilor, 6- 

stea ' inimică eră: perdută: de totii, multi din 

ccă rămasi spuneă, după aceca, că: 18 mil Turci 

"sI găsiră mârtea ici: uni. bragiii mai adâucii 

ce formeză: Dunărea sub. cetate, asiă se im- 

pluse de Turci iiinecati, incâtit cadavrele lori 

putea :să. servescă de punte. .trecătorilorii,:de 

unde usigrit se pâte dă cu socotâla multimea 

celorii; ce' periră 'in tâte. pârtile; la mală,' 

in: insulă si pre: podii..:. Toti intru area. di 

se. aduseră patru” care” pline. cu. pulbere de 

tunuri, da” temându-se nucumva să fiă. vre o 

stratagemă,. trăgendă cu: globuri asupra lorii 

le isipită innorat c 

te N 

: Nimicindii răinăsitile 6stel inimice, : “tota 
intru: acea “di castrele crestine se indrept- 

ză inconțra, fortăretiei, apărată de incursiuni 

de o.parte, prin Dunăre, de alta prin fuviulii 
Nasluj in dioa. “următoriă 0 "bati din tunuri 
eu veementiă, de! asemine o sfar mă si a treia, 

î, Lunia, mâl cu sâmă despre - partea inide 
Ti uniă : ripele Dunărel.' 'Turcii caril a- 
pără podulii se" respingit in: puterea a due 
tunuri: atuucă crestinii continuă asaltul .cu 
bărbătiă, incuragiati de Wiher tenăruli care 
dempreună cu a sei, se dăduse osii de pre: 

câ. Fortăretia' eră lipsită: de verce 'ajutorie, 
tunurile indrepiate din castrele turcesci -d6 
pre '-celalaltii : malit,- nu le ajută nimica: ele, 
prin apărarea lui Ddieit, loviă: intru inăltimea 
aerului. Fortăretia cade:in „mânile cr estinilorii. 
Inimicii, cercândii să scape pre - “podii, cadii . 
in apă, impingându-sc. parte ci singuri u 

nik pre altii, parte tuiburati prin armele cres- 

tiniloră, săli se “calcă” in picidre, câteva su- 
te ce' mai rămăseseră 'âncă se espedescii pre 
luntrea: lui :Charonte. : Afară, de pusci: si: alte 

arme mal » ușidre, “celelalte tote le trecură 
preste ap mumal, trei tunuri aflară al nostri
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tria tormenta, tribus singula equis tracta, ac 
ob insperatam nostrorum accelerationem re- 
licta, reperiuntur. Gregarius tâmen miles exa- 
ctis laboribus, ex minus profundis fuminum 
locis, perticis aliisque id genus instrumentis 
pretiosaş vestes multas et similia extrahit. 

Seguenti Mercurii die, belli Duces Bu- 
keresten tam incolis, quam hostibus  vacuain 
digressi, duas tantum easque immanes machi- 
nas propter repentinam fugam ab hoste. ab- 
jectas capiunt, triduumque. refectis viribus, 

“vlterius octo “milliaria ad Giergiez ciuitutem 
itidem desertam per Walachiae planiciem ten- 
dentes subsistunt. 

Inde XI Calend. Decenb. Transyluaniae 
Dus, multis vt hactenus, ita sub discessum 
ysurpatis amicitiae indicii Palatino valedi- 
ces, Deoque de tot caesis, reliquis autem 
eicctis fugatisque hostibus - cum eodem' gra- 
tias agens, nec „non necessaria ibidem prae= 

„sidia relinquens, assumtis quinquaginta tum 
„ temporis. acquisitis tormentis „eximiis, quae 

ipsePalatinus, iam ante, pluribus .vi hostili- 
bus extorsis manibus contentus, ultro conce- 

debat, in Erdel, hoc est, Transylvania, sic et 
Joannes Wiherus ad suos regrediuntur. Inter 
alia autem grauissima Walachiae inflicta dam- 
na, plus quam viginti Christianorum, eo quo 
ibidem grassabantur hostes. tempore, Yadiqua- 
que arreptoram millia in: Turciam praemis. 
sa, luctuosissime deplorantur. ae 

Palatinus, Duce Sigismiundo digresso, 
Ter govisten decem miltiaria “distantem repe- 

tit, vbi hyemem ac magnam aestatis partem 
transigens,. residuos misere dispersos .incolaş 
ex montium cauernis în terrae. planitiem. re: 

- nocat: destructas passim casas et euersa pos- 

  | locuitori. | î 

De aci, la 21 -Novennbre, “principele 

  

la malii, trase: fie-care 'de câte tre: câi: ace- 
stea, le lăsase inimiculă” în urmă, neputendii 
crede că: crestinii aii să ajungă atât de re- 
pede. “Ostasii crestini, după luptă, “scoteă 
din apă cu pentice si alte' asemini instrumin- 
te, vesminte preti6se si alte multe lucruri, 

“În următâria di, mercuri, -Ducii resbe- 
lului: se intorci la Bucuresci unde nici ini- 
mică -nicl cetătiani nu: se -mai' află. Numai 
d6ue tunuri lăsase inimiculii in repejunea, fu- 
gel sele. Aici odihnescii: trei dile, apoi mat 
facii optii miliarie pre - 'siesulii tierei romă- 
nesci, pân” la Gherghitia, părăsită si acâsta de 

Aici se oprescii.: - 

Transilvaniei, dupii-ce arătă si acumi la des- 
părtire ca -si altă dată, multe semne 'de ami- 
citiă - cătră Michaiti, 'si luâ dioa bună" adu- 
cândi multiămită lui Ddici pentrucă le ajută 
a sfermă, a persecută si a fugări atâta 6ste 
de: inimicit; si luândi cu sine, cu Yoia lui 
Michaiii, (care eră multiămitii cu tunurile ce 
luase de mai nainte dela inimiciă) 50 tunuri, 

- 

frumâse, căstigate cu acestă ocasiune, se in- * 
târce in Transilvania. “De asemine se intârse 
si loan Wiher la aj sei. * Pre lângă alte dam- 
ne mari ce suferi ticra românescă, ea gelesce 

sârtea a 20 mit de crestini pre cari păgânii 
in timpulii câti o' prădară, % răpiră din! tote 
pântile, si-i ! trimiseră inainte in Turcia. 

“Michait, după depiirtarea lut Sigismundă, 
se duse la Tirgoviste; distantiă de 10 milia- 
rie; aici petreci €rna .si cea mai mare par- , 
te. a primăveri, chiămândă inapot pre bietil: 
locuitori rămasi in viâtiă, din cavernele mun- 
tiloră la siesutile tierei; restabilindi zidirile 
cele stricate, si locurile câmpielorii 'cele 'de- sessionum loca restituit, et semina ad agri- ! vastate; impărtindi, după putintiă, locuitori=
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culturam, quantum feri potest, 'subministrat: 

Penuariis enim .omnibus direptis- frugibusque 

et vino ab hostibus maximam terrae partem 

peruagantibus, arreptis- conculcatisque, victui 

sementique necessaria omnia, ex montanis lo- 

cis et vicina Transyluania, allata, caro admo- 
dum. vendebantur pretio: Ipsa quoque Molda= 

uia suis exhausta. bellis ne: sibi quidem. suf- 

ficiebat. Ad haec. vsitata. in Turciam negotia- 

tio propter paratissima pericula prorsus omit: 

tebatur. Ne vero milites absque exercitiis ocio 
toxpescerent,' non ita multo post, aliquot eo- 
rum millia Danubium  transire, hostiumque 
moliri oppressiones peimittit. Qui armis as- 

sueti, alacriter Peluin amplam ciuitatem: inua- 
dunt, “eamque caesis plurimis incolis : în ci- 
neres redigunt, nec: non  praecipui 'et ditis- 
simi cuiusdam Michaelis Oglu vel Oglan u- 
xorem cum  filiolo et filia . Palatino ofierunt: 
Quae humaniter seruâta ct plus quam quin- 

gentis. aureorum millibus redemta: cum libe- 

ris. marito- restituebatur, . Sed iam, . deploran- | e 

„dane magis, an detestanda. sit :coeca, peruer- 

saque hominum genuinum suun Dominui, b6- 
neficum patriae 'patrem, defensorem fortem 

ct felicem,. quem contra 'apertissimam abiu- 

“ratorum hostium vim Deus toties clementer 
defensum praestitit, domi absque vila caussa 

'Tarcis' prodentiurn stoliditas, ambigitur? Eo- 

que magis optimo::pateineque -'amantissimo 
Duci, quod non minus a' perfidorum - domesti= 

cortum, sua, beneficentia secundum Deum turn 

viuentium, - tum : honorum titulis 'fruentium, 

clandestinis. et formidabilioribus, diuinitus' e- 
tiam praeseruatur. insidiis, quam! maxima. îr- 

ruentium hostium : salutiferae crucis defensus 
scuto, euadat pericula, 'a' bonis 'omnibus me- 
rită applauditur. : Benignissima enim tutantis 
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lorii. sământiă pentru "cultivarea pământului; 
pentrucă tote magazinele eră: depredate, bu- 
catele si vinurile luate si risipite de. inimică 
in, cea mal. mare. parte a tierei, €ră grânele 
si tote cele necesarie pentru viâtiă, aduse de. 
la munte si din vecina “Transilvaniă, se, vin=. 
deă cu pretiuri fârte urcate; insasi Moldavia, 
stârsă prin resbele, de abiă se putea inde- 
stulă, pre sine. Adaoge că, comerciulii cu Tur: 
cia, din causa nesigurantiei, se. intrerupse cu 
totulii.., De altă parte, pentruca militia, fără 
esercitie, să nu se deprindă la nelucrare, pu- 
cină după acesta ! dă, voiă ca .in numeri 
de câteva mii să trâcă Dunărea si să resbu: 
ne asupririle inimicului. Ostasii, deprinst la 
ame, invadi cu vigâre Pelvinulii, cetate ma: 
re, 0-prefacii in cenusiă, ucidă multime de 
locuitori, prindii si presintă Domnului femeea 
dempreună. cu fiiulii si fiia Iul Michaiii, Oglu 
sci Oglanii, omii distinsii si fârte avuti: Mi- 
chaiii o tratâză cu umanitate, si o 'restituesce 
bărbatului dempreună cu copiil, răscumpărati 
cu! pretiii de mai bine de 500 mit-ealtint, 
Acumii insă, suntemi :la .indodlă, să 'plân= 

gemii 6re mai multi, aii si blestemâmii 6rba 
si perversa nebunii, a Gmenilorii caril, a ca- 
să si fără de nici o causă, vendi Tureiloră 
pre Domnulii lori naturală, ' pie bineficăto- 
riulii: părinte ali patriei, pre apărătoriulii e! 

valorosit “si ferice, pre care Ddieii': de atâte, 
oul si cu atâta gratiă "Ii aptrâ incontra pu- 
terei celei mal infricosiate a păgânilori? Si 
cu atâtii mal vărtosii merită. aplausă din par- 
tea tutulor celoriă buni, acestii Duce, celii 

mai bunii si “may iubitorii de patriă, că, pre- 

cumi scăpă, prin 'apărarea, presântei cruci, 
de periclele cele mari ale irruptiunel 'Turci- 
lorit, de asemine apăratii: de - Ddieii, se măn- 
tui :si. de insidiele. cele. ascunse si intricosia- 
te, tiesute de perfidii. scă domestier,; carit, du- 
pă Ddieii, din binefacerea lui trăiă, incărcati 
de eli cu tituli si 'onori, Dreptii-ce, prin fa- 
vârea misericord:ei. ceresci, indată: după Sân- 
tă-Măriă, 1595, 'se descoperii; ca prin -minu- 

.
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Dei fauente mișericordia, proditoria Cancel: 
larii Kiessar nominati, machinatioic, et con= 
flatis- cum Turcis, | in deuotum' pro patriae 
subditorumgue salute, . „câput periculis, mira- 
biliter post S, Virginis assumtionis testum, 
An. 1595 detectis sie mora, praesidia prope 
Danubium ad excipiendum ex 'improuiso ir- 

” ruiturum. hostem pluribus. militibus. firmat, 
„patris' patriaeque proditorem cum filio digna 
perfidia 'poena, afficiens, dissecare mandat 
missoque ad dictae inilitiue pracfectum n nuncio, 
primarium quendam et scniorein consiliarium 
Demetrium, eiusdem facinoris complice, fa- 
brum „et promotorei,. “ibidem vita „Privari 
ptaecipit. : 

“In Jatissimis. ultra: Danubiuia | campis 
Dobrucensibus a Ponto Busino, versus Ung: a- 

uiti usque sese estendentibus, Poloniae 
legatis atque mercatoiibus,; : Constantinopolim 
euntibus transitum praebentibus, sex: vel plu-: 
ra în frequentibus at vilibus villis, Turcis” per- 
mistorum Tatarorun millia, fixas obtinent se- 
des: et ad quoduis Sultani Turcici mandatim 

| tenentur „esse parati : plerumnque tamen . cum 
Chamo siue Praecopensis Hordae Principe mi- 
litatum praedatumue potius excunt. Hisce Ta- 
taris iuncta Turcarum tria' millia,  quatriduo 
post dissectur Demetrium' traiiciunt! Danubi- 

"um: sed a Palatini „exercita, cui LE yestigio 
aliquot. peditum mila, „trecentique | equites, 
vt paulo: ante meminimus,. subsidio mitteban- - 
tur, propitio Nuniine, felici” prăelio sternun= 
tur, tormentaque omnia - cum “abundantibus 
spoliis eripiuntur, vt fcti, fasique superstites 
vitam “praedae loco vix seruatam gauderent. 

| Iisdem- diebus Quatuor- milliaribus infe- 
ius a dieto pugnae loco, tria alia, 'Turcarum 

- 

  

    

_ "TESAURU DB. MONUMENTE ISTORICE 

n6,: proditriele iachinatiuni, tiesute: de Can- 
celariuliă Chesar, in intielegere cu Turcii, a 
supra capului lui: Michaiii, Domnului devotatii 
pentru . măntuirea. patriei 'si a supusilori: ser. 
Fără cea mat mică - intărdiare, intăresce - cu 
mai: multe mii Ostea' dela Dunăre, spre a pu- 
tă intimpină pre neasceptate inimiculit ce a- 
veă să irrumpă in ticră; dă ordine ca, - in- 
trună modit: demni de atâta perfidiă, să taie 
bucâti, dempreună cu fiiu-scii, pre văndiăto: 
riulii părintelui si ali patriei 'sele; de asemine 
trămite poroncă căpitanului  6stei memorate 
ca să ombră pre locii si pre “unii altii boerii 
de frunte si mai bătrâni, anume Demetriii; com- 
plicele, faurulă si promotoriulii acelei fărădelegi. 

“In “câmpurile - cele: late ale Dobrogei, 
preste Dunire, ce se intindii dela marea:n6- : 
gră spre Ungaria, si dela: Dunăre: pân'-la, 
Provadia Bulgariei, pre unde: este. loculii de 
trecere :al ambasadorilori si negustorilor 
Polonie! cândă'se duci: la Constantinopoli, 
sunt “asiediati ' cu - locuintia in. dese dar”: mi- 
serabile sate, preste 'siese mii de Tătari, ame- E 
stecati cu Turci, indatorati de a stă gata la! 
Xer-ce mandatii ali Sultanului turcesci, dară 
mai cu sâmă esti la 6ste sâii mat bine la pradă 
cu Chanuli,' principele Hordel.: tatarice. : Cu 
acesti Tătari unindu:se treă mit: de Turci, la 
patru dile după tăiarea in “bucâti a lui De-. 
metrii,: trecii Dunărea: “insă 6stea lui Michaiiă, 
care, precumii, insemnarămii,: se intări indată 
prin câteva mii. de pedestri,. si 300 călăret, 
cu-- ajutoriulii celui de - susă, i frânge -intr'o: 
luptă fericită, le iea.tte tunurile, dempreună cu 
alte. multe spolie, asiă incâtii cet remasi, bătut, 
se fericiă că in locii de pradă scăpară cu viâtia. . 

Totii intru. acele dile; alte. trei mil de. 
Turci, ințielest cu: cei de. maj nainte, ca, prin
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millia, unanimi cum „praedictis, de obtinendo 
per proditionem. Palâtino,' intuitu, flumine 
traiecto,. Walachiam inuadunt quidem, sed a 
congregatis subito terrac incolis, per finium 
custodes accitis, itidem recte excepti iusteque 
sunt tractati, ut quanquam non sine Walacho- 

“rum damno pluribus . mactatis caeteri pericu- 
| losam fugam armis anteferendam statuerent.. 

Cessantibus cirea Danubium istiusmodi 
violentis incursionibus, alias nouis, primaque 

specie” minus fraudulentis . perniciosisque vi- 
sis,. sicut - mare .continuis exagitatur procel- 
lis, impetitur Palatinus” praesidiis, Turcarun 

Regis et Precopensis Hordae Principis - nun- 

cii cum literis îngentem gratiam, rmamque 

pacem, iuratoriis etiam adhibitis clausulis, 

offerentibus astute accedunt, fictisque 'sermo- 

nibus Tatarorum Duce in Bessarabia siue 

Cili comitatu, . circa . iliam et: Bialogrodum 

ciuitates; inter D Danubium ae Tyram siue Ni- 

estrum morantem Sultani Osmanici clemen= 

tiam  omniumque - offensarum - condonaționem 

conciliaturum multis perhibent. Ipse. quoque 

Zahn, Kerai 'Tatar:Han în 'Turcarum Chro- 

| nicis appellatus, plus fidei scelestiş consiliis 

conciliandae gratia, per Moldauiae Palatinum 

„ leremiam “Iatentis fraudis inscium -cadem di- 

ligentius tractat, duosque îlli primarios Ta- 

taros. mittit obsides. Palatinus Michael - nihil 

“mais quam durabilem- deşiderans pacen, su- 

os similiter ad Chamuin siue Tauricae Cher- 

sonesi viciniaeque llius praesidem mittit nuiu= 

cios, de. dubiis propositae pacis conditionibus 

legitimo certoque . modo acturos. Ille non mo- 

do priora.. repetere,. sed et de contiliando Tur- 

catum rege magnifica: promissa pro _innata 

genti leuitate ct versutia accumulare: gra- 

  
  

  

văndiare, să puiă mâna pre Domnulii, tre- 
cândi Dunărea, cu patru miliarie mai in josii 
de locul biitâci, calcă pre :pământulii iierei 
rominesci; însă, locuitorii, chiămati de cu- 
stodii marginiloră, se adunii indată, intimpină 
inimiculii după cuviintiă, si-l trâteză pre 
dreptate, cii-ci de 'si Românii | âncă nu ră- 
maserii fără perdere, ucidii multime de pă- 
gâni, 6ră ceialalti, mai bucurosi se puseră in : 
tr'o fugă periculâsă decât să stea la 'o up 
tă armată. , ' 

De abiă: incetară; aceste. violinte încur- 
se, si, '"precumii marea, se agiteză. de neince- 

tate valul, de asemine se. ridică asupra lui 
Michaiii, altele nâue, la intâia vedere mat pu- 
cinii fraudulente si perniciâse.. Etă % vinii 
soli dela principele Hordey. tatarice; oferindu-i; 
cuvicleniă, amicitiă sinceră, pace indelungată; 

intărită si cu jurăminte, si cu multe vorbe 
prefăcute arată că ducele Tătarilorii, care lo- 
cuesce in Basarabia sii tinutuliăi Chiliet, im- 
pregiurulii cetătilori Chilia si Alba, intre Du- 
năre si Nistru, are să-lii impace cu Sultanulii 
turcescii, făcându-li să-i erte tâte ofensele 

de pân! acumii. Insusi Gherei Chanii, incepe să 

trateze si mai vertosii despre acesta, si âncă 

spre a. fi primite cu mai multă credintiă sce- 
lestele sele consilie, tratâză prin mijlocirea 
lui Irimiă, Domnulii ' Moldaviei, 'câre nu cu- 

nosceă ' măcstriele Tătarului, si trămite lul 
Michaiit si ostatici, doi Tătari de frunte. Mi- 
chaiii care nimica nu doriă mai multii decâti. 

o pace durabilă, trămite si elu sol, la. Cha- 
nulii, carii să se_invodscă intr* unii modă le- 
gitimii asupra conditiunilorii pacci propuse. . 
Chanulii, nu numa! repete 'cele de. mai nain- 

te, ci âncă, după 'usiurătatea si astutia ace- 
stei ginti, adauge măretie . promisiuni cumiă “ 
are cli să-li impace cu, Sultanulii: . trimite 
soli, gravi, decă ai consideră numai infăci- 
siarea, Tori “ca, dempreună cu mai susit disii 
Turci să jure pace si să o confirme si prin * 

scris6riă, persuade pre Domnul că stea ce 

tîne, numai supărare aduce tierei si damne,



1 

” Suasus, 

ț 

ues, faciem și spectes, personas una cum prae- 
fatis. Turcis -pacem iuratum literisque - con- 

" îirmatum mittere: excrcitum exhaustae Wala- 
chiae maxime nocuum, et constitutis iam. pa- 
ctis prorsus inutilem dimittendunm, quasi af- 
flictissimorum hominum emergente i ineremen- 
to multum delcctaretur, persuadere: ct ara 

- titudinis ergo, aliquot .millenos aureos pro 
tantis. în: se susceptis negotii: grauissimi 'la- 
boribus poscere. Quibus Palătinus, ac si res 
serio sincereque agatur ab “aduersariis, „per- 

et ab utriusque hostis nunciorum 
iuramentis literisque de stabili pace porro 
continuanda, satis assecuratum se ratus, cer- 
tam pecuniae summam Seytharum Principi, 
honorarii : loco dandam constituit, militesque 
dimittit, Is prolixa hac dolosaqie occupatus 
tractatione,. et non tam pecuniae astuto aucu- 
pio acquirendae. cupiditate adductus, quam 
militum in Podola, vtraque Walachia viuen= 
tin ct Trasylvaniae fines” custodientium tacito 
perculsus metu, idoneum în Vngariam trans- 
eundi tempus sponte praetermittit, arreptaque 
non solutae praefixo in pactis termino pecu-'. 
niae occasione, sine praecedente rumore,, cum 
vniversa Horda, Walachiam, ipsum Palatinura 
Michaelem, militibus astuto stratagemate pri- 
uatum capturus,- Sibique apud regem paratu- 
rus gratiam inuadit, planitiemi circa Buso- 
uuam, Brahillouuam, Bukeresten, aliasque'” ci- 
uitates, partim a Turcis intactas, partim non 
prorsus deletas obruit, celeritate oppressos in- 
colas. arripit, “annuos pronentus captat, igni 
pleraque - loca mandat, vltra octiduum se- 

” cure grass ando adeo vastat, vt frequentes fer- - 
tilissimae planitiei submontaniqtie tractus, si- 
cut in maiori Polonia cet plerisque Germa- 
niae e prouinciis villae, omnis generis frugum 
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mărginită la Sultanulii, 

  

si ticra destulii este. de 'stâisă, deci prefi- 
cându-se ca si cumit Par: dură inima de bi- 
nele _tierei si alii asupritiloră. ef. locuitori, 
propune ca, după incheiarea acestei „păci. 6- . 
stea să se dimită ca nefolositoriii. In fine, 
dreptii recunoscintiă pentru ostenâla acestori 
grele . negotiâri ce ica asupră- -si, cere câteva, 
mii- de galbini. Michaiiă, perstiasit cumcă a- 
cestă intielegere este: seri6să si sinceră. din 
partea adversarilorii, crediându-se destulă de 
asecurată prin jurămintele si cârtile de pa- 
ce stabilă, făcute de cătră solii ambiloriă ini- 
mici, se decide a răspunde: Chanului, în for- 
mă de onorariii, o anumită 'sumă de. bani; di- 
mite si 6stea.  Ocupatii cu acâstă dol6să tra- 
tatiune,. Chanulii, impinsii..nu atâtii de poita 
banilorii, câtit cuprinsi de frica ostilori dela 
marginile” Podoliei, Moldaviei. Romăniei si 
Transilvaniei, lasă să trâcă timpuli oportunii 
de a merge în „Ungaria, si luândit de pretestii 
că banii nu i sait răspunsii la termină. după 
invoâla. făcută, invade ticra rominâscă pre- 
neasceptate -si fără  rumâre, cu. tâtă -Horda 
sea, cu scopii de a prinde pre, Michaiă pre 
care "li amăgise de a se lipsi de 6stea sea; 
Eli speră de'a căstigă - prin acâsta gratiă ne- 

Prădâză, deci, .Bu- 
zeulit,. Brăila, Bucurescii, si alte cetâti care 
Turciă parte le lăsaseră neatinse, parte nu le 
stricaseră. chiari de totii;. ica in. „captivitate 
pre locuitorii ccă. surprinsi, adună tâte veni- 
turile de preste ani, dă focii celorii mai mul- 
te locuri, si, in cursii de optii dile, astteliii 
devastă ticra, incâtii satele cele dese ale a- 
cestui 'siesii fertili. si ale . tînutului de sub 
munte, avute de totii genulii de frupte si de 
vină, asemine 'celoră din Polonia Mare si din 
mal multe provincie ale Germaniei, astădi de: 
abiă infăcisieză călătoriulii ici si colea câte 
o casii si biserici stricate, ziduri in “ruine, in 
loculii “grădinelorăi si zidirilorii de care. se 
bucură inainte de 'acâsta: suspină . călătoriulii | 
la aceste priviri, si face votuni, nu cumva să - 
se.intmple de asemine si altori. tieri veci- 

; ? 
2 .
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vinique: abundantia „ditissimac, rarissimas in- 
terdum casas, 

„pleraque ruinosa saltem loca, hortos acdifi- 
ciaque olim. continentia, peregrinantibus noni 
sine suspiriis, cet ne idem  aliis: vicinis cue- 

niat terris,  concipientibus votis, obiiciant, 

Neque tamen ob icta pacis foedera tam se-. 
curum, tam . credulum reconciliatis. hostibus 
Palatinum quisquam, vt . disponendarum cu- 
stodiarum solitam curam censuerit ncgligeu- 

dam, arguat. Ducenti enim Cosaci cum suis 

primatibus Toscza, Chirecki, Siems nouusli et 

Bilecki, etc. ad finium excubias seruandas de- 
tinati, cum largis Domini salariis, et-copio- 

- sis praedis hostibus ereptis, satis sese dita- 

tos statuerent, hac sibi tam commoda, tam- 

que optata, Walachis autem luctuosissima ar- 

reptaoccasione 'aufugere posse sperantes, e- 

manent plerique, vix 40 proditionis titulum 

poenasque detestantes redeunt. Anne heroem 
nostrum tot praelia fortiter cuincentenm, tot vi- 

tac insidias prudenter cuitantem, a binis scele- 

ste simulatis amicis, Tataris atque Cosacis, si- 

"mul et semel ita perfide deceptum, milite astute 

“pritatum, armisque patriae destinatis misere 

exutum, maioribus tum temporis inopinato mi- 

nusque praeuiso hoc Su suorumque periculo, et 

Walachiac vastatione intricatum angustiis, quam 

maximis illis Sinan Basschae copiis fuisse 

territum? prudentum, ac humanorum casuum 

consciorum virorum discursui, iudicioque ae- 

 stimandum committituri Quid iam  faciat? 

quorsum se vertat? quomodo praecellentem 

copiis, versutia, celeritate reprimat hosteni? 

quam miseris subditis superstitibus praestet 

defensionem? Nerui desunt, hostis vrget, non 

cito contrahitur ad tantos vastatores coercen- 

dos sufiiciens miles: Interim tota desolatur ter- 

et destructa” murata templa, 

  

    

ne. si nu-si inchipiescă insă cineva cumcă 
Doimnulii, peitrucă ihcheiase acestă pace, sar. 
fi legănată acumii inti'o falsă sisurantiă, si 
că ar fi: fostii atâtii de usiorii crediătoriii ini- 
micului reconciliatii, incâti să nu mai pârte 
grige; după  datină, de apărarea ticrei. Că-ci 
d6ue sute Căsaci eră destinati veghie la mar- 
ginile ticrei, sub căpitanii lorii: Cocea, Chi- 
recki, Siemanovski, Bilecki s.a. Acestia insă, 
după ce-si priimiră dela Domnulii salariele: ce- 
le mată, si după ce luară din mâna inimicu- 
lui insemnate prădi, aflară că s'ar fi inavu- 
titi de ajunsi, si cu acestii modiă atâtii de 
usiori pentru ci, si atâtii de tristii pentru 
Români, sperândi că vorii pută fugi, deser- 
tară cei mai multi, -de abiă se intorseră 40 
insi, detestândă numele si pedpsa . de văn= 
distori.  Lăsâmnii .in judecata celorii intielepti 
si cunoscători ai iutemplâriloriă ominesci, d6- 
că eroulii nostru care a bătutii cu vitejiă a- 
tâte resbele, a evitati cu “intieleptiune atâte 
curse, nu eră cumva mal strimtoratii acumit 
cândi doi amici, prefăcuti cu rtutate, Tătarii 
si Căsacil, "li insielară deodată cu atâta per- 
fidiă, de se amăgi a-si dimite militia, si a se 
deshrăcă de armele destinate patriei sele: ju- 
dece, dici, alti intielepti decă prin, acestii pe- 
riclu neasceptatii si. neprevădiutii pentru sine 
si al 'sei, in mijloculii 'ingrigiârilorii ce-i in- 
spiră aceste prădătiuni ale tierei, nu erâ'6re 
mai strimtoratii acumii, de cumii eră inspăi-. 
meântatit prin nenumeratele ostă ale lui, Sinanii 
Pasia ? Ce'să facă acumii ? incătrâii să so.in- 
târcă ? cumii să respingă acestii inimicii, dis- 
tinsii prin stea, astutia si celeritatea sea? 
“cumii să-si apere sernanii supust'ce i-aii mai 
rămasi ? - Banii, mervuliă lucrurilorii, lipsiă, 
inimiculii eră foii, si nu atâtii de iute se potii 

adună ostasi de ajunsă, spre a pute. infrână 

asemeni prădători. ' Intmaceea se dovastă t6. 
tă ticra, insusi Domnulit eră in periclu si 
a cădă prinsii in mânile inimicului, sâă, lip- . 
sitii de supusi si de amici, a duce « o victiă 
pr amăriti. G a
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ra, ipse Dux aut capitur, aut subditis ami- 
cisque priuatus acerbissimam sibi xestare vi- 
tam angitur. -: Da 

-Verum vt în extremis haerentibus suis 
misericors Deus comprimis 'suceurit: ita, he- 
Toicus animus, in maximis constitutus angu- 
stiis, yires exerit vltimas: Praecipitata itaque 
mora collectis sex hominum millibus tum di- 
uini auxilii spe, tum melioris caussae nixus 
solatio fureutibus periurorum  Scytharum 0c- 
cuurit copiis. At quae illorum crat astutia,; 
etsi procedens omni conatu capere palantes 
hostes, et aduersum assequi institutum sata= 

" geret: laterem tamen lauare videbatur? Quod 
ipsi vel .confertim, duorum, trium, pluriumue 
millium agmine vagarentur, vel pauciores a 
castris maioriue coetu non procul excurre- 
rent, ideoque tutum semper veceptum habe: 
rent. Quod igitur erat vltimum, vniuersac Hor- 
dae, hostiliue agmini sub Giergicz ciuitate 
decem 'Teruiso vel Targouuiste milliaribus oc- 
currere, et audacter apertum committere prae- 
lium tentabat: Quod Cham detrectans cum 
triginta plus minus hominum ex improuiso 
circumuentorum et arreptorum.. millibus ad 

desertos campos retrocedebat: Eum lente sub- 
secuti supradicti Cosaci, in Poloniam per 
Soczauuam Moldauuiae ciuitatem nunc Pâla- 

„tini Jeremiae sedem, recta redire propone- 
bant: sed barbara temeritate superbientes. 

| de Camenitia; mai în urmă de si se elibera- 
impediti, iussuque dicti Palatini in finitimana 
Cameneciae . arcem.. satis munitam Chodschi- 
num deducti, et postea emissi quidem, sed 
non dimissi, în tertium annum haerent, ma- 

„lumque  consilium' consultoribus pessimum, 
sera conuicti experientia suftragantur:' Quin 

" Precopensium quoque Tatarorum Dux, nolens 
volens. tacite illis ipsis assentiri Cosacis, in 
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Insă, precumii misericordia lui Daicii, cu 
deosebire, acelora vine intr” ajutoriii, carii sc. 
află in celii mai mare periclu:. de. ascmire si 
inima, de eroii, in. mijloculii celorii mai din 
urmă strimtorâri, desvâlti cele mai mari pu- 
teri, Deci, firă a perde unii minutii, adună 
siese mii 6meni, si intemeiându-se atâtu in a- 
jutoriulii ceriului câtii si in dreptatea causei 
sele, ese intru intimpinarea turbatelorii osti: 
ale 'Tătarilorii. Insă, câtii eră păgânii de astuti! 
totă nevoiutia lut, Michaiii . de. a' prinde 
pre” acesti “prădătoni păgâni, râmăncă inde- 
siertii, pentrucă ci, sâii esiă la pradă in ce- 
te de câte doue, trei si mai multe mii,. sâi 
dâcă esiă in numării mai micii, nu se depiir- 
tă multii de 0 câtă mat numâr6să, astfeliit 
incâtii totdeauia aveă o. sigură retragere, 
Asiadară nu-i rămase altă decâtii a se intâr- . 
ce asupra intregei Horde sub cetatea Gher- 
Shitia care este in depărtare de 10 miliarie, 
dela Tirgoviste, spre a incercă cu inimă o 
bătălii deschisă cu inimiculii. Chanulii insă, 
ferindu-se 'de acâsta,. se trase inapoi spre 
cămpiele sele cele desiexte, luândi cu: sine - 
vro 30 mii captivi. In urma lui veniă cu pasi 
inceti, mai susii-disij Căsaci, carii avea iu cu- 
getii să se intârcă in Polonia, prin Suciava, 
Scanuulii domniei lui Irimiă; ci insă, opriti 
pentru “sumetiele si barbarele lori cutediâri, 
fură dusă, din ordinea numitului domnii, la 
Hotin, cetate destulii de intărită, nu departe 

ră, insă nu se dimiseră, si pân astădi, intr'alii 
treile -ană acumii, âncă petreci acolo, târdiii 
incredintiându- se că sfatulă celii reii, acelora 
carii “i primescii, aduce mai multă stricătiu= 
ne. In. asemine casii se află si insusi Cha- 
nulii 'Tătarilorii, că-ci elii, voindă a-si ascun- 
de. frica ce purtă de apărătorii mărginiloră din | : 
giuruliă tierilorii vecine, si intrândă in perfide



“ stis lacrymis, 

pari casu compellitur, qui finium circumcir- 

ca, vi supra meminimus, custoditorum. dissi- 

mulato metu, cum Palatino perfidam tractans 

pro postulato honorario pacem, Regi 'Turea- 

rum non Agriam tantum, sed cet Viennam, 

auxiliantibus Scythis, codem anno debellare. 

frustra pracsumenti, subsidio venire negle- 

vit: caque de causa grauissimain indignatio- 

nem quali Palatinum eximere se posse-iacti- 

tauerat, incurrit, vt publico etiam decreto a 

Germano fratre, Galga denominato (sub A- 

pia coregia contra, Christianos exereente a- 

„trocinia) eiiciendus vel capiendus, MiSSiS nun- 

ciis Poloniae Regi „ tanquam futurus Vasal- 

lus, frustra impleratet, omni "posthabito. sti= 

pendio, tutelam et vix mediantibus decrepitae 

matris supplicibus multisquc, muneribus onu- 

ct praecipuorum amicorunm in- 

tercessionibus, în gratiam, cum noua obliga- 

tione, diligeritissime, „promtissimeque ad om- 

ne mandatum contra quemuis hostem pugna- 

-tum S6. exiturum, xeciperetur, 

Que. mandatum annuilaretur. 

Sed ut ad Palatinum- nostrum conver- 

tatur stylus, is superato, auxiliante Deo, tam 

„ grandi tamque perfido dolo,: nullis “posthac 

istiusnodi hostium siue tractationibus, siue 

promissionibus, siue Literis iuramentisue ple- 

nam adhibiturum se fidem conclusit, et illa- 

tac. sibi Suisque: iniuriae atque damni vindi- 

candi caussa militibus aliquoties' ad: 'Turcas 

- vltra Danubium exunrere „concessit. - 

Anno 1596 post S$. Michaelis” testa | 

| iterum cum XII millibus traiecto Danubio 

„Palatinus „Nicopolim, vna cum magua munita 

et celebri arce cuertendam proponens, XII 

Calend.- Nouemb. aggreditur, trucidlatis Tur- 

    
pracfatum- 
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tratatiuni de pace cu Michaiii pentru onorariulii 

ce pretindeă, nu merse int'ajutoriuli Sulta- 

nului, necumiă la Agria, dară nici la Viena; 
asupra căreia indesiertii cutediase Turculă in 
aceli anii a se ridică: astfelii cădiii el sin- 
gură in "diseratia din care se lăudă că va scă- 

pă pre Michaiii.” 

te-seii, Galga, core se distinse la Agria prin 

lotriele sele, ca, ati să-lii scâtiă ati să-li prin- 

dă. Indesiertii Chanulii imploră prin solil sei 

apărare dela regele Poloniei, legându-se a-i 

vămăne vasalii fără să ccră vreunii stipendiii: de 

“abia prin rugătiunile bătrânei sele maice, prin 

lacremile si multele-y daruri, si prin interce- - 

siunile „celorii mai de frunte amici, dobăndi 

răsi gratia perdută; si se anulă mat susit=" 

disulii mandatii, de: noii indatorându-se că 

nici o dată nu va mai intărdiă câtusi de pu- 

ginii de a esi la 6ste la veri-ce mandatii alti 

Sultanului. si incontra a veră-ce inimicii. 
„i 

Dară noi să ne intârcemii la Domnulii 

nostru. Acesta, după ce se vădii scăpată, cu 
ajutoriulii lui Daici, de o insielătiune atâtii 
de, mare si atătii de perfidă, se decise a, nu 
may pune in. viitoriă nici ună. temeiii pre 

tratatiunile si promisiunile, nică pre jurămin- 
tele 'si scrisorile de pace unorii asemini ini- 
mici; totit-odati dete voiă ostasilorit ca să 

trâcă Dunărea de: câteva oii, si să răsbune 
injuria si damnele suferite, 

' 

La .anulii.1596, după. Sân- „Michaiti, pro- 
puindu-si a sfermă „Nicopolea, dempreună cu 
fortărâtia, renumiti pentru mărimea si tăria 

sea, trece. Dunăre ea cu 12 mil, o atacă la 20 
Decembre, pre Turci X taiă, „cetatea 0 'as6- 

i mână pământului; strică intăritura fortirtiei 

„Amărătiunea, Sultanului a- | 

tâtii eră de neimpăcată incât dete ordini fra= - 

țis solo: fernie aequat, propugnaculum sub arce ! si eră aprope de ao luă si acesta, cândă 

*
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„diruit, arcemque ipsain: iamiam oppugnaturus 
a Sanziaco vel loci Pracfecto splendidis mune- 

| ribus, vestibus nimirum. sericis, auro inter- 
- textis, aliisque Zebellinis, decem item gene- 

rosissimis. cquis Turcicis, cum nitidis ephip- 
piis omnique apparatu . argenteo missis, vt 
tolerabilibus initis conditionibus pacifice dis- 
cedat, rogatur: neue Regem capta iara Agriă, 
viam versus Scopiam' aut Sophiam, amptissi- 

- mam, “populosissimamque Macedoniae ciuita- 
tem, quinque dierum itinere Nicopoli distan- 
tem,. ad Portam.. siue  Aulam Constantinopo- 
lim  continuantem, - tanta, tamque publica i-. 
&nominia afliciat, ac si ipse appropinquans a= 
deo memorabile castrum non missis suppetiis. 
seruare neglexisset, monetur: eximie prater- 
ea, voti compotem. in hoc 'vno laboraturum 

| Sanziacum,. vt commendata hac Palatini dis- 
cretione, mediantibus grauissimis intercessi- 
onibus, Sultaniis ob enormia plurimaque per- 

_potrata facinora ivatus non modo reconcilie= 
tur, sed et Palatinatus ipsi, filiisque supor- 
stitibus firmissimis pactis atque decretis in 

- futura tempora destinetur, proimissiones an- 
nectuntur. Palatinus, aut vt vulgo “vocatur, 
Bahn Michael, non tam honoraria, magnifica 
que respiciens promissa, quam munitae Re-: 
gisque dduentantis _Suppetiis subleuandae ar- 
cis. firmitatem, nec non vemotum transitus 
locum facili negocio intercludendum tacite 
perpendens: quasi oblatis- Praefecti acquietu- 
rus, conditionibus, stabilita: trânsactione retro 
castra mouet. Superato . autem fumine die 
quodăm” mane, sex comitantibus amicis 'ag- 
men praecedit: Sequuntur longo interuallo 
Quinquaginta equites, "et ipse demum, vt fit, 
exercitus. Ibi tum arrepti, duo fugaces 'Tur- 
cae, quingentos: socias villas illius districtus 
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'sicli . frumâse si cu 

  

“intrece cu 6stea spre casă.   
  

Sangiaculii, trămitându-i daruri strălucite,. si 
anume. vesminte de mătasă,. unele tiesute cu 
aură, altele Dlănite cu - samurii, de ase= 
mine . diece cai din cei mai generosi en 

totii aparatuli de ar- 
Sintii, 7 râgă: ca mat bine să priimescă 
conditiuni onorabile, si să. lase cetatea in 
pace, si să se departe;: i face luătoriii 
a “minte să:nu: facă Sultanului care, du- 
pă luarea Agrici, chiar acumii. "si urmeză 
“drumulii la Constantinopole pre la Sofia (ur- 
be mare si impoporată a "Macedoniei, “cale 
de cinci dile dela Nicopoli), să nu-i facă o ru- 
sîne atâtii de mare ca si cumii elii, Sultanulii, 
din atâta, apropiare, ar fi neglesii a trimite 
ajutrie pentru Scăparea unei cotâti atâti de 
renumite.  Adaogă a-i promite că, dâcă i va 
dă. ascultare, eli, Saugiaculii, va lucră din 
tote puterile, va midiloci tâte intercesiunile, 
ca, recomândândii Sultanului acestă discretiu- 
ne, nu numai să-i imblăndicscă mănfa ce 
pârtă asupra, sea, pentru atâte fapte enorme, 
ci ca eli, Sultanulă, reconciliatii, să-l asigure . 
domnia pentru totii- deauna prin cele maj tară 
guri atâtă pentru sine, câtii si pentru: fiii 

. “Domnulii, si, precum se chiamă in 
comunii, Banul. Michaiti, considerândă nu a- 
tâtă onorariele -si miăretiele promisiuni câtă 
tăria fontăretiei, care aveă să priimâscă aju- 
tărie dela Sultanuli ce se apropiă; toti-oda- 
tă considerând intru sine si depărtarea, lo- 
cului de trecere care usiorii i se putei, tăia: 
se preface a se multiimi cu conditiunile ce-i” 
Oferiă Sangiaculii, si încheiâindii invoi6la, se 

: Trecendă Dună- - 
rea, intro di. de dimindtiă, mergeă in frun= 
tea ostei petrecutii de siese amici, inti”o distan. 
tii, mai mare "i urmă 30 călăreti, si in fine, du- 
pă datină, insasi âstea. Etă se pune mâna 
pre doi “Turci fugari, carii se vădii constrinsi 
a mărturisi că nu de parte de aci, 'se află 
vro 500 soţi ai lorii carii prădeză si aprindii 
satele acelui tinuti. Eroul, petrecuti de . 
acey siese amici, cure inainte cu inversiunare
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passim A afiiigentes, multas comburentes, haud 

procul abess6 coacti affirmant: iis heros sex 

stipatus - amicis alacris oceurrit, solus in cos 
inruens quatuordecim mau sua potenter ster- 

nit, a suis deinde adiutus multos interimit, 

reliquos aufugere cogit, et Tergounisten re- 

versus quiescit: donec. variis ipsius caussa 

ventilatis in Porta consiliis, callideque sub- 
omatis et perniciose machinatis intereessio: 

nibus a Mehemete III huius nominis, et XV 

Domus Osmanicae Padischacho, siue Regum 

Rege, Mahumetis Pseudoprophetae Sarace- 

nici genuino successore, cuni Tartarorum He- 

braea stirpe oriundorum prosapia, vt alibi 

copiosius deducitur, progenics sit: falsissime 

credite, post Seruatoris nostri Natalem.. Anno 

1597. vexillum redintegratac gratiae monu- 

mentum subiectionisque denuo promissae si- 

enum, .per Zausium vel Portae. conimissarium 

mittitur, ac legitimis ceremoniis traditur. Quid 

enim Walachiac ciuitatibus et arcibus, siue 

palatiis potius, dirutis, quid oppidis, villis- 

que fere 'omnibus toties vastatis et deletis, 

quid pluribus hominum abductis millibus, an- 

nuoque poenu dudum „consumto, aliud ad re- 

ficiendos superstites 'incolas faciat? Qua -ra- 

tione 'Carcarum, vix octo: dierum itinere 'a 

„Walachia per Sophiam vrbem ' subinde “in 

Vngariam turmatim proficiscentium continuas 

euitet molitiones et irruptiones? haud repe- 

rit. Quanquam interim constanti: animo om= 

-nia, consilia ad iuuaudum sacrum bellum clam 

quidem, at non; sine Turearumn animaduersio- 

„ne diligenter dirigat: Cumque Seruii siue 

Sclauones, VI Idus Iulii Missis clam nunci- 

i5 citissimum Domini super Danubium trans- 

itiun,. nobis praesentibus, minus oportune 

implorarent; et decem millia variarum nati- 
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si repedindu-se asupra lori, patruspredicce 
insi culcă la pământi cu puterea insusi bra- 
ciului sei, apoi, ajutati de ai sei, ucide mai 
multi, pre ceialalti % pune in fugă, si intor- 
cendu-se la Tirgoviste, se odihnesce.' Inti'a- 
ceea, la Porta, otomană se agită feliii de fe- 
lit de consilie asupra lui, pân' ce in urmă 
prin mai multe intercesiuni cumpărate, sinu 
fără periclu, tiesute, Mehemet, alii III-le. cu 
acesti nume, si alii XV-le din casa osmanică, 
Padischach adecă Impăratii ali Impăratilorii, 
care se cxede, însă destulii de falsi, că ar fi 
adevăratul următorii ali lui Mahomet, pse:. 
udo- profetulii saracenicii, cândi elii. intru a- 
devără se trage din vitia Tătarilorii caril 6- 
răsi sunt de stirpe cevrescă, asiă, precumii 
aiurea mai. pre lar gi se arată: Mehemet ali 

II-le; dică, la anul 1597, după Criăciuni, 1 
trămite “prin unii Ciausiii sâii comisariit alti 
Pârtey, si cu man cerimonie 1 inimâneză 
vesilulii, dreptii monumentii alit gratici sele 
recăstigate, si semnii alit supunerei lui ce:de 
noii % promise. Si intru adovării,- ce altă eră 
să, facă Michaiii pentru supusii ce-i mai ră- 
măsescră, după-ce cetâtile: si tte întăriturile 
1 eră sfărmate, opidele si satele” mai tote de- 
vastate si sterse, mai -multe înil de 6meni 
dusi în captivitate, după-ce mai tâte provisiu- 
nile de preste anii ale tierci de' multii eră 
mistuite !.In ce altii modii eră să incungiure 

neincetatele irruptiuni si prădi ale Turcilorit” 
carii turme turme treceă cătră Ungaria pre 
la Sofia, de ahiă optii miliarie depărtată de 
pământul ticrei romănesci. Dară intraceea 
nu încetă de a dirige: cu inimă constantă: 
tâte consiliele intru spriginirea :belului sacru, 

acâsta de si-o făceă pre sub mână, insă nu 
fără de a observă "Turcii. . Si anume, eramit 
si noi fagiă cândii, la 10 Lunii; Sârbii prin 
anume soli, trămisi pre sub ascunsi, cereă, 

insă nu În momentulii celii mal oportună, ca 

Donmulii, câtii s'ar pute mai cerendă, să tr6- 

că Dunărea, că în acele ângliui staii intru 

asceptare dicce mii de. diferite natiuni, carii,
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„onum in illis -angulis hacreatium, quasi pro- 
prio ausu, non tamen absque huius notitia 
et consilio praeterlapso Mense Iunio' munitam 
arcem Wasschiezam, et duorum înde dierum 
itinere, amplam ciuitatem Cladow inuadentia, 
violenterque occupantia, nec : defutura sese, 
nec sanguinem, vitamque ipsam profundere 
pro' Christiani Palatini salute, vt saltem tri- 

„ Stissimo; durissimae, barbari issimaeque seruitu- 
tis excuss0 iugo, ad creptam . libertatem ali- 
quando anhelant, per tingantquc, fideliter pol- 

 “licerentur : temporis omnino habendam rati- 
onem  respondet, donee commodiori oblata 
occasione periculosi isti conatus simul ac 
semel în actum ct optatum euentum deduci 
cum fructu possent; “In quem finem numero- 
sum etiam colligens - militem, Mense Julio 
cuilibet “lustratorum .plus quam quindeeim 
millium, quinque taleros soluebat, et alia sex 
Silesiorum millia ex Transylvania, expecta: 
bat, Vt enim huius Ducis Sigismundi, ita 
Tnuictissimi Impcratoris Rudolphi II subsidia 
et auxilia non desmit: Sicut praeter. aliam 
Iunio . Mense transmissam, commemorabilem 
summam, Idibus Iulii, Nobilis, strenuus, vi- 
taeque militaris- peritissimus Vir, Dn. Henri- 
cus Lessota Siles, ad soluenda quatuor mil- 
libus. delector um în praesentia equitum, sin- 
gulis Mensibus; quam diu foret necessum, sti- 
pendia, Targowisten mittebatur. 

Sed et Sultan: Mehemet perfidiae pro- 
pri ac optime sibi 'conscius » Subito talia per 
exploratores “aut. Jatentes proditores, quod 
nulli Turcarum. terram hane tuto accedere 
liceat, aduertens,. blanditiis, donis et amplis- 
promissionihus,, eu - potius: in . ofticio reti- 
nenduni, quam intevrupto Vngarico bello, 
cum, sine eius praesentia stipendiarii milites 

devării, 
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cu puținii mai nainte de acesta, in lună Iu: 
ni, la părere, de capulii lori, insă, întru a- 

nu fără scirca si consiliul Domnu= 
lui, năvăliseră asupra fortăretiei Vasitia, 'pre- 
cumiă si asupra Cladovei, cetate mare, cale 
de doue dile dela, cea de ăntâiti, si le ocu- 

„Paseră in putere, ră acumii promitea cu cre- 
dintiă a-si v&rsă, săngele 
pentru salutea Domnului crestinii, - pentruca, 
scuturândii jugulii amarii ali celei mai dure 
si mai barbare sierbituti, să potă odată gu- 
stă si ei, libertatea ce li s'a răpitii. Răspuns 
Domnilit că, pentru monienti, caută a tină 

si a-si pune viâtia 

„in socotelă impregiurârile timpului, pân" ce 
li se va dă ocasiune mai favorabilă cândi a- 
ceste incercâri periculâse să pâtă avă, odată 
pentru  toti-deauna, unii . resultatii dorită, 
Spre acesti scopă adunândii elii 6ste numt- 
r6să, in luna Tuliii, fiă-căruia din 15 mii 
ostasi, distribui câte cinci talenă; mai asceptă 
ăncă să-i vină din Transilvania, siese mii Si- 
lesiani.  Precumit dela, principele Sigismundi, 
de asemine nu-i lipsesc subsidie si ajutorie 

„dela neinșinsulii Impăratii Rudolfă II: asiă, 
de esemplu, afariă de o insemnată sumă de 
bani ce i se trămise in Tuniii, apoi in luna 
luliii veni la Tirgoviste, nobilulii, valorosulii 
si in cele mmilitarie: prăiscusitulii bărbatii, D. 
Enricii Lessota, din. Silesia, pentruca insusi 
să răspundiă, stipendiele a patru mii de că- 
lăreti alesi,. pie fiăcare lună, în câtă timpi 
se. va simti necesitatea. 

Dară si Sultaiulit Mehemet, judecândii 
pre altii după propria sea, perâdii, află de 
tâte acestea. prin spionii sei si alti vendiători 
ascunsi, că nime din Turci nu se pote firă 

-periclu apropiă de pămăutulii tierei +omănesci, 
si decise, cu destulă astutiă, că ar fi mai 
consulii a infrenă pre uni atare: Duce, prin 
blândetie, daruri si alte largi promisiuni, de- 
câtă să incerce a-lii supune in puterea arme=
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pugnatum cexire recusent, et elapsis annis exi- 
mii militiac praefecti parum effecissent, ar- 
mis cogendum consultius fore astute' statuit. 
Ideoque Hali Masar Zaus, vt in. Vngariam 
tum transcuntem comitetui Generalem mili- 
tiae praefectum Saterdzi Mehemet Basscham 
ciusdem nomine petit, Tatarisque alia via, 

"intacta "Walachia istue festinare serio a Sul- 
tano iniunctum significat;: Quod ipse quoque 
Cham siue Scytharum Princeps. familiarissi- 
me, scriptis 'literis paulo post ratum.. facere 

nitebatur, 

E] 

XIII, Calend. Augusti olius Zaus et qui- 
dem vir egregius, literas a Sultano, multo 

quam vllae priores, clementioris : argumenti,. 

cum strictissimo  grauissimoque iuramento 

Palatinatum Bahno Michacli filioque Petro 

decimum tertium aetatis annum . tum agenti, 

ad vitae tempora sine vllis impedimentis pro 

- solitae pensionis annuae licet hactenus nun-' 

quam solutae medietate conferentes ct con- 

| fivmantes exhibet; equum item cum splendi- 

dissimo apparatu, frameam ct bullawam, si- 

ue potestatis ct militaris gubernationis si- 
.&num, solenni nore oftert. Postea per Molda- 

wiam ad. Kerai 'Tatar Ilan vel. Precopensiuin 

“Tartarorum Principem Hevezy nomine trans- 

it, cique vt capitales, in defectu omnis al- 

 torius transactionis, lites “cum fratre Fedeth 

successore regni, ab iis Galga ad Gallorum 

Delphini similitudinem nuncupato cuius duos 

filios trucidari curauerat, motae aperto Mar- 

te dirimantur, ct victori cum tyrannico man- 

dato, citissime in Vngariam intacta, utraque 

Walachia festinandi, frameam bullauamque 

"Principatus insignia tradantur, grauissime de- 
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lorii,: fiindii atunci nevoiti a intrerumpe si 
resbelulii ungurescii unde i căută a merge în 
pers6nă, că-ci, almintrea, soldatii refusă de a 
esi la luptă, si unde, in anii trecuti, căpitani 
atâtii de distinsi făcuseră, trâbă.atâtii de pu- 
cină. Deci, Ciausiulii, Hali Masar, vine de 
cere dela Michaiii în numele Sultanului, ca 
să mârgă si clii in Ungaria, de impreună cu 
Căpitanulti, generali alii Gstef, Satergi Mehe-. 
met Pasia, care, chiarii atunci, se afiă in drumii; 
totii-odată face cunoscuti si Tătariloră, că 
Sultanulii a poruncitii cu toti scriositatea ca 
să vină si ci, fără insă a atinge ticra romă- 
nâscă, Chanuliă âncă cercă să incredintieze 
acesta prin cântile ce trămiteă lui Michaiii, 
scţise in moduli celii mai familiariii. 

La 20 Iuliii, unii altii Ciausiii, si încă 
bărbatii distinsii,. aduce lui Michaiii cârtă de- 
la Sultanulii, cu multii mat gratiâse decâtii 
tâte câte i trămisese pân” acuma. Prin ace- 
ste cârti conferiă, si confirmă domnia tierel 
pre totă vidtia, cu cele mai strinse si mai 
grele jurăminte, atâtii Banului Michaii, câtit 
si fiiului sei Petru care atunci eră de trer- 
sprediece ani, numai pre jumttate tributulii 
de mai nainte, cu tâte că pân” acunnă nici 0- 
dată nu se răspunsese; presintându-i cu totă 
solemnitatea unii calii cu celii mai splendidii 
aparati, apoi sabiă si buzduganii, semnii alii 
potestatei si guvernarei militarie.. După ace-, 
ca, Ciausiulii trece prin Moldavia la Gherei, - 
Chanulă 'Tătarilorii, anume Herczy, căruia 
seriosii “1 face cunoscutii ca, certele capi- 
tale ce se cscară intre elii si frato-seii Fe- 
deth, sucesoriulii, numită deci Galga, de a- 

semine Delfinului din. Galia, pre ai cărui doi 
fil i omorise, decă nu sar pută invoi altmin- 
tea, să le impace prin luptă pre faciă, si in- 
vingăâtoriului să-i dea apoi sabiă si buzdu- 
gană, insemnele domnirci, arttându-t insă 
totii-odată si mandatulă din partea tiranului, 
ca fără intărdiare de unii momentă să gră- 
bâscă in Ungaria, lăsândi neatinse ambele 
tieră române, Aceste persâne, si scrisori, tra-
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nunciat, quas personas et literas, in notum 

idioma, etiam “translatas, praesentes videre 

nos meminimus. Ad quorum Cominissariorum 

solicitationes omnem collecti militis ct hac- 

tenus retenti porroque modis omnibus reti- 

nendi causam in Scythas, quibus luctuosis- 

simo incolarum ct subditorum abductorum 

damino, tuto posthac „propter mutua insuper 

cmergentia corumdem  dissidia, credere nec 

possit nec debeai, transfert, ct excusari pro- 

ptevea excusatumgque haberi se petit. 

+ 

Qua ratione magnanimus Palativus ad 

patriae gubernationem, Deo fauente, sit eue- 

ctus, quamque periculosis bellis candem tum 

ab habitantibus, tum aduolantibus turmatim' 

saepius, imo pluribus irruentibus copiis Tur- 

cicis Tatareisque” diuina aflulsente protecti- 

one, et concurrentibus Christianorum suppe- 

tiis; in pristinam vindicare _libertatem, . pro- 

prium tot improbissimorum et abiuratorum 

hostium telis obiiciens caput, et coeperit fe- 

liciter, et totics proditorie ac. astutissimne 

structis insidiis elusis, 

pergat, succincto minusque climate, at. sim- 

plici fulto veritate comprehensa, stylo, ut ve-. 

rissima sunt, ita pro €o, qui in optimo Qu0- 

que desideratur et, maxime pracdicatur can- - 
dore, boni consuli, votum pro fausto sacri 
belli successu adiungi, “Ion: Michacli Chri- 

- stiano' Palatino faueri, et viteriorem, vbi Deo 
iuuante paulo post in illis limitibus caetera 
cum suis accipere circumstantiis licuerit, ex- 
pectari contextum rogamus. 

. sontinuare fideliter. 

WALTIIER RES GESTAE MICHAELIS . 

duse in limbă cunoscută;fiindii noi fagiă, ne adu- 
cemii a minte ale fi vădiutii, Răspundiândii Mi- 
chaiii Ia solicitatiunile acestorii Comisari, tâtă 
causa pentru care adună 6ste si o intretine si a. 
cumă, si-i caută a o intretină in tâte chipurile si 
de aci inainte, o aruncă numai si numai asupra 

Tătarilorii cărora, după-ce fiicură Iocuitoriloră 
damne atâtă de infricosiate, si duseră in capti- 
vitate atâta multime de 6meni, nici pâte nici de- 
ve ale dă vreunii crediemântii nici de aci nainte, 

mai alesii in momentulă ceamenintiă i inprumuta- * 

tele lori impărechiâri ; pentru aceea serogă cu 
totii deadinsulii de a fi escusatii în acâstă privire.-   Arttarămă pre scurtă, si nu in celi mat 
indreptati, ci in “simpli si pre” adevări in- 
temeiatii stilii, în ce modă se inăltiă Michaiii, 
piin. fav6rea, lui Ddicii, la: Domnia tierei, cu- 
mii incepi cu fericire, cumi urmeză cu con- 
stantiă, dejucândii de atâte ori si atâte insidie 

| proditârie si astute; vindicândii, cu - ajutoriulii 
cerului si ală crestinilorii, vechia libertate a 
patriei, prin resbele pericul6se cândii cu re- 
belit de a casă cândii cu cetele si ostile 
"Turcilorit si ale Tătarilorii; puindu-si, în fi- 
ne, capulii in fagia armelorii păgâne. Asiă 
precumii sunt adevărate cele ce .scrisci, rogii 
pre leptoriii, ca, după candârea ce se cere 
in toti cei buni, să ice in nume de bine seri- 

tulă sucesii ali belului sacru, să fiă cu fav6- 
re cătră Domnulii crestinii Ion Michaii, si să 
ascepte urmarea, acestei descrieri, indată ce, 
cu ajutoriulii Celui de susii, -ne va fi ertatii, 
preste pucinii, a culege acolo la fagia locu- 
lui ulteriorile evenimente cu tâte. mpregiu- 

| rârile lori. 
  

. 

crea mea, să adauge ună votii pentru ferici- . -



spere psgozoztape gat pac opecan pe poegoe 

  

06390 PRE USE Oe VLAS SUNE 8 aa at 

“i a 

BPIGRAMAIA | |  BPIGRĂMA 

IN EJUSDEA PALATINI EEFIGIEA TEA. ASUPRA ICOXEL, „DOMNULUI, AUCHALU . 

VISI AB AUTORE, SCRIPTUM ET. DEDI- DI |£ SCRISA: „SI INCIIINATA DE, AUTORELI 

   

mi „CATUAL ce op N TIRGOVISTE. 

Ra . : | Dati ți Pie ir i 

„Bielaze » Ducis est facies: at quae viget ar- m: chipul Domnului: dar câtă ver 

“ _dua virtus „tute zace sub acestii :peptii, si câtă pote: ro=' 

Pectore, „quo fortis robore dextra 'valet, busta-r mână, “i penelul măestrului: Apele 

Hand satis ingeniosa manus- depinget Apellis, war fiin stare a depinge, bici invătiatulu A- 

| Carmine. vix justo doctus “Apollo canet. | poline'. a cântă” in versul demriei: Actsta.- 15 

Iste caput Geticis opponit vivibus: iste * | pune “capulii in lupta “cui bârbaril: acesta e 

„ Christigenae ! “urus gentis et ultor adest. muruliă gintei crestine: si r&sbunătoriulii : ol 

E xiguus numero: sed dextra et pectore magnus, | Mici la numără: dar mare de inimă, si robustii 

“ Innumeros hostes morte fugaque domat.. de Draţiii, osti nenumărate stinge prin in6rte 

Christe tuum  propter Nomen defende, ro= | si fugă.: Pentru numele teii, rugâmu-te, o Cri- 
, gamus pe apără Căpitanulii, de'violintiă, insielătiune, 

A vi, fraude, armis, proditione, Ducem. SI arme proditârie. Numai la tine e miintui- 

A. te sola salus: At liber ut omnia pracstas: rea: liberi esci, DOMNE, a ajută cunit vel voi; 
Saepe tibi DOMINO causa secunda placet. dar ti-a plăcutii totii-deauna causa triunfătoriă.



LROTA,. 
IN GENEROSAE INDOLIS DY, DN. PETRI 
PATĂTISIDIS  MOLDAWIAB TRANSALPI- 

pasa 

NAE NATALENI ISO: DIV ORUA- “PETRI 

AC PAULI FESTO. "TÂRGOWISTAE ANNO 

M. D. XOVII, „SCRIPTA ET EXUIBITA. , 

Ta 

a : ma de, 

fii invus assvelurn, auandlo Natalis honorem. 

. Posceret, „et promptas ad pia. festa manus: 

Flore. caput viridi veteres ornare 'solebant, 

Et dare. hurieremis anua, liba, focis.... 

Suavişonis tenues” mulcebânt, canţipus auras; 

E undebantque suas ore favente preces: -.+ 

Coepta, juvarentur felicibus. omnia fatis: Ra 

: Et. superum firma protegerentur Ope.. -. 

Vana celebrabant.. devotae Numina, gentes,. 

Dum fait a vero mens aliena: Deo... 

ut solitum Tenoveş „Saudobis, 

E Pa „nOrem:. 

Anna esta, dies dum genialis agit. 

Qua prodire tibi sub coeli contigit auram, 

Inque salutiferis sumere nomen aquis. 

Qua sacer expansis famulus te fovit în ulnis, 

Yatidico miscens vota precesque sono. | 

Salve parve puer, felicibus edite stellis: 

Egregia pollens indole cresce puer. 

Nomine Petrus cris, constanti pectore Pe- 

trus; 

__Robore petra animi, robore petra anus. 

At velut ad petram valido fundamine nixam 

Saeva procellosi volvitur tinda maris: 

Quo magis, 

  

  
cepute a hunii veșultatii 

| adoră pietosit „gentil, 

„Lo- 

-] salută; 

  

a
 

 BLEGIA 

LA ANIVERSARIA NASCEREI DOMNULUI 

D. PETRU FIIULU LUI MICHATU SCRISA 

SI: PRESINATA CHIARU IN DIOA DUM- 

NEDIEESCILORU PETRU SI PAULU IN 

TIRGOVISTE ANULU M. D. XCVII, , - 

  

iziăec. oră capuli« cu tori si. cu verdctii, 

si ardea, sacrificiele. lori i în profannui altarie- 

lorit, . făcând să răsune, eterul de. cântece 

stai, recitândi, urâtă, si. ruigândii, dicir: să le 

vină între 'ajutorii, si să condiucii tâte cele i Im- 

Vane divinități a- 

mintea lorit necuno- 

scândii â încă pre adevii atulii Dumne-dieii. , Cu 

câtii mai multii ai a te bucură Ti, reâno- 

îndit sărbători ia dilei în care născendu-te vă 

diusi lumina Cerului, si afundatii în măntu- - 

itoriele ape priimisi numele dela servitoriulii 

lui  Dumnedieii, care tinendu-te pre bracie, 

intre rugătiuni “tă, facti urârile de bine. 'Te 

pruncii fragetii, născutii sub o stea 

favoritâriă: cresci mare, că esci dotatii cu in- 

dole rară, Numele-ti: e Petru, dela pâtră, 

auguriii de constantiă, de inimă tare, si 'de 

bracii robustii. Vei sci insă că, precumit a- 

supra petrei se răstârnă furi6sele unde ale * 

marei turburate: 

re prin sperantia pusă in Dumne-dicii, va fi 

asiă si inima tea, de si ta-
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„Sic animum; quamquam divino Numine ful- 

Na tum 

„ Fata. fatigabunt inferiora, scias. 

Ferrea; dante Deo, rumpuntur vincula Petro: 

_Aspera tu vinces fata, juvante Deo. 

Ergo dies dum grata redit, quam lacta Diones 

Stellula purpureis redâidit orta comis: 

Non bove. mactato * Christum, non thure 

- NN merove. 

Sea pietate colas, sed sine labe fide. 

Bos mortale notat corpus: thus ardua cordis 

Vota: sed in ipsa, gaudia, mente merum. 

Ara tibi tenero sub pectore Sacra paretur: 

Qua, tua solemnis munera flamma cromet, 

Ac ubi thura feres pingues facientia flammas: 

Inque pio fusum fulserit igne merum: 

Poplite perge Deum curvato, animoque fideli 

Ad pia sublata dona rogare manu. | 

Tutelaeque tuue vitae sortisque parentum 

Larga recordatus munera, ratus ades. . 

Ac inopes releva potuque ciboquc: Redemtor 

" Facta SIBI, viva, talia voce refert. 

Faustior utque dies Natalis sacpe recurrat: 

„Funde verecundo pectore et ore precos. 

Ut patria augescas felix virtute, gerendis : 

Rebus, ut et haereş Martia sina regas. 

„ Tloc generose tibi Waltheri Musa precatur 

„Petre, det omnipotens, qui regit astra “Deus, 

e 

WALTHER RES GESTAE MICHAELIS 
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sguduită de valurile acestei lumi. Dar, pre: 

cumii, voindii Domnulii, sc frânseră. ferăle lui 

Petru: asiă vef invinge si-tu, cu ajutoriulii 

[ui, si: cele mai mari fatalitâti. Deci, cândii 

lucâferulii diminetiei in -radiele-i purpuric, 

ti anunciă dorita aniversariă, vei adoră pre 

Cristii, cu pietate, si în crediutiă curată, cră 

nu ardiendi boi, profumuri si vinii. Boulii 

insâmnă corpul muritorii, profumulii dorin- 

tiele inimei asuprite, vinulii bucuria... Sub te- 

-năru-ti peptit vei prepară altariulii pre care 

să ardă solemnele tele” daruri, si cândi vei. 

oferi miresme ce ingrasiă flacăra, si vinulit 

turnatii va scăpără în sacrulii focii: atunci, . 

cu genuchiulii plecatii, cu inima devotă,- si cu 

inânile tinse in susi, râgă-te lui Dumne-dicii, 

cerândii apărământulii seii tie si părintilorii 

dela carii ai priimită atâte binefaceri. Nu 

uită a adăpă pre cel sctosi, a nutri pre cci 

flămândi: Cristi dice că LUI insusi se facii 

tâte acestea. Rogă-te in tâtă modestia, ca ani- 

„versaria nascerei să-tă revină de nenumărate 

ori totii nai fericită. Odată pre tronul pă- 

rintescii, să porti cu ondre semnele lui Mar= 

te, adaugâudu-ti Patria, si facându-o tare si 

ferice prin virtuti. Acestea, generâse Petre, 

urediă Musa lui Walther, să=tă dea atotii-pu- 

tintele ce dirige tâte. 

- ere tote —
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— Povvar quantum ponderis unus baiulat equus lingua Walachica dicitur. — Po- 

vai se chiamă in limba română, greutatea: ce 'pârtă unii calii, 

9. Ion, idem est, quod Christianus, quo nomine Palatinus iste propter: deuotionem 

- gaudet, et ab ignaris Ioannis quasi praenomine appellatur, — Ion, insem- 

n6ză Crestinii. De acestii nume se bucură Michaiii „pentru devotiunea 

„sea, Necunoscătorii credit cum-c ă ar fi prenumele Toan, 
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10. Alexandri Wayuuodae DOrs. — “Mârtea lut Alesandru- Vodă. . | 
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18. Scarpatest. — Sierpătesei, : i SIC a 

"— Stenest. —-Stănesei. i e 

-19; Turcarum fuga 'sicut et: Tatarorum. — Fuga Turcilorii, si a Tătarilorii, 

— Anno 1595. — Anul 1595. 1. 
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Palatinus vincit fugatque Bogdanum. —'  Michaii învinge si alungă pre 
- Bogdanii. 

Torahim Basscha Masul vel dignitate locoquc motus, — Ibraim Pasia, se ma- 

zilesce, adecă se desbracă de demnitatea si postulii sei. 

Kiral Albert. „= Kiral Alberti, S6i Kir Albertii (a. „Oronicari). |. | 
“Wistovva. Orechtovia. Giivvona Yoda. Rosgradum. Baba. Obloiziciă; Kilia. — 

Vistova, Orechova. Cerna- voda. Rosgradii. Baba. Oblositia. Chilia. 
IERT: ÎI i . i di Silistra Derstor. "Silistra s. Dorostori a 

“Tur tukai: :— Tur tucal. 

Brallovy, — Brăila... . că 

Craiow. — Craiova. cei pt pe 
:.Bdin, — Vidin, ta 

An. 1594, — - Anul 1594. 

Pi aclitu cutu Sinan Bessie e commissunm. — Bătălia cu Sinanii Pasia. 

alla, alla. — Allah, Mah. E 

Ialovvnice fuvius, — Apa Talomitiei. 

"Dembovvice fuvius.” — Apa Dimboritiei:. : 

Negro woda arx. — Cetatea lui Negru Vodă. ti 
, ” PE Iti Pa a 

Targovvistae recuperatio. — Recuperarea Tirgovistei, - 

Dziurdzovva. — Giurgiu. 

Peluin. — Pelvini.. : m om mat 
4 [RILA . td 

Campi Dobrucenses, — - Gimpiele Dobrogei. 

Noua fraus dammosior, - -- Altă iisielătiune, mai  peticulțsie | 

An. 1596. — Anuli 1596. - pg 5 ae | 

An. 0 — Anul 1597, Da | | iii LI 

  

Wassieza, Cladovv. --.Vasitia, Cladova. -: - i 
Stipendiorum solutio Caesarea. — Răspunderea lefilorii din parea Inpăratulut. 

Palatinus - militatum : contra Christianos: frustra inuitatur, —..Michaiii” e invi- 
tatii, insă indesiertii, de a est la 6ste incontra Crestinilorii. 

Palatinatus Dn. Michaeli et filio Petro confirmatur,: —. Domnul. Mica, si si 
fiiu-sei, Petru, se confirmă in Domnia: tierei, ..:-: at



+ NORELE NOSFRI ASUPRA OPEREI aL WALTER a 
te 

Erudituli leptoriii, + nu va asceptă ca notele nostre + să i indrepte! “unuiniărosel 
. 

erori de tipariii ale operei lui Walther: erori ce. noi. le lăsarămii . neatinse in edi- | 
tinnea 'nâstră. Nu vomit. indreptă! nică - erorile. ui geografice,. nică chiarit cele Cro- 

nologice si istorice; nici:-voinii - „indeplini - lacunele lui. :. Cu :atâti mai puginit voniit- 
cupă! “spatiul” &splieânia datina: vechilor” Puică 'A6"a luă pe totii ali diccele 
copilti de Grestinii, aii motăndii, cine sunt Spa, Ciăusii, si alte” aseniinea! vi 

tară notitie le află studiosulii deptoriii in multe, alte cârti bune, Tri incât se a- 
tinge.. „de, erorile si» Iăcunele. autorelui, nostru: „din, “acestea, unele sunt evidente, 
precumii aceea că autorele adese ori:in locii de “Transilvan. dice, “Unguri, în locii 
de Transilvania pune Ungaria: altele, sunt indreptate, $ si . Iacunele indeplinite de 

| Cronicari, apoi de Sincai, Engel, Bălcescu, Laurianu, : altele, in fine, vomil 
cercă a le. indreptă si noi, insă în articuli speciăli, la imnul Si “L0culă. set. E 
ră Notele. ce urmeză, de si pucine, voră cuprinde, „ca si testulii, numai lucr at 
mai. pucinii cunoscute, ., ......,: | 

e 

. a. Pa 
îi pa 

d . . - Ei ă e p. î Pai DI : Si - Di R : „i sei SRI 

TA PAGISA 7. Alesandru, Domnulă tierei romănesci. i i 
Walther dice că Alesandru' eră Moldovianii. Dar cine anume 'erâ,.nu ue: spune, Cro- 

nicarii: 'si istoricii nostri âncă nu ne sciii spune mal: multi. Ceea. ce dice :Fotino, că Ale- 
- Sandru ar fi fiiulii luă Petrascu celii Buni, si fratele luă Michaiii Vitezulii, este evident 

falsii. Noi ne' interesânii a cunâsce originea acestui Doiunii, 'si vădiândii că scriitorii de 
pân” acumit nu ne dait nici o lumină, rugarămnii pre D. "Odobescu Să “veaii, nustumva. do= 
cumentele aflătârie în archivulii, Statului arii cuprinde ceva mai lămuritoriiă, D. Odobescu, 
si prâ-studiosulii tânără, D. Manu, căutară, afară, si cu o promtitudine, demnă de .băr- 
Dati eruditi, mi comunicară -estrase "din '5 documente pretiose, 5 chrisâve dela acesti
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Alesandru Vodă, prin care se intiirescii Grecare danii. Antâiultă Chrisovia este dela anuli | 

1592 Decembre 1; ali doile dela a. 1593, Ianuariit 15; ali treile dela 1593, Ianuariii 15; 

ali patrule dela 1593, Maiit 28; ali cincile dela. 1593, Aucustii 18; “tâte cinci date din 

Bucuresci, unulii în limba română, celelalte in limba slavonă. In aceste chrisâve,. Alesan- 

dru pârtă: următoriulii titlu: «Cu mila lui Dumne-diei, Iw Alesandru W. si Domni a 

tâtă tisra romăn&scă, feciorul mărelui si 'prebunului Bogdană W/.»1). Din aceste do- 

cumente se vede nu numai originea lui Alesandru «născutii din familiă strălucită» (ma- 

jorum insignibus celebris), „dară si timpulii domnirel. lui. Eli adecă domni, celii puginii 

pân” în tânna anului 1593. Totii rămâne insă intrebarea: ali cărul Bogdanii fiii eră Alesan- 

dru Vodă?'Anevoe li credemii. de! fiiit' ali lui'Dogdanii. fecioruliă lui "Stefani, dar mai 

curând al lui Bogdanii feciorulii lui Alesandru Lăpusneanu, Despre acestii Bogdanit vomil 

publică la loculii seil „scrierea lu Lasiciti. 
ACEI i iai gta tie 

atei iunea ih LA PAG. 7: "diece: poveri de:iaură.' iat ot a, i! 

: La acestă! sumă, se suiă. dătoriele ;. ce -făcuse: Alesandru. :După nota marginal, a. lui - 

W alther, «povară, se chiămâ” in limba română, :g greutatea ce purtă, unit calit». Acestă mă&- 
sură, eră „Prebine cunoscută pre, o,acelii, timpi: carriea, charge, Soia, : Pferdelasten. En- 
gel) dice .că diece „poveni. de. aurii fact, 3-3" tone de. aurii, Val6rea tonei, de: aurit va= 
TiGzĂ după tieri, Tona de aură este de o sută zuil forini i în "Olanda, de o sută mii taleri 

in Germania?). După domnul 7inkeisent), d povară de aurii facg 40, „000 galbini: prin” 

urmare, "diece poreri de aurii, "400,000 galbini. Hammer?) spune 'că' Petru Cercelii, pugină 

inainte de Alesanăru, âncă cu 00, 000 mii aalbini' fugise în Polonia. * - n 
a aa : : Sa 

„LA. PAG, 9 (în. notă pag. 54); lon, insemneză Crestini. 

Incepândii dela cei mai vechi, mai pân? la cei mai noi Domal.« ai nostri, din mo- 
mentulii ce se suiă pre tronii, fiecare adaugeă. numelui seii de mat. nainte, numele sacratiă 
ali Domnului + Română, numele “de lon.. Asemine la Romani, din momentulii “ce s6 
suiă pre tronit, Imperâtoriulii eră Cesare si Augustii. Sommer, profesorulii 'se6lei din Cot- 
nariii, ne spune despre Despotii că efabricândii el doue cor6ne din aurii “curati, in 
dioa de Botezul Domnului, una si-o puse pre capii, -si ; din acelii momentii, după datina Ro- 
mânilorit „carii schimbă numele  noilorit "Domni, în locii de Iacobii incepu a se.chiămă 
Ioan». Mai spune Somer, că i «Despot, făcându-se rege (ali: Moldaviei) nu a mai purtă cu 

  

1) Aceste. Curisove se afă in Cod. de Docum. Mst, din titra Romiinescă sa. X. o. 430, —V, 35.—Iid. 

„pe 150.— "Tismana. Netreb. 1796. — Tismana, Netreb, N? 695. ! a 
2) Eugel, Geschichte der Walachey. ' pag. 229. : 
3) Bouilict, Dictionnaire universe] -des sciences, des lettres et des arts. 3tme cdition, - - 
4)-Lasten Goldes, jede zu 40,000 Dukaten. Zinhkeisca, Geschichte des osmanischen Reiches în Europa. 111.783, 
5) Hammer, Geschichte des Osmanischen Reiches. Zweite Ausgabe. II. 541. ” pete Ie , PE PRI
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numele: de lacobii micele însemne ale Samului, ci ca on, insemucle bourulul' Moldavie; 
acâstă schimbare de nume este o lege pentru Moldavia, lege din Roma adusă» 1). Inde- 
siertii unii credii e cumcă acesti nume ar î Eu, lo; că nu lon, loan. Nu numal in Chrisove 

1) Coronus e ex auro puro duas fabricari curauit, quarum unam, festo apud Valachps, die, qui în Giziecorum fa. 
„sis est Epivhania, capiti imposuit, pro Iacobo Ioannes appellari caeplus, quod usu apud illos receptum sit 
| dominis nouis miitare domen, Sommer, Vita Iacobi Despotae Moldeuorum Reguli atei Vitelergae 1587, 

pag. 30, - aa 

 Fiindii-că cartea „lui Sominer este o raritate, publicâmă in acestă notă, din Elegiele Ini de Cade Mol- 
dauica, aceea la care ne raportarămă iu testă: . | Da : e: 

ELEGIA QUINTA : 
AD IOACHIMUM PRUDENTIUN SILESIUM. 

Ifac sibi luec nouam sumsit, Ioachime, coronani, 

Atque aliud noster Despota nomen habet. 

E duce Rex factus, non iam velut ante, Iacobus 

2 Prefert ereptae signa pusilla. Sami, - 

Sed sculptum torvo bos aspicit ore Iohannem, 

Reddit ubi impressas regia cera notas. 

[| NE . Ne tibi sit miram: dedit hane Moldauia lege, 

Quae mutata nouo nomina ponit hero. 

“si tua non istos seruat Glogauia ritus, 

Quos usurpatos nec meus Albis habet, 

Non tamen-idcirco nulla extat moris origo, 

; = Ti principium Roma superba dedit, 

Nominibus quondam vulgo omen inesse putabant, . -. 

Versabatque omies litera muta vices. . NE za 

Hoc docet ex acie reuocatus signifer, li ; _ 

„_Obfuit infaustum noniinis esse sonum. h NE 

„Iloe docet Euxini versa appellatio Ponti, _ 

- Quaeque foret longus malta referre labor, - 

“ Crediderim tabulas Iebraei foederis olim, : 

1... Maliae priscos erndiisse patres, a Ia „ie 

Audierant illi mutari nomen Abraino 

“a Forsitan, aut ctiam magne Iacobe tibi. ai 

--Caussa grauis visa st, imitari lege iubebant: 

Sollicitas fecit res ea saepe nurus, 

Pontifices inter, non puri Sergius oris Da 

Quod pudeat, primus nomina versa tulit. * | 

Inde superstitio magnum diffusa per orbem,:..:: pp ” 

Pro iusta passim lege recepta manct, 

“Tu Cristura precibus mecnm votisque nocabis, 

„Vt Domino felix nomen vtningue cadat,
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“stă curatii 'lon, nu lo, dar Ion: si i diceă Vechi Români. De aci, in tratatele latine: ale 
Domnilorii Moldaviei incheiate cu Polonii, lon, parte se păstreză lon, parte se traduce cu 

„ loannes, precumii: loannes - Bogdanus; !oannes: Stephanus; ' lon Petrus!); Michaiă 
„VitEzulii latinesce se subscrieă Ioannes Michael ; Alesandni W. fiul lui Iliasii W,, 

z 

“scrieă: Noi... loan Alesandru Voevodii?). Să mai notâmii că, la Ture, precumii Bog- 
dană insemnză Moldovianii: de asemine, Ivană insemnâză Româri, acâsta nu mai pucinii la 
Unguri. Noi credemi că acesti nume Pati imprumutatit Domnii nostri, dela Reg ii Români 
de preste Dusiăre, caril-li păstrară, cu pictate dela Regele Ionitiă, Stilul si. limba : Can- 
celariei de preste. Dunăre, se adoptară de Cancelariele n6stre.. Walther dice că Ion, 
insemn6ză Crestinii: si are dreptate: intru adevârii, la pietosii nostri bătrâni, Ion insemnă 
Crestinii insemnă Bunii, Mare, Viteză, insemnă Domni Români: ” a 

 Nominibus quondam vulgo omen inesse putabant 
Versabatque omnes litera muta vices. 3 „o 
Nu e bine ca Domnil nostri să părăsâscă acesti nume. sacru. E reii semnă cândiă 

o natiune perde, memoriele cele mai pie! | 

LA, PAG. 10: Reverendulă Comeliă de Nona: i 
Agerulit nostru Sincai dice: «ei m& mirii si mă ciudescii, ce a avutii Climentii VIII, 

Papa dela Roma, de a se mestecă si în lucrurile Moldovei, „cândă n'a avutii gândi să 
ajute pre bietii Moldoveni, fără numai. să-i supună sie. 

Adevârulii insă, este că, pre acesti timpi, Ponteficii. Romani se bucură âncă de. 
Srecare infiuintiă în trebile cele mari ale Europei. Resbeluli cu Turcii eră unii resbelit 
sacru. Imipăratulii cercă a-si" estinde imperiulii ; Papa, catolicismulii. Bethlen5) spune că, 
âncă pre la anulă 1591, atât Papa | dela Roma, câtii si Grecarii - Principi ai Italiei si 

„al Germaniei, 'cercă, prin Tesuituliă Alfonsii, a desface pre: Sigismund, . Doninulii Tran- 
silvaniei, de cătră, Turci,'si a-l induplecă să asculte de Papa; “si să se unâscă cu acel. 

- Principi crestini carii pârtă resbele continue cu Turcii, «cu acâstă fâră selbatică, cu:a- 
cestii lupii rapace, care nimica altă nu. cugetă decâtit a pune si poporulit „Transilvaniei - 

„în jugulii. celi mat nesuferitii ali. sclivici, a-lii' duce apoi la luptă. incontra crestinilorii 
A - 

  

1) Dogiel, Codex Diplomaticus, 

2) Precumii se vede din subserierile lui Mie ce le am litograftii“eii după corespondintiele lui afiătorie in - 

biblioteca din Kornik, | 

3). Precumă se vede intranii Chrisovii alii acestui Domni, € ce ne arttâ,D. Odobescu, scrisii în limba slavo- 
nă, si datii în Bucuresci la 7136, „dela Cristă 1628, luna Martiiă „dioa a siesea, Chrisovuli incepe: 

Mii ca XARTA BA rocă BATOWCȚHBNIĂĂ 1. YPCTOAPEHBBII- H CAMOAPAZRA” Hbtii 
Ivan” ANEŞANAPA BOEBOA. 

4) Sincai, la anulă 1595, 

5) Bethlen, UI. 15. e -
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din Ungaria, a-lii duce la. idolomaniă si la suferintiele sempiterne; si a preface si acâstă 

“tiâră, liberă, intwunii desierti sterilă si tristi ca tiâra romănescă si Moldavia, si sugru- : - 
- A * - bâta ai 9 9 - 

mândiă. ai tăiândi pre Domnulii legitimii, a incredintiă guvernulii “ei aceluia care .va dă 

mai mare tributii», 'Totii. Bethlen?) ne spune că, in' &rna anului 1594, veni la Curtea - 

“lui Sigismundii,. Cumuleii; trimisulii Ponteficelui . dela Roma, «Dărbatiă integru, si născută . 

„pentru folâsele, besericet», dempreună .cu Tesuitulii Alfonsă Carilliii, de asemine si Car- 

dinariuli Andreiii Bathori. Acestia dicea cătră Sigismundii:, «Că “nimine nu pote fi mai 

intieleptii in trebile crestinilorit, decâtii Papa, in ale căruia mâni se află tstă puterea; 

că Papa'e determinati a dă totii ajutoriulii, a-si intiepuine tâtă, autoritatea; în folosulii 

crestinătatei si: alii Transilvanică; ]ii rugă, devi, cu totii de'a dinsulii, să nu pârdă cum- 

va acestă ocasiune care apoi nu o ar mal pută căstigi». Sigismundă. se :invoi.: Solii se 

dimiseră. Si anume, Iesuitulii Alfonsit eră insăreinatii să procure dela Filipit, regele Ispa- 

nielorit, prin autoritatea, inasvelui Pontefice,. veleruli de aură, pre. s6ma principelut” Sigis- 

mundi, s si: a luk Stefanii si Andreiii Bathori, Iesuitulii si aduse velerulii, dară numa pen- . 

tru Sigismundă. - Int? aceca, Sigismundii,: instigatii de Papa, .si fără. scirea Senatorilorii,. 

trimite 6meni. incrediuti (după cumit spunit unii, pre Pancratiii Sennjci si. Stefanii losi- 

“ka)'la Aron, Domnulit Moldaviei, 'si la Michaiii, "Domnulii tierei românescă, si cu multe 

ratiuni X înstigă si-i invită de a se resculă: si ei incontra inimicului crestinătatei; Dom- 

nii- români: âncă se aretară ;pronti. Atunci, Sigismundi, prin illustrulii Bani ali -Lugosiu- 

“luă,” Georgiii Palatici,- provocă la arme incontra: Tureiloră pre Sârbi -si' pre Bulgari. A 

y 

-cestia, sătui de .jugulă: celii, greit alii pigânilorii, simtindii si intentiunile Domnilorii I0- . 

„miâni, se aretară gata de i se: vesculi, „trimiseră sol, si scrisori la, Sigismundi, . si- Î. 0-... 

“ feriră titluli. si demnitatea de':ege- săiu” Despotii ali, Serbilorii. “Sigismundii 16: trinhise-. 

_xesilii; promitendu- -le că preste. pucinii, ae să. .le vină, int ajutoriit, dempreună: cu Tran=: 

îi “silVanii, cu Ungurii, si cu “ambii Domhi ai tiorilorii române. Iusuiletirea eră nare. Fa: 

= = Ma curgei: „dice, Bethlen?), fiima care! tote osagcidză,. că “Archiducele Mateiii e incungiu- 

rată de. 'ajutoriele: a toti principii „crestini, spre. a alungă “Turcii din Ungariă; că “totii 

“asiă, puteri are Masimilianit : “asupra “cotatei. Sigetii; că Ispanil si Italianiă. curgii pre mâre - 

spre, nu se opri: pân” “la. Cosistantinopoli, cure “totii” 'sufletulii: “do ciestinit” âstipra Con- 

 stantinopolei; că Venetianii, si „Boloni, că insisi 'Muscalil Saii invoitii cu ceialalti! crestini : 

asupra Turcilorii?); că. mict o dată n'a fostii atâta unire de Regi side popore la be- - 

“ ulii sacru. Se vorbiă de inventiuni de ndue machine belice, 'Augurie fericite. âucă . nu lip- 

siă. Tit ajungi, Grăsi la Sigismundii soli, dela Papa, Abatele Amalteii; dela, Archiducele. 
po 

1: 
1) Bethlen, II, 1i3- 184, „. INI ră O ” Ps ei II ta a et e 

9) Bethlen, IE. 216. aa 

3) Doglioni (LL Vagheia spiegatu, Venetia, N. D..XCV, io. pag. :209) scrie: Ii Sloseonita ancor: cgli în 

questo tempo, dicono, che habbi preso larmi in mano, et si sia mostrato controa' 'Tartari; 'ct si aspetta; 
. / . . . .. . op. . 

che ne manti al! Imperatore per collegarsi seco ancor lui ia cosi importante, e perigliosa impresa.
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Masimiliani, Dauid Ua nad, „ca să mat. intărâscă inimele Trausilvanilori. Solii tinit cu- 8 
viute -in Senatulă dela Alba- ulia, indemnândit cu stăruintiă să nu mai intărdie unit mo- "mentii. de a apucă armele incontia păgânului, de a luă parte la belulii Sacru ce pârtă 
Impăratulii Romanilor după decretulii marelui Pontefice si alti Imperiului.: Inimele Tran- silvaniloii eră âncă la. indodlă, pentru că duceă: multă frică de Sinanii să 'nu se intârcă din Ungaria, cu tâtă puterea asupra Transilvaniei. Cu tâte acestea, Sigismundit dimise 
solii cu incredintiare “că are să rumpă tâtă legătura cu Turcii, - numai “Papa si Impă- ratulii âncă să binevoiescă a subscrie cererile lui. Pre la anuli 1595; cu ocasiunea nuntei lui Sigismundii cu Archiducesa Cristierna, 6răsi se „află Ia curtea . lu, in calitate de soli ali | Ponteficelui, “Episcopuli de CerviaL) 

“Insemnarămii acestea din Bethlen, istoricii ali Transilvaniei, parte spre a probă, parte spre a indeplini cele ce dice Walther, ae 
, Acumii Să venimii la „Grecare documente, cu multi mai. importante, documente ce copiariimii din. cele 4$ volumini de manuscripte italiane ale bibliotecei regesci din Berlinii, 

„Walther, precumii: scimiă, spune că Comeliii de Nona fă trimisii de Cleminte VIII la marele Duce ali Moscovici; că, la intrcerea sca, se abăti pre la Sigismundii, .Prin- cipele “Transilvaniei, si Aron, - Domnulii Moldaviei; 6ră, pre la: Michaiii, Domnulii tierei . romănesci,. nu trecii “din Greeave cause (propter certas quasdam caussas). i E In: memoratele manuscripte, din Berlinii, se află Instruptiunea ce se dete din Roma, la 2 Novembre : 1593, . din ordinea lut Cleminte VIII, Arcidiaconului' Comeliii, sii Co- ” muleii” cumu-liă numesce manuscriptulii, trimisă de Sintia Sea cătră deosebiti principi si “ „ potentată ay; pârtiloră. septentrionale.. De asemine, se află si iistruptiunea, ce i se dete din. Roma; la 17 Januariit” 1594, anume pentru mergerea la Teodorii; marele Duce ali Mosco- 
„vici?), Aceste. documente, de: mare importantiă, pentru „Cunoscintia impregiurărilorii de a-. tunei, dempreună cu altele, le vomii publică mai în urmă in .Zesaurulă nostru; €ră 
aci vomit estrage: numai aceca ce se rapârtă- la dicerile lui Walther. | | 

In prima Instruptiune, se amintesce că Comuleii a mai fostă in asemeni. misiuni la 
natiunile de, mediă n6pte, a .cărorit limbă o cun6sce; se arată mărimea misiunci ce i se 

„incredintiză. I. se recomăndă 'a observă mai multii scopurile altora, decâtă a divulgă ale: 
sele; să. du ice cu sine mal multi de doi Sogi. de călătoriă, din carii, pân ce nu vorit aa at 

1) „Bethlen, NI. 376-8. - | , 
2 "Per ordine di Nro Sai “Papa Clemente vi Tustruttione al Rdo Don Alessanăro, de Comuli Arciprete 

- di San Geronimo' di Roma mandato' da sua Santilă a diversi Ppi et potentati “delle parti ' settentrionali, 
danuscriptele ilaliane din biblioteca din Berlini, intitulate Informationi potitiche, vol. VII fol. 454. — 
Instruttione d'orâine di Nro Sere Papa . Clemente VIII per Don Alessandro Comulco ; ;Arciprete di Sau 

* „“Geronimo di Roma, „inando da $. Stă a Teodoro Granduca: di Moscouia, Acelesi manuscripte, vol. VII fol. 
:;.862. — Documentulii. ăntâiii se află în ală treile fascicul ală monuscripteloră mele italiane,- Eră ală do- 

ile documentii se afă în fascie, ali doile, " Ia i : : !  



„NOTE LA OPERA LUI WALTIIER | E! 

csi din Italia, nici unulit să nu sciă unde. are e.a merge. "Ajungând in Transilvania, să 
se întălnâscă cu Cardinariulii Bathori. In acestă ticrii are să observe mare miscare, că-ci, se. 
spune că Turculii ar fi trimisii ordine principelui, confonnii legiturilorii ce are incheiate 
de mai nainte, de a-si intruni stea cu cea turcescă în Ungaria. «Transilvanilorii se. va 
păre a fi. prinsi lupuli. de urechiă, fără să potă sci cumi ar fi mai consulti: a-lii țină 
sei alu lăsă», Eră elii,; Comuleii,. s să-i- “convingă că enică. legăturile de pace nici ver-ce 
altii periclu nu'p6te să misce pre unii principe crestinii de a ajută pre inimiculii credintiet 

crestine». Totusi, deocamdată, Transilvanulii, pen” ce seva prepară, să nu 0 rumpă cu Turculii 
pre faciă:; fiindă constrinsii a merge la 6ste, să se pună in relâtiuni secrete .cu crestinii. Iu 
cursulii petrecerei sele în Tr ansilvania, Comuleii să se informeze si despre simtiemintele sipute- 
rile Domnilorii români. De asemine să se informeze asupra Căzacilorii. Din Transilvania 
sa tînă drumulii spre Leopoli; Polonilorii insă, să nu comunice planulii seii cu. Căzacii. 
Lori să spună că doresce a'se informă, despre impregiurările tierilorit române, spre a vedt 

„ce-se pote asceptă dela aceste pop6re, aii pentru religiunea. catolică ai pentru resbelulă, 
turcescii. Mai in urmă, intoreându-se 6răsi. la tierile vomâne, dice: «despre aceste popâre, 
-«despre Domnii lorii, si despre totii ce sta tratată si se trateză: âncă pentru sânta - n6- 

_«stră credintii,'vă vetă informă dela părintii Iesuiti, si dela archiepiscopulii de Leopoli ca- 
«rele, prin unii Breve dela Papa Sisti 'V, are priveghiarea asupra lori, "Dacă veti crede 
«a:fi cu cale de a intră în Grecare tratatiuni (politice) cu ci, la inceputii veti pretinde 
«că singurulii vostru. scopii e religiunea' catolică, fiindii-că nu e lucru siguri a se incre= 
«de in scliismatici, inainte de a se descoperi bine bine interesele si pasiunile ce predomnescii 
«la ci. Conditiunea acelorii popore si a principilorii. lori, atâtii este de nefericită, incâti | 
«pare a fi cu meputintiă ca să nu .viieze in el 'o ferbinte dorintiă de a-si! schimbă s6r- 
«tea. Acei principi depindii de singura vointiă a 'Purcului care îi sinaltiă si-i. depune, cândă 
"pentru “daruri, cândă numai din capriciii; pentru aceea vedemii atâti principi depusi, de 
„Moldavia si de ticra, romănâscă, rătăcindi  neincetatii in. lumea largă, si este prestepu- 
“atintiă ca aceia ce se află in scaunii, vădiendit nenorocirea altora, să nu se. temi de s6r- 
«tea lori propriă. Astădi, „in Moldavia, domnesce Aron, de. lege rutenică, dară nu e stră- 

«inii de catolici. Acumii sunt' trei ani s6ă cevasi mat: bine, alungă din tiâră si ucise pre 

-«predecesoriulii sei, Brutii: (9; după aceea fi alung atii eli insusi de Petru Polonulii care 
«fi apoi. chiămatii la: Port tă si ucisi, Gră Aron restabilitii. in 'scaunulii Domniei. Eli, pre- 

“acumit se disc, nu se ârată străinii de catolier si de părintii Iesuiti: are lângă sine unii 
«scoretariti francesi, forte bunii catolicii, si doritorii de a propagă credintia in acea, ti6- 

“eră. In'tiâra românescă, nu- se scie antwne cumit staii trebile, decâtii că, .cu câteva luni 
«inainte. de acâsta, se află captivii :in Camenitii, unulii. ce. pretindeă aceli Statii; elii eră 
«catolicii. In urmă se audi că se liberă, si că. se duse: la, „Constantinopoli, cu mare spe- 
«rantiă de a căstigă Domnia acelei tieri. -Fiă' ori cumi, nu pare a fi lucru consulti de 
«a increde acestorit Gmeni' secrotii le atâta importantiă, pen” a nu cunosce-mai ăntâiii. cu
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«de a măruntulii dispusctiunile inimei lori; nici că va Â lucru usiorii' de a-i abate dela 
„necesitatea in care se aflii de a-si intruni Ostea, lori sub. stindartele turcesci pâw a.nu | 
- «se incredintiă “mai ăntâiii de Grecare.. periclu manifestii ce ar :amenintiă“ impărătia tur= , 
scâscă. 'Cu tote acestea, s s'ar pută atinge periclulii în care se află ci insisi, si marea .ne-. 
cuviintiă de a se: vsti in favârea, inimicilori legei lui Cristii de care se -tînii: si ei, si de” 

„sa mări putere ea aceluia care-i tîneinj jugit atâtii de tiranicii ; aducându-le a minte că Lo 
«sunt 'coloniă de Italiani, si că nu 'se cade a intră intro luptă in care potii să verse: 
«sângele consângenilorii lorii. Insă, tâte acestea să se spună fără a descoperi că vină din 
«îr6. o ordine a Domnului nostru (a inaxelui Pontefice), nici-să vă „arătati lori ca mini- . 
«stiu alt acestul sântii scaunii, fără numai intru..câtii sar trată despre interesele credin- 
«tiei catolice, ati ci ândii ati descoperi în vreunulii din ci, astfelii de cugetâri si resolutiuni 

- „«incâtii descoperirea să'se pâtii face cu folosit. Cu deosebire, veti cercă pre acelii secre- 
«tariii francesii. Scopul la câre veti ginti tratândii cu acestia, este de a-i persuade, ca 
"as€i să nu-si unâscă puterile cu „acele ale Turcului, escusându-se precumii impregiurâ- .- 

- «rile timpului i-arit invătiă, cu deosebire. escusându-se cu Căzacii cărora arii lăsă de pradă 
«casele loră, de indati ce. le arii abandoni, spre a se duce la o 6ste depărtată; Sci să in- 
«tărdie telă pucinii, intru câtii impregiurârile i-arii ertă; s6ii, în fine, dâcă sarii află în 
«dura necesitate de a, urmă ordinei Turcului, acâsta să o facă „cu cugetii de a, se folosi 
«de :0 ocasiune ce timpuli li o ar aduce spre a servi lui Ddieii. si republiceă, crestine, 
«si spre a-si „căstigă libertatea” propriă' si a. se rhăntui. In asemine casii, . ar fi. neapăratit 
«de a se informă bine despre capii la carii ar. remănă secretul, pentru: ca la timpi. să 

"ase pâtă omulă intielege- cu ele. Mai incolo 'se spune ca să se informeze si. despre Sârbi 
și Bulgari. In fine să, studieze. cine ar. “pute. fi capul: acestel mati intreprinderi, pâte. uni 
Batiori, ai Cancelariulii. 'Zamoischi? ” 

Atât "de o cam dată din prima, Instruptitine. dată lui Comuleăi 
_ Je se tine de a: d6ua, cea 'din 27, Ianuariii, 1594, dată, anume pentru mergerea, sea „ 
în Moscovia;: In acâsta,. intre altele, se” dice: eratiunile. de a -persuade pre: Ducele Mosco- - 

«viei ca să, ajute. dupt: putintiă pre crestini. incontra 'Turcilorii; inimicit perpetul. al “cre-.: 
"«dinției- nâstre si al ctucel,: "Yorii fi: apărarea comuiel, religiuni;. gloria :ce va; cistig acea | 

. «natiune- iu totă lumea” de. a fi. apărată, exestinătatea.: in asemine ocasiune; interesulit pro- : 
«pri, câ-că, cu' câtii mat niultii va cresce. puterea Turcului, cu -atâtii si Moscovia se va 
“saflă în mat mare: periclu..... Veti “aduce apoi aminte de vechia- si ereditaria amicitiă si 

«amici la nevoii, si că; in; fine, se cuvine, după esârplultt mai marilorii „Sel, - a ascultă 
«părintescile consilie: ale .vicarialui lui Cristii,.... “Maiestatea. sea . Imperială (dela Viena) 
esperă că: in trei moduri i ar “pute veni ajutoriii dela Moscoviti,: adecă:. atitiându si: aju- o 
«tândii' pre Perst si. Georgiani incontra inimicului comuni; ca folosindu-se de ocasiunea 
:«presinte,. să-si recupere cele perdute in resbelulit din urmă; ocupândii pre Tătar! in- 

     



NOTE LA OPERA LUI. WALNER e 68 

«câți să nu cutedie a esi din casele lori in ajutoriuli. Turciloriă; si, in fine, ajutândi 
«pre Maiestatea sea impărătâscă cu vreo sumă de .bani mai mare... Nue ni se pare că 
«acelii principe usiorii S'ar induplecă a trimite Grecare ajutoriii in pârtile : vecine. de tea- 
«trulă resbelului, pentrucă, intindindu-se Staţuli seii până n Smolenca, de aci usiori 

“«pâte trimite ostile sele in „Podolia, si din Fodolia in Moldavia, spre a face apoi 'Tur- 
“ «cilorit. resbelă in Tracia, si a asaltă cetâtile mârei negre; mare Bloriă si mari spolie 

«ar căstigă din. acele cetâti. avute. Apoi, afară de acesta, . ar ave ocasiune de a invătiă 

«disciplina militară, nu numai a Turcilorii, - dar si a Nemtilori, a Ungurilorii si a Itali- 
«aniloră ce se ducii la - “acestă intreprindere, trimisi de Săntia sea si de alti potentati al 

«Italică; ar pută să ocupe: cu usiurintiă vre o cetate. la mare: ncară; a se intări intr'in- 

„«sa, a-si mări faima si a-si intinde imptrătia in acea climă blândă si ferice, si a-si ” 

«deschide, in fine, Arumulii spre a căstigă insasi Constantinopolia, după vechiele - pre- 
«tinsiuni ale Moscovitilurii carii credit că ai „Areptii ereditariii la aceli imperii. «.. Veti 
«spune că acele popore apăsate vorbescii mai totii acea limbă moscovitică, si.că tote vori 

«inăltiă mânile la ceriii cândii se vorii vedă ajutate de Gmeny de acelasi sânge, ' că sunt 
«totii de acelii ritii cu Moscovitii, că acâsta,le face încă si mal. multii .ca să dorâscă de 

«a li se supune. Astfeliii, Moscovitii, vorii pute speră. progrese mană si fericite, după care, 

«misericordia divină le va trimite gratia de a se uni cu totil în credintia, cea adevărată». 

- Unnză acumii învătiături cumii starii: putt aduce Musealii la credintia catolică. 

"Nu putemii trece aci cu vederea unii pasagiii analogii, nu inalt puciniă curiosti,, “dos- 

| pre Museali, dintr'o. relatiune a Episcopului Cedolini, “făcută cătră Papa Cleminte VIII, la. 

28 Ianuariii 1594. In acestă relatiune, Cedolini indâmnă pre Papa ca să lucreze . înţru a 

formă o ligă intre Austria, Polonia 'si Rusia. asupra Turciei, si apoi adauge:. „«Moscovi-.. 

- «tul se bucură de. devotimiea celei mai mari pârti a pop6relorit Europei, si a unora din 

| «Asia, ce sunt.supuse Turcului, fiindii de totii: acea limbă slavică, si de acelasi ritii gre- 

«cesciii” eli pretinde imperiul Constantinopolei, atâtii. pentru căsătoria Anel, suro rei lut 

«Vasiliii si “Constantini, Impăratulit Constantinopolei, cu Yasiliii, marele Duce. ali Mosco-. 

«vitilori, ce câti si pentrucă Moscovitii ai tînutii mat de multe ori Servia si Bulg aria, 

«si îti. priimitii tributii dela imptratii Constantinopolei, si dintre tote, *pentrucă Ducele. . 

«lori, singurii între principii -lumeă, se bucură de putere absolută, de asemine: Turcului, 

«asupra supusilorii sei». “n acestii memorabilit documentii se preciscză, pentru ăntâiasi 

dată, si .cu atâta claritate, 1 raporturile cele de mare insemnătate ale Rusiei cătră aia 

rătia Tur câscă?). . 
Valther dice că Comuleii n'a trecuti pre la Michaiti, din drecare caise, Walther, 

. 

1) ....ha CI Moscovita) per contormită della lingua Illirica, over Schiava, et della fede cristiana  secondo 

il rito greco la deuotione della maggior parte de popoli del Europa, et aleuni del! Asia, soggetti del: 

"'Tareo, et pretende all Imperio di Constantinopol si per i matrimonio d'Anna sorella. di Basilio et Con : 

. stantino Imperatore ai Constantinopol a, Basilio primo Gran Duca di Moseoiti Cristiano collocata, |
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de si forte reservatii, este prebine informatii. Tito altă Tastrutione, dată din “Roma, la 17 Decembre 1594, din ordinea lui Cleminte VIII, cătră Episcopulii de Cervia, nunciulii sei la Sigismundă Principele Transilvaniei, 6tă ce se dice despre acâstă impregiurare: Cu: «Românulii (Michaiii), navă plăcere Don Alessandro (Comuleii) de a se întâlni, credi&n- «du-li pră uniti -si pră interesată cu Turculiă; mai in urmă insă, se află că clă stă in acele mai strinse intielegeri cu principele Transilvaniei, oferindu-i armele sele incontra «inimicului comunii; ba, după scirile din urmă, elii oferiă 'de ostatici femeea si copiii sei; «6ră supusil sei cu: atâta aplecare se aretă cătră Transilvanuli, si atâtă de pronti spre | «a ajută causa întreprinsă de Inăltimea Sea, incâtii se păreă că Românulii se află in al- «ternativa, S6ii de aurmâ in totii chipul vointiei supusilorii sei, s6ii de a se espune 'la pe- „«ricle mai mari: Ultimele Scrisori, venite dela insusi: cancelariuli Transilvaniei, : anunciă «că mare parte a tierej romănesci se supuse Transilvanului, incâtii nu scimi cumi să im- «păcâmii aceste sciri, nici cumi pote să fiă amicitiă intre acej principi d6că unulii ocupă | «Statulii celuialaltit» 1). - Le a 
Din acestit documentii lămurită se. vede, causa pentru : care Corhuleii nu treci pre la - Michaiii2). Eră! scirea. memorată in acestii documentii, că mare parte a tierei romă- nesci star fi supusi Transilvaniei, pre usiorii se „esplică prin leg gătura încheiată, si cu ju- 

come per avere piu volte i i Rutheni, overo Mosehoriti la Servia ei et la Bulgaria posseduto et dalli RE Con-: : stantinopolitani ricevuto tributo ct sopra tutto per aver egli solo fra tutti i ppi del mondo, come ha ÎL 'Tureo li suoi del tutto în potere, Veai: „Relatione di; Mons. Pietro Cerdolini Vescoro d Lesina, del presente stato del? Impero turchesco; et de molti parlicolari, degui di consideratione, fatta. al Smo er “Beatmo Pre. -et Sar Dro Papa. Clemente VIII ali 28 Gennaro 1594 per la difesa „contra îl, Turco, în citatele: | ” manuscripte din Ber lină, vol. I. pag. 410-426. In manuscriptele mele fasc, 1. Acestă relatiune s'a publi- cată, insă forte răi, in Tesoro politico, Turnoni, "1603. se , parte terza: pag. 85. S'a folositi de ea Zinkeisen în istoria imperiului turceseii, TII, 593, .0, vomiă' pnulieă si "0% mai tărdiii ”: D Col Valaceo non diede animo.a Don - Alessandro d'abbocassi “giudicandolo troppo unito ct interessato col 'Turco, ma peră si & inteso dopoi eh egli ha tenute prattiche stettissime col ppe di 'Transilvania - of- ferendo di congiongere Parmi seco a danni del commun inimico, anzi le penultime lettere portarono che egli essibiua di dare la moglie et fgli per ostaggi, et che li 'sudditi suoi si mostravano . cosi aflettionati al Transiluano, ct cosi pronti ad aiutare la causa da $. 4. intrapresa, “che parova fosse per esser as- tretto esso Valacco ad adherire in ogni modo alla volontă . de suoi;' 0 a. correre pericoli . maegiori. - Ma „„, Pultime che sono deil'istesso Canceluicre di Transilvania referiscono che gii gran „pante della Valaechia se era rosa ad esso “Transilvano, onde non sapemo come accordare questi avisi, nec come „possa essere a- micitia tra quei preneipi se uno occupa lo stato del'altro, Iustruttione per ordine di Aro Sgre Papa- Clemente VIII Mons. Pesc. di Ceruia. Nuntio di S. Stă a “Sigismondo ppe_ di Transilcania, Informa=" tioni Politiche, rol. VII. fl, 486.: Manuscriptele mele îtaliane, IP, 18. La loculiă sei, vomă publică acestă Instruttione, intregă, - | T | 2) Vorbele Imi Walther : ob cerlas quasdam Cadussus, mor le tradusemii împedecatii de drecare impregit- ” -rârl; mai bine făceamii dică ne tineammă mai rigurosii de. testulii originalii; dicândă: din recare cause, : Eră illustrulă istorică ală lui Miehaiii, Bălcescu ală nostru, pretinde, citând pre Walther, că Papa ar 

4
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rimântii intărită in Bucuresci, la.5 Novembre "1594, între Michaii si intre solii Transil- 

vaniei si ai Moldaviei?). La acestă legătură provâcă Sigismundii cândii în actul de su- 

punere a lui .Michaiii, dela 20 mai 1595, dice că Michaiii âncă de mai nainte i S'ar fi 

supușii”). Eră, Rudolf Impăratii, into epistolă. a sea, din 7 Optovre 1594, adresată loci 

tiitoriului Fejerkowy si tuturorii staturilori si ordinilorii Ungariei, dice: «nu numai Tran- 

'silvania, dar si tiâra romănâscă si Moldavia dorescii: a Scutură jugulii<turcescă, “a incheiă 

„legături cu noi, si a se uni €răsi cu rega atulă Ungariei: solii lori, trimisi. spre acesti 

scopii, sunt pre drumi, si-i asceptâmii pre. tâtă dioa:» 3). 

LA PAG. 13. Cadilescher. | | 

Hammer?), după Naima, pretinde că acelă Emir n'ar fi fosti Cadiasker,. ci Naib, 
adecă substitutii de judecătorii. 

fi poruncită lui Comeliii «a nu se duce la Michaiii din pricina- positiei critice in care acestă Domnii se 
află, fiindă siguri de scopurile sale; . se hotări numai ca prin mijlocirea Princiului "Transilvaniei să-lă 

indemne a se sfătui câtă mai ingrabă cu boerii si poporuli scă si a incheiă v legătură seri6să prin care 

să sc pâtă măntui.» Aceste diceri, nu sunt conforme adeverului istorică; €ră la Walther, stai cu totulii . 

altmintre, în altă intivlesii. Insemnarămă acesta in interesulă sciiotiei. Rerista Română, 1861, pag. 273, 
de unde citarămii cuvintele Bălcescului, mai are si due crori de tipariii, care este bine a le “inâreptă: se 

dice in editiunea Revistei. Cornelius Denona, în loci de Comelius de Nona; se mai dica lui Michaiii, în 

locii de la Michaiii, ” ! 

1) Filstich la Engel, Geschichte der YValachey, pag. 229, Eră Sineai, după Anonimul din Abacul, a- 
cestă toemglă o pune la anulă 1593, . 

2) Qui (Aliehael) se nobis relicta Turcarum perfidia, una cun totius illius - Regni Orăinibus „jurejurando. 

obstringens, jam pridem subdiderat, Bethlen, 111. 538. - .- 

3) Cum antem hoc tempore, singulari Dei Opt, Max, providentia et dispositione, non solum Ti ransylvania, | 
- verum etiam Walachia et Moldavia, iugum 'Turcicum, quo a tanto tempore duriter pressi fuerunt, a cer- 
vicibus suis exentere, ac nobiseum contra hostes praefatos paeta ct foedera inire, et se cum Regno hoc 
nostro Hungariae denuo omnino coniungere cupiant: eiusque rei gratia iam quoqne Legatos suos în iti- 
mere habeant: quorum adventum in dies praestolamur: ideirco fidelitatem vestram ct vestrum singulos be- 
nigne hortamur ct requirimus; nt avitac virtutis et constantiae ae fortitudinis vestrae militaris memores; 

neguaquam în perturbato hoc rerum statu animum despondere; sed “in bonam et certam spem victoriae 
et liberationis vestrae erccti:, ... Hortamur praeterea Yos et committimus vobis clementer: postquam prae- 

fatarum trium provinciarum Legatos iam ad nos appropinquare certo - intelligimus ; ut sine ulla mora, 

- stati visis praesentibus, e medio Vestris, tres aut quatuor praecipuos consiliarios nostros, ad praemis- 

-sos tractatus habiles et idoncos, deligere; cosque una cum fideli nostro Reveren.. lohanne Hutassy Epi- 
SCOpO Iaurinense, locique ciusdem Comite perpetno Consiliario, et per dictum Reguumn nostrum Tungariae 

Aulae Nostrae Cancellario, cum plena potestate agendi, tractandi et! concludendi, “quanto citius, et pri 

” usquam dieti Legati ue veniant, în Aulam nostram înittere et expedire velitis, et debeatis: quo 

cum praefatis Nunciis ct Deputatis nostris, tum de “Transsylvanicis, “Moldauicis et Walachicis rebus, tum 

vero de aliis ad Regni huius nostri utilitatem et incolumitatem spectantibus, commodius agere: et tem- 

pestive ante praedictorum, ut praemissum est, Legatorum adventam,. - deliberare et concludere possimus, 

Datum Pragae. 7, die Octob. 94, Rudolphus 21. Romi Imp. Stephano Feyerkorey Episcopo... upud. Reuse 

ne; Epistolartn Turcicarum libro XIV, Francofurti ad Moeun. N. DC. . 

4) Manuner, ed, 2, II; 558, not. 3). . N , i. | 

+
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LA PAG. 14. Petru, fiiulă !ui Alesaadru Vodă. 

-.„.. Acestii Petru pretindeă: a fi fiiuli lui Alesandru Vodă: nu ali lui Alesandru Bog- 
dani, predecesoriulii lui Michaiii, ci alii lui Alesandru Lăpusneanulii, Domnuli Moldaviei, 
care, . după Ureche!), cu Dâmnă-sea „Rusanda, : a avutii doi feciori, pre Bogdanii si pre 
“Petuu. Asia dară, Alesandru, Domnulii tierei romănesci, i-ar fi fostii unchiii?). Walther 
care cunosceă dela Constantinopoli pre toti acesti domnisiori, negresită din spunerea lui 
insusi Petru, li scie de fiii ali lut Alesandru (Lăpusneanulii). Dealtmintră, istoricii con= 
timpurani, Heidenstein Polonuli, Bethlen Transilvanulă, si după et, Engel si Sincai, nesă 
ca Petru să fiă fostii fratele lui Bogdani, fiiuli luă Alesandru. Ureche?) li numesce Pe- 
tru Căzaculi, pote pentru că venise cu Căzaci asupra lui. Aron Vodă. In instruptiunea 

"dată lui: Comuleii, la 2 Nouembre 1593, ce o analisarămă mai susii, se chiamă Petru Po- 
lonulii, pote pentrucă, după Heidenstein, se ridicase cu ajutoriii polohuii. 

Etă ce serie. Ureche:) despre acesti Petru, la a d6ua, domniă a lui Aron Vodă celi 
cumplitii: «Până a' venire Aron Vodă la scaunii, Petru Căzaculii s'aii rădicati . din tira 
Căzăc6sci, cu pucintei Căzaci, si cu o scmă de: pribegi, intielegendi că scaunul este de- 
siertii, si sărguindă să apuce “scaunul, aă intrati in tiră, si ai: apucatii scaunulii la 
Iasi, si ai domnitii doue luni. Deacil ai sositi si Aron Vodă, si aii prinsă pre Petru 

-Căzaculii, si Pati trimesii la impăr Atid -, . a, o E 
Mai cu deainăruntulii serie Bethlen) la ânulii 1593: «Cu puginii mai inainte, se 

scosese Aron din Domuiă, pentrucă incepuse pre atunci a se schimbă forte adesă Domnii 
Moldaviei si al tierei romănesci, de multe. ori fără de nică o causă, ajungcă să „promită 
cineva tribută mai mare. Aron plecase la Pârtă, si. nu eră de parte. de Constantinopoli 
cândi Ciausii Pasia, numai cu scopii de a-l: despoiă de averi, lii prinse, li legă, si cu 
mare batjocură li aduse in capitale. “Audindii Sultanuli de atâta necuviintiă, făcută unui 
omii care de bună voia lui. si cu supunere. căută, „scăpare invocândit misericordia sea, se 
supără fârte, si pucinii lipsi de nu scâse pre Pasia din postulii seii, Gră de Aron i sefăcii 
milă, si-i restitui Domnia tierci. In timpii ce acestea se petrece la Constantinopoli, unii 
Petru Grecare care pretinde a fi vitiă de Domnii de Moldavia, adunând 6ste pre la marginile. 

Poloniei si a-le Rusiei, năv ilesce in ticră pre neasceptate, ocupă capitala Iasi, alungă pre Ciau- 
siuli care administră ticra până la venirea noului Domni,,si pretinde ca toti să li recunâscă de 
Domnii. Toti odată, trimite soli, atâti la Sigismundi, Domnulii Transilvaniei, spre alegă amici- 
tiă cu densulă, câtă si la Portă, spre a-i arătă că elii va rămănt supusi Sultanului, si va domni 

pre lângă tributulii anualii de până aci. Dar acestă: din urmă solii i se respiuse, Si i se do- 

  

- 1) eropisiri Du Ra i -- DI 

2) Tesaură, pag. 56. A o 

E 3): Letopis; IL. 2. Ă IC i e a , 

4Le. a Re 
5) Bethlen, (ist. de rebus 'Transylvanicis, III. 71.76. -* -
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cretă, xesbelii. Eră Sigismundii invită, pre omii să cedă,  putendii fi siguri că , Sultanul 

pre nimene nare să suferiă de Domnii incontra, vointiei sele: celii-ce vre domnia, caută 

să o căstige mat ăntâiii la Portă: în putere nu pâte să o tînă cineva indelungati. Petru 

se arătă străinii acestori consilie; elii credeă a fi Incru - cu rusine a se spăimântă de 

„vorbe desierte, si a părăsi cu lasitate, loculii ce-i:dărui fortuna cu atâta favâre. Adună 

6ste, Si se pregătesce a respinge puterea prin putere, si ca celii-ce crescuse la Turci, 

si-i cunosceă destulii de bine, intielegândi de apropiarea nnmărâseloră osti turcescă sub 

comândulii Beglerbegului Grecici, de parte de a se inspăimântă, se determinâ a nu'se 

„miscă de pre locii, fâră numai bătută pote si alungatii. Si. intru adeverii că Deglerbegulii 

de 'si stea lui se dicea:a fi de 50 mil, nu avii cutediarea să atace pre unii omii a- 

tâti de lăudărosii si atâti de amenintiătoriii la vorbă, mărginindu-se a solicită pre Ba- 

_thori prin scrisori, ca, conformii ordinei Sultanului,. să trimită 6ste si să scotă pre Petru 

din tiră. Bathori, indată ce priimi mandatulii Sultanului, adună 6ste, si puindii in frun= 

„tea ci pre Casparii Sibricii, prefeptulii militiei sele de curte, i dete ordine: ca intrândit 

„în Moldavia, prin ostentarea puterilor sele, mai multii. să induplece pre Petru a scăpă, 

„decâtii a-si pune viâtia în periclu. Dar Petru la tâte acestea nimica nu se miscâ, ci, spre. ! 

nenorocirea sea, stă in Îasi, in atâta tăcere incâtit nim&rul nu" dă vreună semnii despre 

ceea ce 'aveă de gândi să facă. Astfeliii Sibricii trece Alpii in Moldavia fâră ca cineva 

să-i stea in cale: veghiele lui Petru de abiă atunci li observară, cândii &stea lui se află! 

deja dinaintea. Iasilorii. Petru, surprinsi, de abia si putii scote ostile din' cetate, cândii, 

“aflându-se „in fagia Transilvaniloră,. se opri, ca si cumiă ar. fi vrutii a se luptă, dar in- 

dată; la cea de ăntâiii năvală, si fă părăsitii de ai sei: călărimea mat totă sc retrase în 

pădurea vecină, 6ră pedestrii, cea mai mare parte 'Transilvană, ” vefusândă a se luptă cu - 

"compatriotii lorii, se supuseră lui Sibricii. Sibricii prinde pre Petru, ocupă capitala, chia- 

„mă pre Aron dempreuniă cu Veli Aga, trimisuliă Sultanului, (carii, in distantiă “de trei 

"dile, steteă in castrele Beglerbegului asceptândii resultatulii) le dă în mâni pre Petru, 

“si lăsândii Iasii in puterea lorii, se intârce cu ai sei in patriă. “Aron stăvui cu totii de 

_a dinsulăi, dete si bani multi Turcilori, ca să taie nârile lui Petru, spre a nu mai pute 

„ajunge la Domnia tierei. Acâsta este o datină 4 lorii.. Petru, omii inalti de trupă si fru- 

mosii, asiă incâtii cu puţini se puteă asemână, acunii deformatii, fă. trimisă la Begler= 

begnlii, de aci indată, la-Constantinopoli, unde, din ordinea Sultanului, spndiuratii in 

cinlige de ferii, intre:mari chinmi si fini vitia.» | 

” Acestea Bethlen despre Petru. 
Heidenstein!) dice că Petru nu spuneă adevârulii când se lăudă a fi fostii frate „cu. 

Bogdani, adaugândii că in Moldavia a intratii cu ajutoriulii Polonilorii. 

2 

9)... Aaroni Palatinatus Valachiac est ademptus, quod promissis maneribus non satisfecisset, multosque 

praecipuos. regionis illius trucidasset, Petrus vero qui se fratrem germanum Bogdani falso jactitabat, cum 

tamen ille Carogrodi ut Dzersko referebat mortuus fuisset, Palatinatum - nostris adjuvantibus  occapauit.
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„ Istuanfit), vorbindă despre Bogdani si Iuon Vodă, dice că «Bogdanii, alung atii de Iu- 
on, fugi in Polonia: dempreună cu frate-sei Iiă (in locii de a dice Petru). Sultanulă i 
ceri! pre amândoi ca rebeli, dela, Sigismundi, regele Polonilori. Sigismundă nu voi, a-lii 
mai ave pre Bogdanii in Polonia, care si plecâ. în Moscovia unde, mai in urmă, consăn- 
-genulă sei, Ducele Ioan Vasiliă, omiă crudă si tiranii, cusută în saci de pele li aruncă in 
ape, sub prepusă. că ar fi Luteranii; Gră pre Iliă (adecă Petru), tânârii „ escelenti, Lit 
trădâ Sigismundii. in mânile Turcilorii, după ce priimi dela ci jurământii că n'aii să-i facă 
nimica; nefericitulii insă muri. preste puginii, cu tâti probabilitatea, ucisi prin. veninit». 

Aceste spuneri ale lui Istvanfi, alăturate cu ceca ce dice Bethlen că Petru .eră cre- 
scuti la Turci, ne-arii face a crede cumcă Petru. despre. care vorbimit noi, eră întru a- 
devârii frate cu Bogdanii, adecă, fiii ali lui Alesandru “Lăpusneauulii precumii dice Wal- 
ther, 'si că numai Datimele politice contestă adevărata, lui origine. a. 

:. Hammer”) spune că Turcii pre Petru lit chiămă Veli, si că, pentru. incercârile lui 
rebele din Moldavia, fi esecutatii în piatia pescilorii in Constantinopoli. 

Sincai?) dice: «dâră Petru u acesta se chiamă de Patriarculii Romei Sisti V, la a 
nulii 1590, Stefani?» Noi ne indoimi forte, pentrucă Walther vorbi cu Stefani pre la 
anulii 1597, pre cândii Petru nu mai trăi. Si apoi, afară de Stefani pre care li cuno- 

“sceă Walther, Bogdani, fiiulă lut Tancul despre care vomii vorbi mai Biosii, încă se chiă- 
mă Stefani. a 

Engel:) dice că Potru, crescuti la Constantinopoli, neavându aici cu ce să- -si cum- 
- pere Domnia, si căută noroculii la Căzaci pre carii Curtea de Viena i pro vocă la intue- 
prinderi incontra Turciloriă.: N 

Atâtă despre Petru... CI o - 

LA PAG. 17. Domnul țierei romănesci r&spundeă pre ană. 
Îndată ce vomit avt adunate datele necesaric, vomă trată in articuli speciali despre 

tributulă ce răspundeă Principatele române câtră „Pârtă, in deosebite timpuri până astădi.. 

LA PAG. 17. 20. 21. Bogdani, fiulă lui lanculuă din Moldavia. 
Walther ne spune cu de a m&runtulă, atât fuga lui Bogdani din tiâra, romănescă, 

“câtă si fatalitâtile lui din Constantinopol, Eli mai adauge că Bogdanii eră fiiuli lui Ian- 
culii (Sasuli) din „Moldavia. - | 

Scd rennente imperatore Turearum non diu cam possessionem retinuit. Quo misso exercitu Constantino- | 
polim cum abducere mandavit, Aaronem vero pristinae restituit dignitati, Heidensteinii, Rerum Polonica- | 
rum ab excessu Sigismundi Augusti Libri SII. Francofurti ad Moenum, 1672. in folio, pag. 298. 

1) Isthuanfi, Regi Iungarici Ilistoria, Coloniae Agrippinae 1655, în folio. Libro XXIV, pag. „340.. 
2) Ilammer, IL. 574, 

3) Sincai, la anulă 1592, 

;:44) Engel, Geschichte der Moldau, 234, 
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Este curiosii că atâti Gebhardi') câtii si Bălcescu ali nostru *), rezimându-se pre 
cele ce spune Walther, pretindii că Bogdană sl-ară fi perdutii victia la anulă 1597. -Wal- 
ther însă, departe de a dice acesta, din contra, spune că altulit se omori in loculi lui. 

Ureche3) Scrie - că: cin anulă 7100 (1592), Aron Vodă domnindii si atâte..rtutâti si 
«belituri făcândii, m'ait mat pututii sufori tiâra, ce sit rădicatiă Orheienii si. Sorocenii 
„acu ună domnisiorii ce-i diceă Ionascu, pre carele Pai fostii alesi dintre cr capi, si-i 
«puseră nume Bogdanii. Eră Aron Vodă dâcă au intielesii acesta, ati dati scire tieret să 

"ase stringă..... s'ait tempinatii ostile la Râutii, si dândii răsboii vitejesce de âmbe pâr- 
atile, ai isbănditii Aron Vodă, si pre domnisiorii âncă Pai prinsi viii, ce nu Pait omo- 
ariti; numai i-ai tăiati nasuli, si Pai călugăritit.» Sar pără că acesta e Bogdanii des= ' 
pre care vorbimii; insă, in documentele ce posedemii, clii pârtă numele de Stefani, si 
nu de Ionascu. In Instruptiunea dată lui Comulei la 2 nouembre 1593, se dice: cinainte 
de acesta cu câteva luni, se află captivit in Camenitiii, unulii ce pretindeă Domnia ticrei 
romănesci; citi cră catolică; se spune că acumi a scăpatii, si că s'a dusă la Constanti- .. 
nopoli, cu mare sperantiă de a. căstigă Domnia tierei»). „Sar pără că vorba c de Bog- 
danii. Eră Hammer3), după istoricii turcesc, Naima, Aali si Fesliche, spune că tânârulă 
Bogdană, favoritulă lui Ferhad Pasia, crescuse in haremulii acestuia i in legea mohame= 
dană, si că Mustafa Pasia, a cârul Oste fu apoi nimicită de Români, aveă. ordine dea-lă 
asiediă in Domnia Moldaviei. Contimpuranulii Doglioni âncă deserie acâstă bătaiă in car- 
tea sea tipărită la anulă 1595. Eli dice că tântruli Bogdanii din Moldavia eră destinatii 
de principe ală tierei romănesci; că de abia scăpâ cu patru insi lângă sine. Mai spune 
Doglioni. că acesti Bogdanit si mărită o soră după ună nobilă Venetianii din casa Zane; 

si că, pre la anulă 1593, vădiu la elit sabia lui Atila, flagelulii lui Ddici, care o-ar fi 
descoperiti îngropată in pământ la una din mosieie sele din Moldavia€). 

Asupra acestui nenorociti donnisiori, archivulit secretii din Berlinii posede Grecare 

_1) Gebhardi, Geschichte der Walachei. pag. 365. nota 2). — Geschichte der Moldau, pag. 69. 

2) Bălcescu, în hecista Română, 1861, pag. 373, Numai din erâre de tipariă, credemii noi că sc citeză 

in editiunca Reristel (Ia loculă unde se vorbesee despre asvărlirea in mare a lui Bogdaniila anulii 1597), 

Doglioni, in locă de Valter; din causă că in Doglioni nici nu stă nimica? de ascmine, nici pâte să stea, 

fiinâ-că faptulii se petrece la 1397, eră cartea lui Doglioni e-tipărită la 159; 

3) Ureche, |. e. 206, a 

4) Manuscriptele mele italiâne, TA E 

*5) Ilammer, Il. 537, 

6) In' Revista Română, pag. 373, din crâre do tipariii, se scrie că  Dostioni ae văatută acea sabiă la 1597, 

in locă de a dice 1593. — Fiindii-că cartea lui Doglioni este vechiă si forte rară, să copiemiă aci din- 

tr'cnsa, aceca-ce ne întereseză: «(Atila) si faceva con un tal titolo nominare ; Atila figliuolo di Bede- 

autz, nipote del grau Nembroth, nato în Fnadia, nodrito in Engadi,. per la Dio gratia Re de gli Vuni, 

Medi, Goti, e Dani, terrore del Mondo, e fiagello di Dio. II qual titolo apunto (Clatinamente per) ho ve- 

duto' io Vanno 1593,.intagliato sopra una lama di spada finissima, di lunghezza di circa sette palini, ct 

a
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documente destulă de curi6se. După acestea, elă, în tâmna anului 1607, se. află. -pre la 
curtea, regelui Marei. Britanie. - - Regele Iacobii, la 15 optovre 1607, i dete o prefrumosă, 
recomendatiune câtră Ioachimii Fridericii, inarchionulii - Brandenburgului. In acestă re- 
comândatiune, regele spune, după arătârile lui Bogdanii, cumcă, Ioachimii, bunulii lui 10- 
achimii Friderică, ar Â imprumutată dela Petru, principele Moldaviei, bunulii lui Bog- 

£ 

  

"quattro dita in Jarghezza, con Ia punta pi tosto tagliente, che aguzza, la quale dicevano essere la stes. 
sa spada, che Atila usd nelle guerre; ella era appresso un giovanetto Prencipe di Moldauia, che die în 
“moglie una sua” sorella ad uno per nome Giovanni di casa Zane nobile Vinitiano, et diceva essere stata 
gi molt” anni trovata ne' suoi paesi canandosi sotto terra, con il fornimento gioielato ; ; ma per qnando la 
vidi io, era sfornita, ne vi era altro, che detta lama, benissimo tenuta, lucida, leggiera, et che mostra. 
ua essere di gran finezza, e bontă,......... Aron prencipe “di Moldauia con sue genti, dichiaratosi 
dalla banda imperiale, mouendosi, - et passato a Banderi, et a Chichevmeni Wimproniso, taglio a pezzi 
il Begh di Bander con seicento TPurchi, abbottiniindo di molto. bestiame, come buoi, moltoni, et simigli= 

„anti animali, et si dice che habbi seco gran numero de suoi Baroni, et nobili, con cirea quaranta mila 
soldati, et tra questi ve ne siano mille caualli, et altri tanti f anti arehibuggieri  Transiluani di inuincibil 
valore, Et parimente Michel "Vainoda Prencipe della Vallachia, egli ancora, dal suo canto, per lo stesso 
effetto, posto insieme vn essercito (dicono) di cinguanta mila persone, et tra questi similmente _ritro- 
uandosi molti della 'Transilvania, (pereiă. che d'accordo quei Prencipi haueano insieme sempre una parte 
delle genti: loro) fece primieramente norire meglio di mille Turchi, che trouauansi allhora nella sua giu- 
risdittione, tatti quasi persone di. conto, et che erano la maggior parte Solacchi, Chiaussi, et. Gianizzari; 
indi passato il Danubio, et înteso che Mustafa Aga con gran. numero di gente si veniva per rimettere 

„nello stato quel Prencipe gionanetto di Moldauia, nominato Bogdanv, che giă sopra nel principio del pre= 
sente volume dissi, che in Venetia marită la sorella ad vn Nobile da casa Zane, et che mi fe vedere 1a 

"spada di Atila fagello di Dio, che teniua presso di lui, îl qualc anco con “alquanti de suoi si trouaua 
"_presenti în quelPhora, il Valaccho animando tutti i suoi alla battaglia (che da molti s'afferma che 'al'hor 
fassero e Transiluani, e Valachi, e Moldaui' insieme aduniti) con tal empito ne assali questi Turchi (che 
„alVincontro se gli offersero animosamente al. contrasto) che nel fine doppo molto combattere, rimanendo 

i Christiania! di sopra, furon rotti i nimici, con la morte di piu di trenta mila di loro, et la presa dello stesso Mu- 
stafă capitano; etă pena hebvbe tempo il Moldano Prencipe giouanetto con quattro soli de' suoi, di potersi fuggendo 
ridurre in sicuro. Ben & vero che rimasero anco de Christiani în que! conflitto ammazzati circa otto mila diloro; 
onde, tutto che neacquisțassero gran vittoria, si pud dire che clla fusse sanguinosa, ct che lor molto' costas- 
se; et si dice che s'ofterse Mustafă, per suo riscatto di pagare dicei mila cechini, ma non volle il Va- 
laceho questa oferta acecttare, ritenendol prigione, Et seguendo la vittoria con i suoi ne passă sino a. 
Soflia cittă metropoli de' Bulgari, abbrueciandola, et saccheggtandola, et ne prese Silistria, et altri molti 
Juoghi d'intorno, doue dicesi, che sopra il campanile di una Moschea con ingegno hanenito aleune cam- 
pane fatte conduire, per tre giorni continui sonandole âiede segno di infinita allegrezza ; indi abbrug- "giato, et spianato 'ogni cosa, si parti con lasciarui di morti in diuerse fattioni tra quei contorni di molte migliaia di 'Turchi, et di 'Tartari, et condur seco prigioni di molti schiani acquistando anco  nella par- tenza la cittă ai Vesper sopra il Danubio di motta importanza, percid. che mantenendosi si potrebbe fa- - cilmente vietare, che i nemici non potessero sicuramente condurre dal mar maggiore vittouaglia, O altra monitione el Vngheria.: Gto. Nicolo Doglioni, L'Ungheria spiegata. Venetia, 2. D, ACV. 40. pag. 9 si 206-207. - i ” |
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danii, o sumă de dâue sute mii galbini unguresci, si cumcă acestă -dătoriă o-ar fi eredi- 

tatii Bogdanii. Râgă, deci, pre . marchionulit, ca să binevoscă a usiură sârtea cea neno- 

rocită a acestuia, prin răspunderea acelei sume. de bani; adaugendit regele: «toti Gmenii 

sunt indătorati prin legea naturei, de a se ajutoră unii pre altii la casii de nicnorocire: 

acestă dătorintiă o aii.cu deosebire principii, ca să nu lase a se călcă in picidre si ase - 

deformă prin calamitâti si prin adversele loviri ale fortunei,. acea, “demnitate prin care 

“sunt mai pre susii de ceialalti Gmeni.» Bogdanii, pre la 12 decemvre 1607, cu acâstă 

recomăndatiune a mână, se află la curtea din Berlinii. Aici cercă elit să areto că ar fi 

nepotul lui Petru Raresiii, adeveratulă si singurulii crede legitimi alii acestuia. Presintă 

marchionului o chărthiă intitulată : Genealogia lui Petru Domnul Moldaviei. (Genealogia 

Tilustrissimi et Fccellentissimi Principis Petri Dloldauiac). După acestă genealogiă, Petru 

Raresiii cu Dâmuă-sea, Elena, ar fi avutii trei feciori si o fată: pre Iliă, Stefani, 1 Ianculi. 

si Despina; liă muri fără următori; familia lui Stefanii se stinse; cră elii, Bogdanii, e 

fiiulii lui Ianculii. Pe acestii temeiii, Bogdanii, ca singurulii erede legitimit alii lui Pe- 

tru, prin o altă scrisâriă cere dela marchionuli de a se împăcă pentru . acea datoriă; 

dicândă că «e in stare a probă cu mărturiele patriarchilorii. si ale regilorii, cumcă “Wolfe 

gangit si altii nu sunt adevărată cevedi at lui Petru, si cumcă numai densulii se mataflă 

din familia lui Petru.» In acestă scris6riă Bogdanii se intituleză: No oi Stefani Bogdanii 

din gratia lac Dimne-dieii principe legitimă, să creditarii ali Moldaviei. (ao; Stephan 

Bogdan per Dio g gratia legitimo principe et herede di Moldauia). 

Stefani Bogdani, pugină trebă se vede a fi făcutii la curtea din Berlinii; câ-ci cniarii 

in acelesi dile se infăgisiă prin scrisori. „câtră, marchionuli unii altii domnisioriit, a nume 

_Wolfgangii, care dicea că eli ar fi Singurul si adevăratulii erede alii lui Petru Raresii, 

pentrucă acesta ar: fi avutii trei feciori: Stefanii, Iliă, si Bogdanii care se chiămă si 

Constantinii ; că Stefani se omori de câtră cămărasiuli sei propriii, din indemnulii luă 

Solimanii; Iliă, după mai multe nenorociri, se omori in 'Constantinopoli; Bogdanii sc 

Constantinii scăpă, in Ungaria, sub scutulii impăratului; -6ră eli, Volfgangii, este fiiulii 

„acestui Bodanii, nepotulii lui Petru Raresiii, singurului si adevă sratuli erede ali acestuia; 

prin urmare, numai elit, si nimene altulii, are dreptii la acea sumă 'de bani ce detoresce 

curtea de Berlin câtră Petru şi credii sei. Acestii Wolfgangii, âncă pre la anulii 1595, 

făceă in acâstă causă visite “destulii de neplăcute la curtea din Berlini. La acesti anii 

1595, speră eli, prin ini ilocirea impă&ratului Rudoltă,. a archiducelui Masimilianii, si a' „SP p ) D 

principelui Sigismundii, de a se sui.pre tronulit Moldaviei. “Spre acesti scopii: aveă intie-- 

legeri si intălniri prin Ungaria, cu unii boieri din Moldâvia. Eli se intitulă: Wolfgangii 

"Voivodii, crede ali Moldaviei. (Wolfgangus Wainoda. haceres principatus Doldaviensist). 

. 1) Aceste dâue capitule “din urmă. despre! Bogdană si Wolfgaogă,, le seriscrămă după actele. originale" află- 

târie în archivulă secretă din Berlinii. Aceste 'acte, copiate de mine din, originale, se află în fase. 1 si 

II ai manuseripteloră mele intitulate: Ez Archico Berolinensi. Le vomi publică si acestea. mal tărdiii;
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“Să mat insemnâmiă aci, cumcă acelit Stefanti despre care -vorbesce Patriarculii Sisti 
V, pre la anuli 1590, (după cumă ne incredintieză Sincai, la anulii 1592), dâcă nu este 
Stefani pre care li cunâsce Walther, apoi ar pute să fiă Bogdan care purtă si numele 
de: Stefani, | E e : CR 

Incâtii pentru Stefani ali lui Walther, mam pututi află cine este. ” 
" Walther memoreză.si despre unii competitoriă ali Jui Bogdanii, pre care asemine 

„Vă cunosceă fără să ne spună si numele lui. Nu cumva este Wolfaangă? 

LA PAG. 20. Ibrahim. Pasia. | | - 
Into relatiune a solului Venetiană, Soranzo, făcută din Constantinopoli la anul 

1581, si aflătoriă in manuscriptele italiane ale bibliotecei . din Berlinii?), se dice: «Tur- 
culii trimite 6meni in provinciele sele locuite de crestini, insărcinati de a luă, dreptii tri- 
but, pre toti ali patrule copil de crestini?), alegând pre cei mai bine formati, pre 
cei mat cu Spirit si mai cu inimă. Acesti copil se aducii la Constantinopoli în numării 
mare, se taiă impregiuri, se insemnâză care de unde e, precumi si numele părintilorii; 
apoi, o parte se trimite în Anatolia si in alte provincie ale Asiei spre a invătiă limba, 
legea si datinele turcesci, 6ră altii, si cea mai mare parte, se asidiă în seraliele din 
Constantinopoli, Adrianopoli, si Pera, păstrândii câte unulă, din cet mai frumosi la faciă, 
pentru seraliulă Sultanului. După câtii-va timpii se chiamă inapoi in sevaliele Azamoli- 
anilorii (acesti nume pârtă ei până ce djungii la gradul de Janiciari), se daii in s6ma - mai-marelui lori, care i-invâtiă la multă ascultare si frică, i. deprinde la deosebite si 
forte labori6se arti mecanice, si după ce si-ati depriisii bine trupulă la ostendlă, la f6- me, la sete si alte lipse, se esercită la, arme, si apoi es cu gradulii de Ianiciari ai de Spahi, cândii sâii remânii a casă sub disciplină, S6ii plecă la 'resbeli unde potii să se dis- tingă si să, inainteze.. o a Da 

„ Ibrahim Pasia, de nascere eră din Hergegovina, Eli fi adusă de copilii la Constan- 
tinopoli, dempreună cu alti Azamoliani, si asiediatii in seralit ca copilă de crestinii, cu 
tâte că intru adevâri eră născutii Turci, dar cumpăratii de unii crestini “spre a-lu dă. drepti tribut, in loculii fiiului sei. Ibrahim e de o natură fârte dulce, lingusitoriii: Ia vorbă, si străinii: de ori-ce, barbarie; de unii 'spiritii viu, si dispusti la ori-ce arte nobilă ; „de. statii, mijlocii; are ani 35;- Sultanului atât este de plăcută, incâtii se crede că are să-i dea” pre. fiiă-sea de muere, 

1) Relatione o Diario del viaggio fatto in Constantinopoli dal Cimno Giacomo Soranzo Ambasciatore delia - Serenissima Repubblica di Venetia per il retaglio di Mehemet „Âglinolo WAmurath Inperatore de, Turchi, - auno 1581. Informationi politiche, vol, I. pag, 428.492, Manuscriptele mele staliane, fasc, 1. 2), Din ticra romăntscă, pre timpulă lui Alesandrn Vodă, luă pre ali diecele, după Walther.
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LA PAG. 2]. Oratoriulii Engliterei. -  - aa 

Oratoriulit. Engliterei la Constantinopoli, eră Eduard. Barton, care, după: arttârile 
istoricilorii coatimpurani, stă in legături strinse cu principii si pretindintil a tâte trei prin- 
cipatele române, si a nume, cu Sigismundă, cu Aron, cu Michaiii, până si cu Bogdanit 

. despre care vorbirămii mal susă. 

A PAG. 26. Sinan Pasia. i | 

'Totii mat susii citata relatiune a lui Soranzo, vorbesce si despre Sinanii Pasia; ara- 

tă cumit căderea Vezirilorii, Mustafa si Melunet, a fostii scara inăltiârei si mărimei lui 
Sinani, sub domnia Sultanilorii Solimani si Amuratii; atinge măretiele. lui espeditiuni si 
invingeri în Africa, Asia si Europa; si, în uvmă, astfelii li descrie: sSinanii, de oriaine 
e Albanesit, de etate de 53 ani, mare de stati, de o căutătură selbatică, de o inimă in- 
fricosiată, Sumetiii, desiertii, plini de planuri vaste si nemăsurate ; 6ră ca “ostenii, mal: 

multii i se cuvine numele de soldatii, fiind cutodiătoriti si impetuosii, nai multă de câtii 

valorosii si intieleptii. Acestii omă guvernă impărătia turcescă,” sustinuti - de bunulii 'seii 

norocă, si favoritii de muierea Sultanului, care si | densa e Albanesăts 

e ef 

TA PAG. 32. Fontăretio din ordinea Sultanului nu esto 'ertatii a edifica. 

In adesii citata relatiune a ambasadorului venetianii, Soranzo, mal afâni următ- 
ziele : «Sultanul, de indată -ce cuceresce o provinciă, strică tote fortăretiele, ati cea mal 

mare parte din elo, :cetâtile le asemănă- pământului, prefăcându-le în mici sate, si. aceșta 

cu scopit ca să nu le ocupe sii ai sei sâiă altii străini. Mai incolo, stinge pre toti „no- 

bilii si cei. mai de frunte aj provinciei, ca să nu poti cumva” a se răsculă prin... vechia 

alipire și am6re a poporului. Popârelorii snbjugate le invoesce usulit religiunei de mai 

nainte, temându-se a nu aduce pre supusi la- desperare impuindu-le o n6uă credintiă, si 

sperândi de a-i face cu timpulii credinciosi al lui Mohametii.» 

Fă Secuiulii Tserey, cronicariii din Transilvania, in istoria sea manuscriptă, la a- 

nulii 1689, are următâria insemnare, demna de luare a minte: -alomânii- rămaseră in 

pace, si le veni forte cu folosii că maii in ticra lorii, nică fortărdtiă nici cetate întărită 

in care să se fi pututii viri Nemtiulii. o ce bine eră de nu aveă nici Transilvania vreo- 

dată “nici o fortărdtiă nici cetate întărită: ar fi cădiuti de atâte ori-in atâte mânt tur- 

cesci si nemtiesci».!) 

  

1) Tserey: az olâhok bekevel maradânak, sj6 hasznăt vevek hogy semmi cris vărds, văr, ninesen orsză- 

okban a hol meg fenckelhetett vala a nâmet. Bâr Erdelynck se lett vâina soha egy vâra, egy keritett 

vărosa is, nem fordult volna meg anşi tărok s ncmet kezen s nem portidzott volna annyit. 

10 
ON
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LA PAG. 45, Sârbii, prin anume soli,. trimisi pe sub ascunsă, cerea, 
Despre miscârile Sârbiloră: si Bulgarilorii, - si legâturile lorii cu Sigismundă si Mi- chat, vomă, trată i in articuli. speciali. 

Dos 

ERRATA CORRIGE: 
Pagina 17, linia 7: sustinendosu E sustinendos 
25, —,15: suue „+ siue 
— — —:. siperius „. Superius - | 
— 32, — 27: dialeptulii, lori dialeptulii lori 
— 40, — 39: călătoriulit - căl&toriului 
— 56, — 99: pag. 54) _- "pag, 53) 
— 58, — A IDR 
— 65, — 6: ugulii-turcesei „ dusul turcoscii 

NOTA. Unele din „aceste erori de tipariii, sunt indreptate i în cele rhay multe: osem-: plarie. — Erorile de tipariă ale editiunei originale a lui Walther, le lăsarămii neatinse si in editiunea nâstră. : : Du | 

! 00100) D tececere—
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Cptpeteotoeţ aceata Poate Spate ctoet vene Se ia za e geaca 

" ADUNAREA DIN BRASIOVU. A SOCIETATEI LITERARIE 

Ă DIN TRANSILVANIA. 

| " Românil, din Transilvania, “în virtutea - -Resolutiunei impărătescr din 6 sep- | 

temvre 1861, infiintiară 0, SOCIETATE PENTRU . INAINTAREA LITERA TUREI „ROMANE 

ȘI CULTUREI POPORULUI ROMANU, | - 

Membrii societateă sunt, parte fundatori si or dinană i parte covespondinti, si , 

onoravi. Membri fundatori se chiamă, carii. răspundă societate de odată, o sumă 

de. celti-puginti 200. florini. Membri or dinari, Î, carii răspundii, scii pre fiii-care anii 

câte:5 5 florini, s6i odată pentru toti deauna;, „unii capitalii "ce. aduce unii veniti 
de 5 florini. Membriă. corespondintă si „onorari "se 'numescii de câtră Adunarea, ge- 

nerală, a Societate dintre birbatii sisenunati prin sciintia, si meritele lori: acestia sunt 

liberi de ver-ce contributiune! câtră Societate. Poti fi membri ai “Societatei, cu 

incuviintiarea guvernului Transilvaniei, si cei-ce nu sunt. supusi austriaci. . 

"Societatea, în toti anulă, tine 0 “Adunare „generală, “Membrii fundatoră si or- 

dinari se bucuri de votii decisivă; ; „ceă corespondinti si: “Onorari, de votii consul- 

tati 
ai "Mare a fostii idea infiintiârer. acestei “societâti, si urmările că binofăcătârie, 

nu incape. indoclă, vorii. fi nemirginite, Transilvanii, ne intrecură intru, „acestă. 

„Nu avemii decâtii să ne bucurânii ca. fratii de frati, si să le gratulâmi. i 

, Prima adunare a Societatei se tînă la Săbiii, in tomna anului trecuti. In 
acestă adunare se inaugură, si se deschise Societatea literară, a Românilorii din 

Transilvania. 
A d6ua adunare” eenerală a Societatei se. celebră la Brasiovii, aciimii "as cu: | 

rândă, în. luna iuliii. Toti cei mai de frunte Români, dintre Tisă si. “Carpati, „eră 
intrunită în numării de mai inulte sute, la acâstă frumosă si -mărâtiă, adunare, 

la, acestă sărbătâriă literariă a Natiunei Române. Principatele-Unite âncă eră, 

| represintate prin câti-va, insă. Pentru dilele adunârei literarie, se pregăti si o Es- 

positiune natională de totii ce mintea si mâna Românului Ardelianii; produce mai 

bine, si maă frumosi. Caută să mărturisimii că espositiunea n6stră, â Românilorii 

".. din Principatele-Unite, e pre inferidră spre a se! pute. macar asemănă cu espo-
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sitiunca “nationalti din Brasiovii. Anei odată să felicitâmi din inimă pre. fratii nostri, că ne intrecură si intru acâsta. Salute, fil ai Carpatilori, fii drepti ai lui „Traiani! Voi, cei mai asuprită din t6tă romiănimea, cet mai .călcati de barbari in totii -cursulii seculilorii,”. amenintiati” in naționalitatea, in numele si in chiari limba vostră, despoiati de tâte drepturile, desbrăcati de tâtă averea vâstră, nică odată, mată desperati si nu desperati, credintia in viitorii, tăria inimei nime nu vi O puti, nime si nimica nu vi o pote riipi. Adevărat nepoti ai acelora despre carii cu litere de aurii” rămase scrisii : Romanus orbis ruit, et tamen Cenviz n0- stra execta non flectitur, Da 
Din lucrârile literarie infăcisiate Adunârei din Brasiovii, pre noi ne interesâ forte multă, discursulii istoricii ali domnului Ioan Puscariii, | Comitele Supremii alii. Cetatei-de-Baltă, amiculii si odinidră conscolariulii nostru la: Academia din Clusiii. Acesti discursii ne anunciă nisce documinte istorice care Românii din Prin- cipatele-Unitc, le asecptă cu unii viii intereșii. Nedreptatea timpurilorii i stinse nu numai numele dar aprâpe si memoria -celorii mai. illustri Doeri ai lui Mircea, „Vladi, “Michaiii, s s. a. Ei bine! amiculii nostru ne incredinticză, că acele vechi si strălucite familie nu Sail stinsă: „Ce vi6ză, âncă in tira Oltului, ticra lui Negru | Vodă, în ticra  Hatiegului, si in alte părti ale. “Transilvaniei. Insă, o timpuri si sorti. fatale alc omenirei! din vechiă, glorii, nepotii astăidi nimica nu ne mai potii arătă decătii vetrânele documinte ale ' origini lori... -- 

Din sînul” Carpatilorii sempiterui veniră Negr usi Draşosiii, si la timpuri de nenor ocire totii acei Carpati eră loculii de scăpare ali Românilorii. Ca a casă „se rotrăsei, in Transilvania Românii din Principatele- Unite: nu mai pușinii, -Ro- mânii Transilvaniei in aceste tieri roinâne scăpă de persecutiunile de preste munti, Nică unii nică altii nu eră, străini dinedee s6ii dincolo! de munti, ' câză Românul nu € nici pâte, fi străinii pre pământulii ocupatii de Români. | | Ș Dar pen” ce amii. vede acele importante documinte, “să ne abstinemii dela ver- ce apretiâri. Să dâmii cuvântul deocamdată domnului Puscarii, cu atâtii mai văr- tos că Dumnealui scrie intro limbă mai română !) de' cumii seri, in generală, fratii de preste „Carpati, mai alesii de vro 12 ani incâce, epocă de: coruptiune si pentru limba română in Transilvania. Indatii-ce vomii „Vede, acele documinte, vomii „dice si noY „mai multe, 
Da , 2 

i: [ ie E : d . ă ; ” 

pi : i îi . e Da IRI) EN LI) , pia , DI . , pi 

: t r 

îrase * care; ne tememă, cam cu groă vori A intielese de toti Româ ânil, precuină. se confiltză (se. mărtu- ">; Tisesce), escipiendă (luândii afară); pârti custătărie (constitutive?) ; comprobare [utigătosă, ș, a: 

- 

1 Si totusi, Chiariă . „si in “trumosulă: discursii ală “domnulut Puscariă, dâmii preste. câtova cuvinte si 

 



„DISCURSULU DOMNULUI IOANE PUSCARIU IN A DOUA ADUNARE 
GENERALA A ASOOIATIUNEI "TRANSILVANE, PENTRU LITERATURA SI 

„ GULTURA POPORULUI ROMANU. 

Despre importantia documenteloră nobilitari ale familieloră române. 

de] 

&d ITERATURA română si cultura poporului nostru, e pentru noi Românii o ideă sublimă 
o conceptiune nemărginiti. Ea cuprinde in" sine supremulii fine alit individualitatei natio- | 
male.: Ea subsume trecutulii si viitoriulit nostru... o a 

Deci, ca cu. mai mare demnitate si tării, să putemi adoptă însemnătatea scopului 
- pentru care ne-amii asociatii si reuniti în: acesti: măretii Parthenonii, e de necese de a 

ne: cun6sce, trecutulii,. pentru-că . numai . asia putemii să ne pregătimii cu. deplină - vir- 
tute si pentru viitorii, Renumitul istoricii de Rotteck dice: «So wie die Vergangenheit 

die Gegenwart gebracht hat, also triigt: diese dia Zukunft in “ihrem Schosse.» Roticel:s 
“Weltg. ÎL Rominesce: «Precumii aduse trecutulii pe presinte, asia pârtă acesta viitoriulii 
in sinulit scii», . | De cae 

Din acestă, puntii de vedere purcedicnăti, c fâră indoată că, istoria a nationale | e > celi 
mal necesariit. si mai putinte lăstariă Spre a inaintă literatura si cultura nâstră. | 

Escelentele nostru . scrutatorii de istoriă natională, N. Bălcescu; dice: «Românil ai 

trebuintiă astăai Să se intemeiedie in patriotismii si in curagiii, si să cistige statorniciă 
“în caracterii. Aceste resultate credemii că sarii dobăndi, cândii ei arit av& o bună istoriă 
natională, si cândi acâsta ar. fi destulii de..răspăndită. Privindii la acestii sirii...de „V6- 
curi. in care părintii nostri ati trăitii, si la chipul cu care ci S'aii purtatit:. în: : victia 
lorii. socială, noi ami căută să dobăndimii virtutile lori, si : să ne . ferimii . de gresielele 
in care aii picatii. Ami părăsi, prin urmare, acelit duchit de partidă, si de ambitie. mârsiavă. 
Amii scăpă. de acele temeri, de nimicii,. si de -acele sperantie desierte. Amii :dobăndi 
adevăratele. principie care. trebue să ne conducă în vi6tia nstră socială :ca-să ne putemii 
măntui.s. Ma Da m 

„Pentru ca să putem deveni lao astii-felii de istorii, totii acelii escelente biirbatii ro- 
mâni ne “indreptâză mal incolo: «Că cel-ce se ocupă cu istoria ndstră, nu trebue a se



78 . . TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE | 

tine numai de ceca-ce aii lucratii si aii disă istoricii nostri cet moderni, dară totii intro, 
vreme folosindu-se de adevâruri descoperite de dânsii, să mârgă mai departe, să alerge 
la isvârele originali, să caute si să adune tâte daturile putinciâse, si, atuncea vorii pute 
tiese o bună istoriă.» Magazin istoricii pentru Dacia 1. 

„Dar care sunt acele fântâni, si unde le putemi afâ? , | 
Toti istoricii se unescii intru aceea că următoriele fântâni principali sunt de esploa- 

tatii pentru istoria natională: 1. Poesiele si traditiunile. 2. Cronicele. 3. Inscriptiunile si * 
monumentele. 4. Descriptiunile obiceiurilorii private; cu- deosebire insă, 5. Legile si acte- 
le oficiale. Acestea: daii materialulii pentru edificiul uner complete istorii. Asia-dată, noi 
avemi de lipsă a ne cresce măestri pentru fii-care sârte 'de aceste materiale istorice, că- 
rămidari, tieglari, pietrari si: lemnari, fauri, tapetieră si decoratori, apoi preste totii, unii 
architectii istorică, pre care să-lii cânte Musele ca pe Manole dela Argesiă. | 

Si nu socoțimii, Domnilori, căi ort-cine s6ă ori-care din noi ar pută dă pre acelă 
mare măicstru. - | - - | 

Si ne 'aducemii aminte de cuvintele renumitului scrutatorii de istoria: patriei, de r&- 
păusatulii Contele Josifi de- Kemeny, care se confiteză in privintia acesta în următoriulii 
chipii: «Derjenige, der schon jetzt von einer histoire” raisonne Siebenbiirgens fabelt, 
ist in meinen Augen ein Schwindler, - Ich selbst befasse mich seit: cinigen - Decennien 
mit der Geschichte meines - ;leinen' Vatevlandes, "habe Zeit, Materialien und: uhermii- 
dete Lust idazu, glaubte: eingedrungen zu haben und  fand inich stets nur in den - Vor- | 
hallen, “und nach dieser, leider: nur zu -oft geschăpften inneren : Ueberzeiigung  musste 
ich meine miihevoll geschriebene Geschichte Siebenbiirgens verwierfen, die Erreichuug 
einer Palme in dieser Hinsicht der spiitern ' Nachkommenschaft iiberlassen, und : mich 
lediglich mit der Erofinung der Geschichtsquellen als einer Vorbereitung. beschăftigen > 
Burz Magazin Li a aaa a 

Deci, Domniloiii,' escipiendii dela unele “croquiuri cronologice- istorice, de care a- vemit atâta trebuintiă pentru studiulti scolastecii, si. ne mărginimă cu Contele Kemâny 
„Josef, deocamdată, la adunarea materialului crudii pentru istoria nâstră, apol să cioplimit 
singuratecele' dăraburi, să le numerisâmii cumii face fabricantele care are de a compune 
capii-de-operă 'ală seii din mâi multe pârti custătârie, apoi compilarea, lokii să o lăsâmii 
unui lucâfări' pe care, dupii aceste pregătini, ni-l. va aduce unii viitoriti mai 'seninii. 
-- -Dăcă vomit cercetă pucinii,: ca in ce măsură vomii esploată făntânile. pentru “istoria 
nâstră, apoi mal ăntâit puteinii avă acea 'imbucurătâriă - satisfactiune. că ambele fecie'ale 
Cârpaţilori ne produci deja destui bărbati competenti, “carii se' ocupă cu adunarea po- esielorii'si a traditiunilorii populate, toiust inat avemii încă multi multii indărâpti. - 

Ce se atinge de cronice, apoi trebue si in privintia acâsta să avemiă -multiumirea. 
„că, seculil trecuti, in lipsa diumalisticei, ne-ati indemnisati 'cu mar multi cronicari natio- 

nali, trebue insă să” mai căutâmii a implini âncă mai multe, multe lacune.:



DOCUMENTELE NOBILILORU DIN TRANSILVANIA | , „19 
- 

„De altă parte, de si înscriptiunite si. monumentele. ce imple teritoriulii colonielorii lui 
Traiani sunt proprietatea nostră, acestea, durere, aii inflăcăratii mai multi inimele stră- 
inilorii culegători, decâtii ale nâstre. tă " 

» Descriptiunile despre consvetudinile nationale, „Care sunt asia de antice 'si poetice, 
ca si Diei! Parnasului, de si n'aii fostii cu totulii meglese, „câmpul activitatei. nâstre in 
aceste regiuni a rămasti âncă, forte sterilă, i ci i 

"- Legile si actele oficiale dai celit mal fecundii si sicuriă materiali pentru istoria: na- 
tonală, si totusi noi si pe acesti terenii ami - fostii cel mai NEnOrocosI ; ca :să justifi- 

câmii acâstă asertiune, nu e opii de o comprobare -fatigătosă. Totusi iertătiune, Domnilori; 
să comorezii ceva mai multi Ia acestă specialitate, - tată 

După-ce. oficialii si“ legiunile romane 'părăsiră sub Aurelianii Dacia, coloniele lut 'Tra- 
ionii, rămaseră, aicea, fâră o administratiune centrală, și fâră scutit in contra incursiuni- 

“loriă barbare. Ele se vădiură, asia-dară,. constrinse de a se constitui in mai. multe republice 
arondate după necesitatea topografică, -sâii după reminiscentiele prefecturilorii croite sub. 
regimulii impă&ratilorit dela Roma, alegându-si fiă-care deosebi capii loră, carii, in de obsce,: 
se chiămaii Donui. “Prin murgitulii istoricii ali evului medii; zărimii mat multe astă-felii 
de Domnie române, „cumii aii fosti a Bănatului, .â 'Crisiului, a Maramuresiului, a: Fâgă- 
rasiului si a Osalasiului, a. Somesiului scl. Aceste Domnie devenindii, după Cumii se-vede,. 
fâră nică o legătură politică intre: sine, si fâră -unit puntii de. gravitatiune: câtră' uni. 

„centru natională, cădiură in adevâruli acelei. alegorii, ce: o: făcuse unit bătrâni părinte câ- 
trăfiit sei, cândii, legândii atâtea vergele Ia olaltă, comprobâ' că numa! despărtite, -una 

„câte una, 'se potii rumpe.:Deci, vădiendu-se fiă-care din aceste Domnie, politicesce isolate, 
“Si prin - urmare - pră debile de'a se sustint in nedependintia. lorii, : cădiură 'in necesitate” 
de -aliantiă străină, din. care 'apol-urmâ si. supunerea : loru. Asiă, pârtile de câtră oriente 
deveniră in dependintia imperiului bulgaro o-românii,: apoi urcescii, ră cele de câtră apusie, 
de imperiulii ungari. îi: a PI aa E e Rae 

| De aci urmă, că virtutea. si gloria romană se făcură servitărie. numelui si interese- 
loriă străine. Murii colonielorii romane, ce nu se mai putură- apără, ci, în timpulit incvrsiu- 
niloriă barhare, se părăsiră de locuitorii lori, trăgenduse acestia, de acolo la murii natu=i. ” 
rali ai “Carpatilorii, serviră mat tărdiii colonistilorii flandrensi : de materiale” spre a croi 
cetâti n6ue. Actele oficiale: ale lorii si documentele 'nationali, deveniră : sub. păstrare la 

 confederătii străini, la mume mastere, si la tutori de aceia carii se adoperară a se inavuti 
pe contuli curandiloria lori. Etă, in pucine cuvinte, decadintia -nâstră |. 

Persecutarea ! si stingerea tuturorii urmelorii de activitate -si gloriă in care ai escelatii 
antecesorii nostri, devenise sistematică ; si numai acolo n'a intrati stricătiunea, unde astii-feliit 
de monumente aii 'statii in strinsă legătură cu folâsele străine, ai Sai păstratit prin, 
santuariele cele ascunse. ale privatilorii si cu deosebire ale familielorii. nobile. române. 

In servitiulii meii publicii am avutii ocasiune:a vedă :in cele mal simple colibe a-
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le familielorit nobile din tînutulii Hatiegului si ali Fă gărasiului, forte multe si scumpe - 
od6re de astă specialitate. In aceste primitive ciisutie, se mat află âncă. multe. perganien- 
te ce comprobeză că familia Huniadescilorii esistă încă forte numărâsă si in originalita-. 

„tea sea română in satulii Zeicani ;. că Basarabescii âncă nu. s'ati stinsă, ci se află. âncă 
niumărosi, dară uitati cu totulii chiariă si de sine insisi, in comuna Parosiului, la făntânile Streiu-, 
lui si ale Jiului. Dăncescii cei renumiti. in cronicele Romăniei, s'ait metamorfosatii în Ma-; 
rescii din Salasiulii de sus, si în Dancii, Scorescit, din Livadia-de- -câmpii. Vodislavescii, 
Budescii, Albescii, Dragotescii, Drăghicescii si alti eroi ai seclelorii trecute, si-aii găsitit scăpa- 
rea de inaintea iataganului Semi-Lunei, in umbra Retezatului, si vi6ză până astădi, si âncă pe, 
acelii terenit de vechiă reminiscentiă, pe unde călătoriulii. sare de. pe ruinele, Ulpiei-traia-: 
ne,. numai cu unit pasit:de ale mănastirelorii lui - Cândea; acumii hendefi . dela. Colti si 
dela S.. Măria... 

” 
"Hei! si câtă Cneui, militari castrensi, sclopetază, si alti aperitoxi de pari se mal. 

află, pe. sub Carpati, 'câte castre în ruine, ca. ale Omlasiului, mai numeră polele acestorii - 
munti. , a A e 

Veniti, fratilor | dup m mine, să vă conduci. la Carpatii din ticra Oltului, ce compunit 
0 cunună de seninari cu fruntea inăltiată până la ceri, dela Surulii până la P6tra-Re- 
gelui. si Buceciii, In inima. acestori muri eterni ce ni-ait păstratii esistintia, vomil intră 
in valea. Br6zei, intro vale mărdtiă, ce-si deschid. braciele ca. o mumă iubitoriă de fiii 
sei, într'o vale ce - formâdiă, unit Amfiteatru, ca care numal magistra natura a fostă în, 
stare a-lii croi asia de minunată. In midiii-loculii acestui paradisii se impreună doue ape. 
curgătârie tocmai din vârfulii Carpatilorii, due văi ală cărora murmurii, provocatii de nu- 
mer6sele cristale ce aii vădiutii multe. fapte. glori6se de ale părintilorii nostri, refiectâză 
acumii unii echo stimulatoriii, unit r&sunetii care pare că dice: IIei! vol. varilorii. căl6=: 
tori; ati uitatii cu totulii de unii casteli. venerabili, ce-lii pâr tă si-ti 'ingrădescii aceste 
stânci, sili apără aceste isvâre, âncă până în diua de astăd!: Cercetati: acelii .castelii' 
clasicii, că e castelulii lui Negru Vodă, castelulii de unde a plecati acestii Domni ro- 
mânii, ca să intemeieze esistintia n6stră intrunit. Stată noii românii. Ridicati-vă ochii, aci 
iutre aceste ape se inaltiă unii stanii de "pâtră, . mai măretiii” ca piramidele. Faraonilori,: 
-si:mai eternă ca: renumele, acelora!. Pre plafonulii acestei. columne de pâtră veti găsi. 
„sub: umbra frundielori si sub covorulit de muscli si icrbă verde, resiedintia Domnilori 
si Ducilorii de fă ăgărasiii, zăcendă in jalnicele sale ruine. Să ne suimii, Domnilorii ! la verfii 
să cercetâmii veteranii acești muri ce. si-aii plecatii capuli nccrutiătoriului Satumii: Âncă 
se cundsce salonulii unde se tineă divanulii acestui Domni cu 12 boieri. Âncă putemii 
ghici unde se: păstră armatura, acestul. cavalerii românii. Cheruvimii si Serafinii âncă si 

_acumit pare că acordă cântările: liturgice in capela Domnâscă. .0 fântână in -midiit-l0-. 
„cul curtei Domnesci încă 'si acumii mal piistreză apa. sântită „din care se, boteză ar=. 
mata. cea eroică a acestui părinte alii natiunei. a
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: Si totusi, :0 tempora; o mores numai păstorit” mai “cercotâză aceste sânte locuri. 
Dară noi, decă amii suitii la aceste reiiquie sânte, să nu ne depărtâmiu de aci asia cu- 
rândi. En să intrâmii în fruntariulii de câtră amâdiă-di alii acestui 'castelit. De aci vomii - 
vede urmele intipiirite in pâtra pe unde Negru-Vodă, esindi din. acestii castelă "pentru 
totdeauna, a trecuti cu colonia sa in patria “cea nduă. De aci vomii privi măretiele 

„vârfuri ale Carpatilorii, verfurile ce păstrâză încă suvenirea numelui la mai multi ' eroi, 
precumii sunt: Vârful: Radului, Verfuli lui Ne eagoe, Vârfulu Buteanuluj,: Văciirea. de 
unde Văcăresci! si Făgărasiulii si tragii numele, .sel. Să ne scoborimi in: bastia de câtră 
nordii. O minunat, vedere ! aicea ni se deschide o panoramă pe care penelulii pictoru- 
luienu o va imită nică odată. Ticra Oltului ni se deschide - nesăti6sei vede, intru totă 
clasicitatea sa. In midiu-loculii acestei grădini frumâse, ce se intinde dela. Oltii până in 
verfalii  Cavpatilorii, si dela Turmulti-rosiii până la muntii secuiesci, zace. capitala di- 
strictalui Figărasii, cu castelulii sei, Ja care Stefanii Mailatii, Domnulii tierei romănesci, 
la ânulii 1300, a pusii cea dentăiă pâtră fundamentală, si in care atâti principi ai patriei 
si-au aflati scăparea intre credintiosil. si iubitorii de patriii români. In giuuli acâstei ca- 
pitale se insiră mai multii de 60 sate pline cu mal multe mil de nobili românt.: Aci fru: 
mosulii sati: Posorta în care niai esistă nobila familiă a Negresciloriă, aci Dejanii, plini 
de Mailatescă „cu donatiunea . dela Vladi. Aci satele Berivoiii, : Recea si Score, in câre 

“trei frati Dudesci,- oboriti de furia Senni- Lunci, Si-aii aatii scăparea, aci ci mai vi6ză 
astădi sub numele” de Boerii de Berivoiii, de Recea si de Scorei; aci Mărginenii plini de 
pergamene ale mai multor sute de famili nobile române, “intre care a lui Stancii Fâ- 
tulii, ce-a impetratii donatiunea âncă dela Vladi Vodă, sia formatii trunchiulii Mosesci- 
loriit, Lupescilorii, Tempescilorii, Hersenescilorii, Popescilorii, "Boerescilorit- de Marginea, Si 
altii. Aci Mândra cu Cocanescii alit cărorii trunchi a; fostii «Coconil» si Ambasadorii Prin- 
cipelul Rakotzy la Principele Stefanu ali Moldaviei, si Socăcescii alias: Micescii : (Micu): 

„cu donatiunea dela Mircea Vodă, si Taflanescit carii mal - păstrezi unii pergamentii . pe 
care Michaiii Vitâzulii li-a serisit judecata pentru impărtielii.. : Aci Sinca, lEgănulă părin- 
telui Georgiii. Sincai de Sinca, părintele croniceloră române, Aci: Siereaia - ali cărei Do- 

“miniit Vladi Vodă, la 1371,.aii donatii afinelui sei Vladi de Dorea cu '12 sate dela Sier: 
caia penă la Darpa, in estensiunea aceea precumii o-aii avutii Gre-cândit fiii Iul Varnava. 
Aci. Vadul cu Boerescii si Călinescii .ce ai impetratii donatiunea dela. Mircea! "Vodă. 
'Trecemii prin Persiani unde vomit află ce insemneză «boieriit cădiutii», mal alesii -decă 
venind la Grid, vomi” cercetă archivulii  familielorii nobile de acolo, care ai purtati 
dâue secule intregi” lupta cu mandatarii forului productionalii pentru “apărarea libertatei 
întărite prin literele: privil. ale lui Mailati Vodi. Să căutâmii si satele. de famili! nobile 
din Venetia, pe Stoicescit, Comiinicescil, Clocotiiinescii, Monescii, 5. a. carii. piistreză o. 
inscriptiune petrală ce duce genealogia “acestori nobil până . in seclulii IL Aci e 

„si satulii: Comana Gră cu mal multe sute de nobili români, cumii sunt Popescil, Guber- 
ll
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natescii si ' Halmagescii carii păstreză pergamentul dela Mateiii „Basarabii Voivodii. Aci, 
si in vecinulii satii Cinciarii, “in :valea Dubisiului, pe o stâncă piramidală ca si a lui Ne- 

- gru. Vodă, se află ruine de care traditiunea vre a sei că ar fi fostă. unii castelii ali Mai- 
latescilorii din seclulă: XV si XVI. | - 
»" *: Dară ce să insirâmi tote atele deaiăndulă, căutați in ori-care cășutiă, si vă veti 

“miră de splendârea numerâselorii documente ce le păstrâză aceste familie nobils: dinpre-= 
ună cu urmele de sistematicele lorii persecutâni. Si dâcă ici colea nu le voimii - mai găsi; 
vomii află celii ptiginit aceea că unii membiti ali familiei a trecută cu: : pergamenele pre- 
ste munti; că altulă absolvind sedlele a trecuti cu: ele in castre străine; că in cutare 
timpi s'a „mistuitii de cutare” focii ce ai arsi satulit intregii; că s'a produsi in cutare 
procesii Si stai trimisii lâ cutare dicasteriă, aii la cutare regimentii ' de frontieră ca să 
ridă străinii de limba in care ai fostii scrise, si să le arunce ad podum, ca pe nesce plo- 
tâge de Durdufiă din care s'a măncati brândia; ati că le-aii dati la cutare advocatii, la 
care, murindii,. S'aii pierduti (pâte ca vruni mostenitorii de acestuia să-si: pâtă formă 'o 
genealogiă chiarii din Atelkuzii). Ati vei vedă că nu-ti se impărtăsiescii din.frica traditiuna- .. 
lă, că i le vel luă.: Eră totusi dâcă: vei fi asia de norocosi să le capeti la vedere, apoi 
trebue „si fi bine deprinsti ii artea diplomatariă, că-ci aceste documente incepi din 
secluli ali 13-lea, si curgii până in celit presinte, apoi să scrise în limba latină, sla- 
vonă, magiară, germană si română, ba si tureâscă. o n. Y 

“Dată să sburâmii de: aicea preste Cneziaturile române din muntii secuiesci, tocmai 
in Carpatii Marămurăsiani si Chioreni, Bihoreni si Crisieni, Munteni si Bănătiani, si de 
ne vomit adoperă a căută si pe acolo câtii de puginii, vomii gusi si “pe acilea nu numai 
urmele casteleloni lui 3 Menuinorutiă, a lut Claudiii (Gladii) si a lui Gelii (Juli), apoi a lui 
Dragosiii, tocmai. ca. si a lut Negru Vodă dela Făgărasiii, dară si continuatiunea. de mai 
multe mil de familii nobile române, ce păstrâză încă totii atâtii de multe documente fa- 
miliarie intregitârie de 'istoria patriei si a natiunci. . Acolo la făntânele Tisei vomă află 
p6 Dragosiescii si. Dragfescii al cărorit. antecesori ai. fundatii Moldavia; si vice- -Versa,. la 
fontânele Ariesiului vomii găsi pe Aronescii carii ai siediută pe tronulit' Moldaviei, si: o- 

” Dosindu-se de luptele cele multe cu Semi-Luna, si-aă căutătii unii limanii la Bistra si De- 
tunata. : a ia - 

O! si câte si mal câte de acestea illustre familii câte si mai câte documente pen- 
tru natiune păstrate la acestia de sute de ani! Aci: putemi eschiamă cu Esc. Sa Dom- 
nulit Metropolitit Conte „Alesandru Sterca, Sulutiii, in conferintia, regnicolară dela Alba- 
Julia: «Dâcă nobilei natiune magiare t place a se măndri „Cu unit. Atila, Ludovicu ete., 
noi Românii âncă suntemii trufasi si i prâ inamorati intr'uni Reguli Torquatii, Fabii, Sci- 
pio, Marii, Traiani ete,» 

„EX, dară, ce “folosii, că aceste tesaure stai âncă “ascunse, ce folosii că natiunea âncă 
nu le folosesce,. Numai cu  esploatarea acestorii mine de aurii, ne vomii inavuti gloria 

1  
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trecutulul nostru, si “sperantia pentru unii viitoriii mai suridiătoriii. » Numai cu cunâsce- 

rea acestorii documente ce le-ait mai scăpatii infortuniulti timpului vomit pute comprobă 

că natiunea e plină de merite; plină de virtute .si 'eroismit, plină de amore câtră patriă. 

Numai cu: promulgarea. acestorii. odâre .vomii promovi literatura nâstră, vomii căstigă, sti- 

mulii noii: spre inaintare si însemnătate. Istoriculă Rotteck dice: «Man kann' auch vom 

Standpunkte des. gemeinen Wohles die Ansicht hegen, dass in den ererbten. Vorziigen - 

cin Sporn zu fortwehrender Auszeichnung liege.» Eră lira lui Oratiti cântă: 

Fortes creantur 'fortibus et bonis -. . : a i 

„Est în juvencis est equis patrum virtus. : a 

MI aduci bine aminte si de unele cuvinte ale Escelentiei Sale Doninului Episcopii si 

Presiedinte acestei reuniuni Andreiii Baronit de Siaguna, ce le-ai. esprimati in sinodul 

„bisericescii din anulii 1860, motivândii. atragerea optimatilorii mireni, la. sinâdele biseri-. 

cesci 'cu următârele cuvinte:,, «Dâcă biserica . nostră s'ar fi, tînuti striusii de can6nele 

bisericesci si de prasa vechiă de a: chiămă la sin6dele că si mireni, si d6că ea ar fi puri 

tatii o politică mat intielâptă de a trage fruntasii natiunei la aceste sin6de, atunci bise- 

zica n6stră, ar fi găsită in acâsta o sprijinire mare ce nu ar fi ingăduitii decadintia ci. „Dară 

- biserica ne observândit cu acuratetiă acâsta, optimatil el aii trecutii in, castre străine.» 

Si teii găsesci' în aceste; cuvinte unii mare adevârii ce se -pte aplică si. a, posi 

„ iunea nOstră Civil, a pp 

Dâcă vomit consideră mal „incolo, că celelalte natiuni punti pe. astil-feliu de factori 

al societatei.0 val6re mare, că-val6rea acesta are o mare. „consideratiune si influintiă a- 

supra positiunei n6stre, Si. d6că vomit. oserbă că tocmai aci astădi.aflâmii la noi unii. mare 

„„ defectii, atuncea .vomii simti că irritarea stimulului în directiunea asta, e forte, necesariă 

pentru inaintarea culturei nâstre. Si dâcă vomii trage o paralelă intre noi. si intre „cele- 

alte natiuni conlăcuitârie, si vomii află că acestea aii fostii neobosite in adunarea actelorii 

“ oficiale si a. diplomelori: vechi,'si aii pretiuitii „ostenelele si intentiunile unui Fejâr, Ka- 

tona, Pray,. Denk6,. .OUserey, : Cornides, tHaner,- Kemeny Josef, :Bedeus, Schuller. scl., apoi 

„ trebue să.ne, cuprindă o intristare, că .colectiunea cea mare a luă; Sincai. nu, numai nu 

vădiă lumina, . dâră chiari prin -indiferintia n6stră scăpară, din asiluli- seii, dela Oradia- 

mare, unde o-a lăsatii ;spre piistrare autorulii ei, cândii obositi, de totii lucrulii. ati trecuti 

în : liniscea -cea: eternă... Acâstă negrigire va: rămănă - totdeauna -obicctă. de responsabili- _ 

"tate inaintea 'natiunel.. E La RR i pa 

- :Dară tocmai. in: acea responsabilitate vomă cădă- fă. -care din noi, că: acuma. sub | 

sceptrulit Monarchului nostru. Franciscii-osifii I.. intrândii pe terenulii. egalei indreptă- 

- tir politice, . ni. s'a . deschisi si calea si ..midiii-lOcele spre: a ne;adună .tâte acele docu- 

„ mente nationali, care-să ne. inainteze cultura si prin urmare. s să, ne. statornicâscă in po- 

sitiunea cea nduă da. egală îndreptătire, vom mai rămănt: in "privintia acesta indiferinti, 

neactivi. e i i
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„ Deci cit din partemi, Domnilori ! incuragiatii de adu n6stră, positiune, si cunoscândii 
" totiideodată- detorintia fiă-căruia dintre noi spre a: inaintă scopulii. acestei reuniuni, apoi 
incăntatii de fecunditatea documentelorii nationali ce se mai piistreză, mai alesii pela :fa- 
miliele nobile române, mam. apucatii a cercetă  dupi acestii feliă de documente, si ale 
adună in copie, sâii în estrasuri, MR N 
i Nu: mă potă lăudă cu ună. vesultatii “mare, dară am” plăcuta, satisfactiune, că am 
inceputii unii lucru folositoriii, care continuându-se va. aduce iruptele. dorite. Am adunată 

Da . - a 
i 

din ti6ra Oltului si a Hatiegului mai multi de o suta. do astii-felii de documente, si nu- 
mai una mi pare-râii, că cei doi ani ce i:am potrecutii i in valea Hatiegului 1 nu k-am putut 
folosi mal bine. 

“ Acestă » incepătură, de colectiune mă aduse mai departe si la, idea aceea, de a că- 
stigă un conspectii ali tuturorii familielorii nobile din Monarchia austriacă, ca acestii con- 
spectii să ne servâscă de viaduct spre a urmări. colectiunea, documentelorii: nationali, 
pentru completarea istoriei” nostre. . Spre acesti fine, âncă din luna lui -maiii m'am a= 
dresati cătră măritele oficiolaturi bisericesci si „isi în a cărorii frunte astădi stai bir 
bati români. Ma i - IE 

Acesta provocare nu numai fă bine primită dară si aplaudată mai din tâte pârtile, 
“ insă fut totii-deodată si reflectatii că: mi-am defiptii unii pre scurti. timpii adecă, pen la 
inceputulii lui Iuliii a: €, pentru unii aptii asia de momentosii. 

Adevăratit că e asia, dară am cugetatii ca să ' folosescii - prileg iulii acestei. “maretie” 
adunantie nationale, celii pugină spre a porni lucrulii, si ce nu vomii pute fini acuma să 
continuânii pentru ânulii viitorii. Am, conscrisii până acumii la -1200 -trunchiuni de fa=- 
milie nobile: române ce ni s'ait impirtăsiti, din diecesele. Blasiului, Gheslei, „ Lugosiului, - 
Aiudului si-Săbiiulu, DER : i Pa 

Datele adunate dinpreună: cu numele - culegătorilorii, le-am. compilatit aci, in albulă 
acesta ce-l transpunii. in proprietatea pr& onovatei reuniuni pentru literatura română si _ 
cilltura poporului românii; cu acea singură reservă, ca făcându-se intrebuintiarea cuvenită, 
pe: lângă reversii să mi se concâdă in păstrarea; mea, pentru ulteri6ra continuatiune, Si a- - 
nume am de cugetii ale ordină după alfabetii ; spre acestii fină roi. nu 'numat. pre orga- 
nele ndstre-nationali de tâtă Categoria de a. mă. sprijini, dară si pre: singularele - familii - 
nobile roinâne, ca să bine- voiâscă a-mi impărtă ăsi documentele. lorii nobilitare in: copie au- 

"tentice, de se pâte comitivate cu deductiunile genealogice, si cu alte date interesante 
pentru: natiune si pentru literatura si istoria, ei, si acâsta cu atâtii mai vertosă: si fâră 
scrupuli, cu. -câtii e cunoscutii că astii-feliia de acte sunt: 'espuse la, feliuri de peritiuni, si 
astădi numat presa si:publicitatea le va: ipăstră chiarii si pentru' ele” insesi. : Mai. incolo 
rogii si pre“ comunele de -orl=ce categorie, a=mi impărtăsi privilegiele si documentele -vechi 
„ce le “mai păstrăză. si ai: v valâre câti de mică „Pentru istoria natională. Eră pre onorata , 

pe iri iai
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Asociatiune pentru literatura română, si cultura poporului română o rogii a primi acâstă pro- 

pusetiune a mea ca unii micii-tributii cu care mă aflu ci datoriii. 

Domnilorii si Fratilorii! Să conlucrâmi cu totii penă putemii din tote puterile si să 

nu lasâmii prilegiurile bine venite de a inaintă, cultura. si literatura n6stră. Să ne adu- 

cemii aminte” de alegoria ce a făcut? o Baronulii de Oetves cu ocasiunea adunantiei generali 

a societatei transilvane pentru cunoseintia patriei, mai antiertiii în Bistritia, comparândii 

cultura cu unii munte inalti pe care natiunile se adoperă a-l sui de tâte pârtile. Celii- 

ce 'va ajunge mai ăntâii culmea, acela va domină, muntele. - 

"Nu ne mai lipsesce alta decâtii o vointiă tare. si unii curagiii neclătitii. Inainte! cu 

noi este Dumredieii. Să trăiâscă reuniunea pentru literatura si cultura, poporului românii, 

ză trăiâscă, să trăiâscă ! 

— ef Do 

%
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GRAMATICA LUI SINCAI iai | 

EPISTOLA LUI CATRA IOANE DE LIPSZKY+) 
. , - : . 

” Si hi characteres (Cyrilliani) diutius et mordicitus retinendi sunt, De Iercle, si Apollo 

“ concurral, Grammaticam valachican nemo scribet; deberet quippe tot regulas fiyere; quot 

roces reperiuntur. Quod, si latinas reduzerimus litteras, quam facile ecitatu est?: !* 

- (Decă aceste litere ciriliane ar-fi să se păstreze cu cerbiciă si mal departe, apoi, Dieii, 

nici cu ajutoriulă lui insusi Apoline, nu va fi cineva in stare de a seric Gramatică Ro- 

mână, câ-ci, câte cuvinte, atâte regule î-arii fi necesari. Ce usioră seapi de' acâstă necu- 
”_viintiă, priimindă erăsi literele latine!) ” 

| “SIxCAt 1 EPISTOLA CATRA J. DE LIPSZKY, 

IL 3 A | | Ma 

Ii NAINTE de acesta cu 80 de ani, Românii, precumii nu avea istoriă pentru inceputul 
si, faptele loră, asia nu ăveă nici. gramatică pentru limba lori. : 

“Poporulii singurii cântă memoriele trecutului, sustincă gloria numelui: românii; po- 
porulit singură păstră tesaurulii: limbei roinâne. , 

Literatii si preotii scrică si cântă slovenesce si grecesce; ei, stii 'nu cră de nică 0 
„natiune, sâi purtă' numele barbarilorii. Numele 'de Românii eră reservatii tieranului, ca 
nume de servi, de rumâni, ca nume. de batjocură,. de. despretiă, de rusine! 

O Dumnedicule! multi suntemii datori acestorii tierani, acestui POporii, acestori 
RU ia ! m E 

„Inainte de acâsta cu s0 de ani, lipsiă bărbatii cari să adune memoricle resipite ale 
trecutului; lipsiă ordinătorii: elementelorii limbei române. Poporulii eră suveranii în limbă, 
si suveranii are să si. remână- deapururea, perdiendă chiari tote celelalte libertâti; insă, 
suveranitatea poporului, cea: originariă si sempiternă, si în limbă si intru formarea ei âncă 

Pi 

  

1) *Acestă articlu s'a publicatii, mai ăntâiii în ustr uctiunea Publică (făsci6ra februariii 1860); după a- 
ceea în Rerista Carpatilori, Li reproducenii, parte pentrucă no nu vorbirămii pân” acumiă asupra or- 

tografiei de care ne folosimii în acestă carte, pârte pentrucă” Gramatica lui Sincai, si Epistola lui câtră 

Lipszky, 'se numără intre cele de ăntâiă si cele rnai importante documente ale istorici ndstre literari», 

de când adecă Românii făcură primele incercâri de a serie” cu litere Tatine. 

Totii- -ce in acestii articlu „va stă intre semnele * *, este adausii acumii. 
- .
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cere indeplinitori. Acesti indeplinitori, acesti ordinatori, fideli geniului, principilor, lo- 
gicei fundamentale a limbei poporului, lipsiă, - 

De ln acelii timpii incâce, s'aă publicatii patru gramatice despre care star pută dice 
că aii făcut epocă in istoria limbei române. - Patru gramatice, a cărori autori au p&- 

trunsă logica limbei române. 

Cea de dntâii gramatică română si ortografiă « cu litere latine, s'a „lucrată de S. 
Klein si Sincai, si sa publicatii la Viena Ja anulii 17801). Ca cea de ăntâiii incercare pre 

„acestit câmpă nelucratii, ca si are neajunsele sele, ateeasi insă are meritulii cel mare 
de a fi celt de îintâiă. pasi energicii intru cultura limbei nstre, si ca atare s'ar cădt 
să fiă mai cunoscută si nai pretiuită, sar cădă să rămână, neuitată Românilorii cartea, cu 
care incepe istojia limbei literarie a Românilor. Eu mă indoescii dâcă o posedii Dibli- 
otecile române. Gramatica lui Molnar tipărită la: Viena la 1788, nu este de câtii o des- 
voltare a gramaticei lui Klein si Sincai. îi 

- A dâua lucrare de limbă, este or tografia lul P, Major. Acâstă ortografiă e publicată 
si ca:carte de sinc-stătătoriă, se află si in fuuntea Lesiconului din Buda, publicati Ja a. 
1825... Gramatica -lui P. Major, scii a cădiutii în mâni “străine, si sa Perdutii. Orto- 

* grafia lui este fârte erudită, si cu multi nai amăsurată legilor i limbei române, Ea esto 
unit pasii inainte in cultura. limbei, în urmarea incercârei ce. se fiicuse inainte cu mai bine 
de 40 ani.  Gramaticele ce s'a publicatii in urma lui P. «Major până la £ a. 1840, sunt 
numai imitatiuni sterile: e 

E 
„Ali freile prodpti de 'o adevărată. logică “intlesibilă, deo esaptă cunoscintiă de limbă, este Zentamen, criticum. Românii ati urmati si. urmeză, de multe ori fâră să: sciă, principielorii acestui necomparabilii Tentame, + Istoria. literariă va apretiă la timpuli sei 

A. patra lucrare este gi raniatica D- lui Gipariii, tipărită de” cureudii in. Blasiu. 
Afară de acestea, sai mai tipărită i in tote trei! principatele” române, mai multe cârti de limbă si de „ortografiă; tote sunt. lucrate de Români zelosi, unele sunt scrise cu - multit spiritii. Intre acestea, loculii ântâii ocupă scrierile Domnului Eliade - căruia ni= mene nu-i pote. contestă incritele ec Si-a căstigatii pentru -ătirea literelorit in România Gramatica insă, Singurii şi. 9- a condamnatii. “ Paralelismulii intre limba română si italj- - ană, este o: cărticică demnă” de a fi cunoscută. Principiele pre care se razimă or tografia Dsele. cu litere latine, sunt grei de a se ghici. Insă, facilitatea stilului D- lut Eliade, sin- tasea, limbei Dsele, sunt intru adevăr demne de urmati, ! 

LI . - | i 
-? . ci 1) Etă ce dice Sineai in epistolu câtră Lipszky: «auno 1760, quo Viennue morabar jassu altissimo, Gram. maticam Daco- Romunam tune primum inceptam ac. P, Samuele Klein de Szad, locupletavi, atgue in. "ordinein reduxi, typisquc cui curavimus,»— De unde se dice în Biografia luă Sincai, cun-că gramatica a- cesta s'ar fi publicată la anulii 17842 

Aa 
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_Preste totii, cârtile. de limbă câte s'aii mai publicatii afară de cele patru de frunte, 

naii locii in: ordinea, lucrârilorii principali care ait esercitatit influintiă . determinantă a 

'Supra, culturei logice a limbei române. Lorii le lipsesce lucrulii de căpeteniă: Logica lim- 

bel, consecintia ej. Pentru .aceca le trecii cu vederea, fiindii-că- aveam de cugetii a 'me- 

moră numai architeptiă, măiestrii,. 6ră nu si, cărămidarii precumii i numii eii odată intraltit 

locii;. cu tâte că si acestia âncă si ati meritul lorii la ridicarea unu edificii mare. 

ii A i i - 

i
 

Acumii voiii să . vorbescii. despre editiunea dela 1805 a gramaticei : lui Klein “i 

i Sincai, carte pucinii cunoscută publicului românii; precumit si despre epistola lui Sincai. 

câtră Lipszky, âncă si mal puginii cunoscută, | 

In meritulii -gramaticei nu am să întru, ci: voiii insemnă numaj pre scurtii i cuprinsula 

prefatiunei din gramatică, si alii epistolei. o că mp 

Editiunea - gramaticei -0 cunosceam de mal nainte din catalogulii hibliotecer lui 

Szechânji i. Eră epistola câtră Lipszly mal ăntâiii o-am vădiutu pre la a. 1$43, ca stu-, 

dinte in Blasii, în manuscriptii, la unit teologii, din seminariulii de acolo, si: mi .0 copi=. 
PA 

asem. In dilele agestea, avui multiămirea. de'a găsi deodată, ambele aceste cărticele. 

i. Titlul gramatiecă este următorii: 7 i 

- Flementa  Linpuae Daco- Nomanae sive Valachicur. - Eanendata, facilitate, ct în me-. 

liorem ovdinem redacta per Georgium Sinl:ay de Laden. AA. LL: Philosophiae, et. SS.: 

"Theologiae Doctore, .Scholarum  Nationaliun,, Valachicarum- “în: Magno Transilvanie 

Principatu prima, atque emerit Directorenn; nanc penes Regian Uuiversitatis- Pesta. 

ae 'Typographicaam “Tupi Correctorem. Budae,- Ti ypis Regiae Universitatis Pestanac. . 18505. 

în 8-0; are pagine 110.. NE i 
: 

(Elementele limbei Daco- -roman, “indreptate, facilitate si în: mal bună ordine: asiedia- 

te de Georgiii Sincai de Sinca, Doctor de Filosofiă si de 'Teologiă, fostulii cclii de în-. 2 ? . Ă - 

tâiii Director ali scâlelori nationale române din Marele Principatii ali Transilvaniei, di- 

ortositoriulii cârtilorii in regisca tipografiă a Universitatei din Pesta. Buda, cu tipariulă 
a 

Universitatel regesci din Pesta. 1805.) . | Dati iati 

: Gramaticei se premite! o: Pracfatio ad Lectorem, de: 6 pagine. i 

Cuprinsulii prefatiunei este. acesta. . RI DEO iei 

Inainte de tâte spune” Sincai cumcă elii,.precumii si altii, numnesce natiunea si limba 

română, Daco- -romana, fiindit- că, dealtmintrea, Românii, “după diversele regiuni si provin= 

gie în care 'locuescii, pârtă numiri diverse, - Asiă locuitori Rominiei (Palachia Transal- - 

pina) se chiamă” Munteni; cei din Moldavia: si Bucovina, Moldoveni locuitorii Transilva- 

niei, de si se numescii „preste totii Română, insă si la ci, cei din Carpati pârtă nume de 

Iărg rginenă, cel „din muntii Abrudului, Trăscâului si Hunedârei, de Mocani; Dinătianii se 

"chiamă Z'rătuti; cel de 'preste Dunăre se chiamă Cingiari, - Grecii i numescă . Cutio- 
12
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Vlachă (claudi Valachi). [a -că, in timpurile măi vechi, Românii purtă, cândit numele de 
Pacinată, căndi de Comani, cândii alte nume, despre acesta, dice Sincai că a vorbiti în 
Dialogiă, 'si mai pre largă are să vorbscăinAnalele Daco-romane, (Disserui în Dialogo') 

„ct uberi:s disseram în Annalibus Daco- Romanis) ;, in timpurile mai din urmă, Grecii - 
“L-aiă numiti Biayes, ceialalti europei, Vlachi si . Valacli. 
Mai incolo, dice Sincai cumcă unii Transilvani; vorbindă despre Români, pentru a-. 

„ceea le dici Gens, si nu Natio,.fiindii-că Românii sunt atâtii de numerosi: fiindă ei 
lătiti nu numai in Dacia vechiă a lui Traiani, intre Marea- -Negră, Nistru, Tisa si Du- 
năre, ci sunt Români numerost in Bulgaria, Servia si Albania, la muntele Emulii si Pin- 
duli, in Tesalia, Macedonia si Tracia, apol in Crimea, in Podolia: si ajurea. 

- Spune, după aceca,. cumcă eli impreună cu Klein, cei de ăntâiii ati dati la lumină 
la a. 1780, cea de ăntâiii gramatică Daco-Română. Preste 8 ani, la anulii 1788, 1. 
Molnar a inavutiti: acâstă gramatică si o-a publicati la Viena in limba germană si 
română. Memorâză de dictionariulii românii, latinii ete., la care lucreză, Ioan Budai (Aa- 
gnificus et CI. D. Joannes Budai alias Deleanu consiliarius fori nobili de regno Galli- 
ciae). Eră despre dictionaiulii lui Klein, românii, latinit, germanii si ungurescii, dice că; 
preste puţinii are să 6să, la lumină (Drevi lcem aspiciet). In urmă, memoreză si de e- 
pistola sea câtră Lipszky, care cuprinde legile ortografice atâtă. cu litere ciriliane câti si 
cu cele latine. Insă, in gramatica de faciă numai cu litere latine are să se folosâscă, 
fiindii-că cu litere ciriliane are să publice, dice Sincai, 'o altă gramatică Ilivică- Română, 
dâcă pră-luminatii domni Censori Ilirică nu-i vori denegă ajutoriulă. (grammaticanu Jly- 
rico- Valachicam, guam etiam continuare întendo si Cl. DD. Censores Illyr ici sua hac 
în ve aurilium non denegareriut, „- 

Din prefatiune numai atâta mai insemneză, cum-că Michaiii Tertina în Orodiada 
lui Ladislai Nagy, a „făcut 0 recensiune a, lucrârilorit lui S. Klein. Cartea 1uă Nagy ei. 
nu 9 cunoscit. 

TI 
Urmâză apoi gramatica. a . | i 
Cumii am "dist, in meritulii gramaticet nu voiii să intru cu. acâsta, ocasiune; in 

semnezi numai impărtirea, ei. E î, 
„Gramatica, o imparte Sincai in trel pârti: > : 
Pas. prima: de e orivaraphia et orthoepia. ! 

- 

  

1) De acestii Dialogă memoreză Sincai la anulă 824 alii Cronicei sele, tom. T pag. 152, editiunea de Iasi, 
dicânai: «nu fără pricină am fost scrisii în Dialogulii pe carele voiam a- Iii tipări cu gramatica cea romă= 
uescă (ci nu m'aii ingădaităi censura curtii cei împărătesc dela Viena), cumcă sub numele Abotritiloriă 

"aci vină colonii Iul Traianii» cte.—Precumiă se scie, P. Major publică, + ună i Dialogă între unchiă si nepotiă 
““ pentru inceputulă limbel române, la finea ortografiei sele, o
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" Pars secunda: de Etymologia. -. IE II IE aaa 

Pars tertia: de Syntaxi... DIC a a a a 

Appendix: de Prosodia. , at 

Urmâză apoi: Pocâvuliriu, Românesc sn: 1athinese. aa N ai: 

:-In fine: Forme de vorbit despre lucrurile câle ce mai adâse-o -ori, vin în cuvântâve e, 

Pavs prima se sub-imparte in:4 capete: * se ii pa 

I. De literis Daco-Romanis, earumque pronunciatione. see ci i 

sI De Diphtongis, e carumque pronunciatione, ie 

III, De accentibus et apostrophe, e see 

IV. De formandis Daco-Romanis Vocibus ex latinis. i Se ie 

Pars secunda se sub-imparte în 17 capete: . + 

IL. De axticulo. 

II. De nomine. | o 
"IUL. De declinatione substantivi cum adjectivo. 

IV. De generibus Nominum. i 

V. De formatione Nominativi pluralis CX singulari. E . ă 

VL. “De formatione Nominum faemininorum a masculinis. “ 

VIL. De augmentanda et diminuenda significatione Nominum. 

VIII. De Comparationibus. 

IX. De Pronominibus. 

X. - De Numeris. 

XI. De Verbis auxiliaribus. , | De 

XII. De Conjueationibus verborum; regularium. a o ” 

III. De Verbis passivis, riciprocis et Irregularium speciem przseferentibus, 

XIV. De: Adverbiis. * | Aa ă 
XV. De Praepositionibus. * - 

AVI. De. Conjunctionibus. E 

XVII. De Iuterjectionibus. -  - e aa 
“Puvs tertia se sub-imparte in 4 capete: E 

I. De Syntaxi Axticulorum. : 

II. De Syntaxi Nominum c Pronominum.- De i 

III. De Syntaxi Verborumn. a: Si 

IV. De Syntaxi Adverbioruni, Praepositionum, Coujunetionum, + et Interjectionum. 

Fiă-care capii se mai sub-imparte în $$. $ 1 (Pars [, Cap. L): incepe asia: «.Daco- 

romani duplici utuntur caractere, în Sacris!) mempe Cyrilliano,: în Politicis ct norma- 

1. In Epistola câtră Lipszky âncă se grăvesce Sincai a dice nam în „ecclesiasticis, relinendas esse Cyrilli- 

anas, quis non tidet?" (cine unu vede că în cele bisericesci caută a păstră literele ciriliane?) Eră not di- 

cemii că cine nu vede - si cine se va miră că Sincai eră ingrigiatii de imnorantia fanatică a unurii călu- 

gări, cândii literele latine chiaru si astădi, după o jumătate de scelii, si iai bine, âncăaii asemini înimiet. 

.
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fivis (scholas Normales întelligo, quas primus apud Daco-Ronianos în Transyloania în- 
troduzi) Latino» ete. (Daco-romanii se folosescii cu litere . ciriliane în .cele bisericesci; 
cu latine, in cele politice si normative (intielegă sedlele , normale, care e celii de ăn-. 

_tâiii, le amiă introdusit la Daco-romanii Transilvaniei). 
“Acumii voiii să aducă 'câteva, cuvinte 'si fonme de vorbită, din: gramatica lui Sincai, 

“scrise cu ortografia . autorului. Totii acelesi cuvinte si forme am să le punii inaintea 
“ leptorelui, serise mai ântâiă cu 'ortografia,' lui Maior, apoi'cu oitografia Tentamelui, apoi 
cu-ortografia lui Cipariă, si, in fine, cu ortografia, cea simplificată a 'Tentamelui : (Lauri- 
anii)... Să se compare intre sine aceste 5, sâi să dicii mai bine, 4 ortografii principali, 
propuse in cursii de 80 de ani; să se vâdiă formele sucesive in - care s'a: presintatii 
desvoltarea ortografică a limbei nâstre, si gradele progresului ce pote a făcut in cursii 
mai de ună seclu. | Se ă 

Sincai scrie in următoriulii tipi: 

Frumoasad, Docna. 

4 Cdârnea cea de vdcca, de viliel, | 
Frdtele cel dulce. "Trdtii cei dulci, . 
Ghictie, — Anger. | | a | 
Betrânul qua se mdi poarta, viu e ânche? | . 
Custu si iel neputhâncios din zi în zi gud, Detrânii. DA A 
Păre quu băte cinevd lă, usia. ! | | 
“Pre cine cduti? 

Schtii romdneste 2 | 
V'rigeti o gaina. Ii | i LL E i a 

'Totii acelesi cuvinte si sentintie, P. Major le ar serie in următoriulii tipi 
„Prumdsa dâmue. . E aaa a 
Carnea quca de vaca, de zițelu. 
Ziratele guclu dulce. Fraţii quei dulci. 
Ghiagie.  Amgeru. 

Botrenul cum 'se mai pârte, via ea Puche? N | 
Custa și elu nepitenciosu den “gli, în di „qua betra” mi, i 
Pare che bate quineva la e ușia, a ! 
Pre gquime cauţi? E 
„Beii'romanesee?. i. Da 
Frigeţi o qi pu Sa pr 

“Totă aceleasi după. Tentamele: criticii : : i 
Tornosa la Domina. ma 
Carne "la quella de vacea, de vitel, 

.- 

%
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Frate "le quellu dulce. Frati "li quelli dulci. 

îi Gaetei Angehi, e ia i 
„Veteranu- "lu. quomu se magi porta, vinu e înquo. : i e. e ui 
Consta. ct clu nepotentiosu de în dia în.dia quă veterani "li... 

"- Pare quo bate quineva la: ustia.. re pa te 

“Pre quine cauti? | N i E a 

Seii 'romanesce? 3 

Frigeti ana gaina, 

"Toti aceleasi, după Cipariă: Da | . 
„ Prumosa Domna. a _ iai n 

| Carnea cea de vaca, de vitielu. - 

Fratele celu dulce. Fratii ccli dulci. 
Ghiatia. _Angeru. | 

Betranulu cumu se mai porta, viu e anca? | | a 
Custa si elu neputintiosu de în di în di ca detranii. | 

Pare ca bate cineva la usia. 

Pre cine cauti? 

Scii romanosce? 

__Frigeti o galina. o | . 

„Toti aceleasi după ortog grafia, simplificată a 'Tentamelui (Laurian) 

Frumăsa Domnă. 

| Carneu cea de vaccă, de vițel. 

„Fratele cellă dulce. Fraţii cei în 

"Ghiagiă. Angeră, po 
E Betrânulii cutii se mai pârtă, vit e dncă. A 

Custă şi cllii neputinciosti din di în di că detrânit 

„Pare că bate cineva la ușiă. 

Pre cine cauţi? 

„Scii romănesce? 

: Prigoți 0 găină. - 
4 

"Care este meritulit fă-căreia din aceste ortografie? Care sunt diterintiele lori i esentiale > 

Care este mai bună ? Ar pute 6reunii guvernii s6it0 societate literariă,, si ar avb dreptulii de 

a “impune Românilorii o ort tografii uniformă ? Si asemine măsură ar fi. 6re folositâriă? 

Et intrebână care nu odată aii fostii puse, si :care pentru. mult pară a fi mal graue de 

- cumii sunt, pâte, intra adevârii, , a 

“ Gramatica si ortografia . lui Klein si: Sincai, sunt unii inceputii; da. unii începutii 

„fecundii, pusi de bărbat invătiati, si profundi cunoscători ai limbei române.
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“Ort ografia lui P. Maior, este unii mare progresi. - 

- 'Pentamen Criticum, este cea mai indrăsnâtiă, cea mat adâncă, cea, mai filosofică cer- 
cetare de limbă, ce posede literatura română. Cu: deosebire, legile sunetelorii, admirabila 
varietate a modulatiunilorii de.care se bucură vocalele si consunele limbei nâstre, sunt 
espuse cu o 'esaptitudine de măestru; nu mai pugini, legile. fiesiunilori. Dar, 
de. altă parte, eruditulă autorii, cu atâta religiune se pârti câtră .inalta origine -a 
limbei, incâtii crede -că ar fi o cutediare meertată si aprâpe "uni. sacrilegiă, de 
a se. atinge cineva arbitrariă si cu mâni profane de acestit venerabilă * monu- 

„mentii ali anticitatei. Pentru aceea, lăudatuli autori scrie cuvintele, nu după cumi ar fi 
plăcutii pâte, s&ii lui sii altora, ci asia precumii ele i se presintă “după legile inflesibile 
ale. etimologică si ale analogici. Consecintia lui logică, intru observarea acestori legi de 
etimologiă si analogiă, este inesorabilă, neinduplecată. Acestă consecintit de ferii li con- 3 
duse la mari descoperiri de adevârură de limbă, descoperiri ce aii esercitatii,. in timpi 
scurti, mare influintiă asupra formelorii în care Sa cultivatii limba nâstră de vro 20 ani | 
incâce. Cu t6te acestea, modulii de a serie limba română după 'Tentamele Criticii, ver=. 
câtii ar fi de minunată spre a cercetă şi a descoperi originile si legile limbei, nu cre- 

-. demii insă că va pută fi vreodată adoptatii de Români, ca ortografiă generală. O asemine. 
ortografiă ar îi si o mare pedecă pentru lătîrea culturei. Asemine ontografiă nu păte avă 
alti scopii afară de inlesnirea cercetârilorii crudite. 

„ Btudiele de limbă ale domnului Cipariii, sunt istorice, monumentale, nu mai puginii rele, si 
numai pugină importante, Cese tîne de oriografia domniei sele, apoi între acestă sistemă orto- * 
grafică si intre cea simplificată a domnului Laurianii, de o parte, si intre ortografia lui P, Ma- 
ior de altă parte, nu este nici o diferintiă esentială, afară numai că, d. Ciparii omite 

“ semnele propuse de P. Maior pentru deosebirea. Srecăroră sunete ale vocalelorii si con- 
sunelorii, €ră d. Laurianii pune alte semne in loculii unora, din cele. propuse: de' Dătrâ- 
nulii Maior. £tă tâtă diferintia ! Afară, de acâsta, „ortografia domnului Cipariii, câte odată, 

| epră monumentală; altă dată, pră etiinologică, fâră i insă a ajunge vreo dată, cu consecintia eti- 

“mologici i, pre auitorulii Tentamelut criticii, A omite semnele de totii, noi din parte-ne; ne în- 
credintiarămit din esperiintiă că, insemneză, nu numai a ingreuiă forte cetirea, dar,. ace- 
ea-ce este mal multi, insemneză a sacrifică partea fonetică a limbei, elementulii celii maţ. 
“importanti, celă mai distintivii ali limbei n6stre, câ-că nică: una din limbele romanice nu 
se: bucură de atâta varietate de sunete ea limba română, .0 varietate frumâsă care orto- 
grafulii românii nu Dâte, nu-i este ertatii a o trece cu vederea. A reduce tâte aceste su- 
nete la regule - fipse; este grei, si mai cu meputiutiă ; si chiarii cândii Sar pute, “invătia- - 
rea atâtorii regulc, ar fi o greutate filologică, celi pucinit mefolosităriti celei mal. mană 
vânt a publicului cetitoriiă, . | Sa 

Ce se tîne de intrebarea uncă ortografic române generale: noi credemii că, asemine 
| ortografiă va veni. cu: timpul de sine, Numai cu vreo 5-6 ani inainte de acesta unele
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din formele cele mai esentiale ale limbei, de abia se puteă usită. in totii . locul, în. Ro-. 

mănia: astădi sunt generale. Inainte de acesta. numai cu trei ani, de abia ar fi pututii 
cineva crede că, dâue. tieri de Români se vorii deprinde de odată si in timpii atâtii -de 

scurti, cu ortografiă latină: astădi, in sc6lă, in administratiune, în justitiă, incependă de 

la logofetii sătesci, pân' la ministri si cet mai inalti judecători, si pân” la Domnulii tie- 

reă, toti scriii cu litere latine, astfelit sunt scrise tâte actele voluminâse, si âncă, cu ortogra= - 
fii de suferitii ; celii-pucinii, greutătile cele mai esentiale sunt, inviusc. Tâte acestea, fără 
comandii, fâră impunere. . | „. De N | 

Domnuli Stirbeiit cercase odată, dar indesiertii, de-a impune Românilorii ortografia 
sea. Propunerea cea ncisbutită a Domnului Stivbeiii, eră pre aci să si-o aproprie Socie- 
tatea, literariă a Românilorii din Trausilvania. In adunarea din Drasiovii a acestei Socie- 
tâti; so ivi o propunere: «ca să se oblige moralicesce tâte diariele române de a; scrie. 

după sistema ortografică a domnului Cipariiă; tote cârtile scolastice să se tipărescă după 

„acea sistemă; toti membrii Societatei să-si dea cuvântuli de onâre că nu vori serie. de 

câtii după acea sistemă; ca, orl-cine ar propune. vreo ameliorare, să fi obligatii a o aster- 
ne “mal întâi societati. literarie spre cercetare si aprobare, si numai după-ce sar 
aproba, să se publice sub autoritatea, Asociatiuncă- literarie.» Acestit noii modii de intole-. 

rantiă, de censuri, si de tirăniă în sciintiă, erudita Adunare, în. primulit ei entusiasmii 
filologicii, eră pre aci să-l adopte per acclamationem. Nâui probă, .cumii, câte odată, 
chiară si bărbatii cet mat iscusită, cadii in rătăcirile cele mai mari. Din norocire, bunulii 

“simtiti ali Adunârei moderă, in. câtii-va propunerea primitivă. Nu aci e loculii de a arttă 
mai pre largi, causele pentru care e neapăratii ca, Românii. din "Transilvania, . carii se 

află în 'mijloculii atâtorii limbe: străine, mai. multi de câtii: toti. ceialalti Români să se 
adopere din tte puterile, a serie in stilulii cel mai simplu, si cu ortografia cea mal sim- 

plă si mal usidră, cu deosebire, cu ortografia cea mai fonetică posibilă. Insemnâmii nu- 
niai că mâsuri ca cele propuse Adunâret din Brasiovii, sunt de natură a-impedecă tâtă 
libera, cercetare, tâtă desvoltarea naturală, totii progresulii. Cugetarea, sciintia, numai în 
„libertate pote prosperă. Cugetarea liberă, pâte să si rătăcescă. pre drumulii. ce duce la 
descoperirea adevârului, insă nu mărginirea cugetârei duce la adeverii, Sciintia, „Progre-.- 

sul, in cătusi, dispare. Ortografia, ca si-limba, vine de sine, prin ratiune si natură, prin, 
logică si consensul universalii. Limbă. si ortografiă, nu pote produce nici impune, nici 

unit guvernii, fiă chiarii ali Papă, ali Czarului ati ali Sultanului; nu pâte impune nică 
chiarii o adunare literariă, ba nici chialăi o adunare suverană legislativă. IN REPUBLICA 

LITERARIA NU ARE LOCU TIRANIA CI NUMAI LIBERTATEA DEPLINA.* 

IV. ie 

Să trocemii acumii la, ceealaltă, cărticică a lui Sincai. | 
Ocasiunea cărticelei sci epistolei, este acesta. „Pre la a. „1804, IL. de Liyszky o otu-
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'pânduzse” cu facerea .mapei geografice “a tierei unguresci, rug pre ;Sincai ca, să-l in- 

vetie cumii aii de a se serie cu litere latine numele române ale cetâtilorii, satelor sel.: 

Sincai i 'respunde intro epistolă care apoi s'a. tipărită si impreună cu Tabela are 13 

” pagine, scrisă. cu o precisiune si .0 eruditiune. demnă de numele autorelui. 

Titlul” este acesta: că . 

Epistola” Georgii Sinlai de Fademad Spectabilem ct Clarissimaum v virum Ioannem de. 

Lipsaly, Capitaneum 'cuesăr co-regii Regiminis equestris Hungarici, quondam Vecseyani; 

mune Hasso-Homburgensis, Mappae geographicae Provinciarum ad S. Coronam ' Regui 

Hungarici pertinentium Elucubratorem; Budae, Typis Regiae Universilatis Pestanae 

1804..in 8-0, . . Ra 

“(Epistola lui Geor giii Sincai de Sinca, câtră onorabilulii si pre-luminatuli bărbatii” 

„Ioan de Lipszky, Căpitanii in regimentul ce. r. ungurescii de călăroti,: mai nainte Vecse- 

yanii, acumii ' Asso-Omburgest, elucubratoriulii chartet - geografice a provincielorii. ce se: 

tîni de S. Corână a tierei unguresci). e 

“In epistolă, Sincai se bucură că D. Lipszky s'a indreptati câtră densulii, . câtră U-. 

nulii care «de treidicei si mal bine de ani. asudă: intru. cultivarea” natiuncă române» 

(cca qui: în perficienda cade natione . valachida a trigiula et pluribus anis pariter de- 

sudo); care dela 1774 lucrâză in Roma, Viena, Buda si Pesta, la desmormăntarea âna-: 

lelorii române ce preste doi ani: speră de a le putâ presintă lumei literate;: si lucreză nu 

„numai la cronică, dară caută si „midi-ldcele prin care ar pute inaintă cultura. mintei si. 
- 

inimeă Românilorit. + a, . . i 

“Spune cumii a inavutită si a publicatii la a. 1780,. in Viena, gramatica începută 

de Klein (gramiizaticani: Daco-romanan tune primun inceptam a: Cl. P. Samuele Klein 

de Szdd). Toti din porunca pră=inaltă a Imptratului Losifii I, parte a tradusi, parte a 
compusii singurii mai multe cârti, pentru scâlele române.!) : | 

. După acestea, urmeză: «o tabelă arătătoriă modulii de a: serie românesce, atâtii ci: 
litere ciriliane” câtă si latine». „(Tabalia docens modun scribendi . Valăchice, literis tam 

Cyrillianis quam Latinis,) po . LN 

- In! acâstă Tabelă, “Sincai; inainte de tâte, arată cumcă colonii lui" Traiani ai sciutit 

carte, si cumcă, aii scrisii cu litere latine. . 

"A," Cumcă aii sciutii carte, aduce dreptă probe: i 
IN Inscriptianile din Dacia vechiă, ale i 

 Prefectiloriă; 

“Legiunilorii, 'si . Ma e A 
i 

> 1 Din aceste „eârti scolastice, ci, pre cândă eram elevi în n Blasă, am vădiută o aritmetică si altele. Eră 
” între cârtile mele de a casă in Transilvania, amo gramatică română-latină de Sincai, Acestă gramatică 

o-am primită la anulii 1855 dela nepotul lui Maior, si i ehiarii din biblioteca „lui P. Maior, care o posede 

nepotu-scii: din Căpusinlii- -de-Câmpiă în “Transilvania. ' :
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_ Privatilorii; precumii se:potii vedă acestea în mai multă: „autori, si mai alesii 

in colectiunea. sea (a lui Sincai). a 

2). Introducerea legei crestine in seclulii II, după miirturiele lui Tertullianu, si 

Origene, apoi Eusebiii, si actele martirilor la Bollandă si continuatorii lui. . -. 

B. : Cumcă colonii. Daciei ai serisii cu'litere. latine, arată Inscriptiunile. :.Nimica 

-insă nu ne impedecă de a crede, dice Sincai, cumcă:colonii lui Traiani ait usitatii si litere 

gotice, precumii aii făcută si Italianii. a . E 

cn, cele de intâiu siepte secle nu puteă să șeriă cu ciriliane, findii-eă. acestea Sail 
inventatii mai tării, si âncă şi mal tărdiii se adoptară de ai nostri în biserică. Apoi, 
literele ciriliane nici nu puteă esprime limba română, din care causă Românii aii fostii 

nevoiti a iat inventă încă dâue litere, adecă & si JL. | - i - ' 

„ “Urmâză acumii legi ortografice cu litere âiriliane Si apoi dice că; multimea; sari 
“tatea; acentele, 'spiritele,. duplicatiunea, si nefolositâria: immultire a literelorit de feliulit 

“acesta, ce ai unulii si acelasi sunetii, punii pedecă atâtii de. mare culturei. ingeniclorii, 
“încâtăi: 'superioril S'arii căde să fiă cu luare a' ininte asupra acestui obieptii. Dreptu-ee, 

dice Sincai, scriindit si de aici. inainte, totii cu 'aceste litere ciriliane, 

:1). Leptori buni nică o dată nu se vorii, pute, formă. Din  diece! ce sciii: lege (ecti) 
de: abia unulii: va "lege bine; a, Ra i 

2)-Tră din o. miie' scriitori, -de abia potii numi (dice Sincai) pre s. “Klein care :scie 
scrie romiinesce cumii se cade, si pre episcopulii de Argesiii :(piscopus Argicnsis' în Vala- 

chie Transalpinu,' sane bonus Valachus), insă, chiarii si acesti: Români de mare nume, câte 
“erori ortografice nu comită, nu din. nesciintiă,:ci din prâ-marea: gucutate de a put& serie 

“limba română cu litere ciriliane; ce să dicemii “de greutătile ce vorii fi intimpinândii altii, . 

“si mai alesi străinii carii arii: doză a ne invâtiă limba; dâcă ar fi să se păstreze cu cer- 
biciă si mai departe aceste litere ciriliane: cu care, Dicii, nici cu ajutoriuli lui însusi 

“Apoline; nu va fi- cineva in stare” de a scrie gramatică :română, câ-ci câte cuvinte, mai 

totii atâte rezuld i-ar fi neceșarie, Ce usiorii scap de “acestă necuviintă, priimindii răsi 

"literele latino!- n i me 

: Urmâză acunit legi ortografice cu litere latinc. 

“In fine, să nai însemnâmti că, Sincai, în acestă epistolă, scrisă in Buda li 20. Sep- 

temvre 1804, si arată, precumii vădiurăniii mai „susi, sperantia ce arc, de a-si -pută: pu- 

blică Cronica dupi doi ani; cu tote că, cu câteva luni mai inainte, adecă la 25 Fevrua- 

riii 1804, seriei câtră Engel următoriele: IMi-con pr opusă de a serie analele lutuvorii Do- 

mdâniloră, prin- urmare, si ale Cutio-) Vluchilorii scă- Cingiariloră (cumuu-ă _Mamesciă) ; ce= 

ca-ce cm si fiicutii, încependi dela Traiani sii mai Vine dela primulă - resbelă alai lui 

Decebală, incontra Domuniloră, pân” la anulă 1660. Continuczii acesti lucrare din di 

în di, o înuvutieseii, si o neledicscă, nică că cugelii de a o 'dă la hunind, inainte de « 

insiră după anl, totii ce voii aul adună.» (Meum quippe est Annales universac Nativ- 

„15 + 
,
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:nis. Valachicae, proinde etiam XKuzzo- -Valachorum, quos Czenezaros vocant, conscribere, 
quod et feci inchoando a 'Traiano, vel potius primo Decebali contra Romarios bello us- 

„Que ad a. 1660. Opus. in dies continuo, locupleto et polio, neque prius de editione cogi- 
to, quam quidquid potero ad annos congessero. Engel, Neuere Geschichte der - Walache, 77 

„pag. 92). Sincai se si tin de cuvântulii. dati în Epistola câtră Lipszky. La anulit 1808, 
“tipări in Buda unii Calendariii sub următoriulit titlu: “Raneugapto me: AngA E AA Xpi- 
croc. 1808 KAPEAE E BHCEkT, Win CE KSpuiiae Au 366 A€ ZHAE „MUTORMHT NE TpA48- 
pe, uni anaa Uapiăi . Oyurbpeviă, UI A IIpunupuna BAS îlpărASasi, uzpiit poitai- 
nea, Uli A Moanoeii. IpATZ SHAEAE, Asstumevnae, | "€2p&A'TOPHAE, un CEN'TAMIINLĂE 

Baden gaproasă BEKIO, III AMEABĂ 08. TaMnSphae ANSASĂ, CRHMEAprE Wu naunup 48- 

uiă, IN "TăprSpHtAE. Mai npe OYPĂVA. KATBA - Ati Xpotinta. Ponstatop, sapt i TOT 
AUSA. AA pH păă MAG - MAMHTE. BA opta. Du Esaa rvnzpur pi Epaacka, “TYOOrpA= 

„pie.a Oyneperurauii Oyur&periă, în 8%. La finea acestui Calendariii,. se află tipărită | 
in 40 pagine, o mică părticică din Cronica sea, adecă dela anulii 86 pân? Ja: anulă. 169, 
intru tâte de o potrivă cu editiunea din urmă de la Iasi. Pre -foia titularii a acestei. c- 

„ditiuni originale,. după titlu, stă: «An [sas nS nieaTSasa Mai cSc uSmnTeii 'rvnorpabii 
A CE TYnzpH AS „MIMENST AA AIBA 1508.» După aceste lămuriri. autentice. să se inde- 
plinâscă cele dise de. istoriculii nostru, Laurianu, în Biografia lut: Sincai. Esemplariulii ce. 
posedii 'eii din Calendariuli lui Sincai, mi-lii presintă amiculii meii Georgiu Giusca, fo- 

- stulii Directorii alii Internatului. Gimnasială din Iasi, Gră Dumnealui li ereditase, dempre- 
„ună cu alte mai multe importante cârti'romănesei, dela răpausatuli sei unchii, archi- 
mandrituli Is saia. D. Laurianii, in Biografia lui Sincai, dice că, Sincai, la 1807, ar fi ti- 
păritii unii Calendariii: la care . ar fi adausii Inceputul, Istoriei Românilor, spre a dă” 
publicului cotitoriiă o mustră despre acâstă: intreprindere grandidsă. Nu cumva e vorba 

“totii de calendariulii dela 1808? Dealtmintre,: calendariele tipărite la Buda,. in: acestă e- : 
pocă, de Klein, Sincai si Maior, sunt de mare interesii. Pre cândii erâm elevii Ta sedlele: 
din Transilvania, mi aduci a minte a mai fi vădiută la uni preotii sătescii, unii asemine 

“ calendariii, în care se află istoria Romanilorii vechi, dâcă nu mă insielii, de Klein. Pre cei | 
ce: arii -fi posedendi asemine calendarie, i rugânii, in interesului literaturei,. de a ne dă. | 

. sciintiă.* | , a Mi , i 

„ Berlinii 1 Febr. 1860, 

A. Papiu lariană. 

A E 

wie a ei LT 
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„După acestă, analise u acestorii d6ue monumente 'de limbă, care âncă ina- 

inte de acâsta cu măi bine - de doi ani, doriam a le vedă vetipărite,- credemii 

a face lucru plăcutii leptorilorii' nostri, presintându- -le astădi si in limba origina- | 

lă, atâtii prefatiunea,. câtii si epistola ui Sincai. i 

lit Prefatiunea Gramaticei lui Sincai: a a e 
. 

La ” PRAFFATIQ AD LEGTOREM 

“Gentem, quae una cadeaque Lingua, corrupta mempe Romana, sive Latina, diversa, 

tamen-ab Italica, Gallica, atque Hispanică, proxime autem accedente ad Vallicam ac Ita- 

licam, utitur, placuit non mihi soli, sed aliis etiam, communi nomine DACO: ROMANAM pro-. 

pterea appellare, quod eadem diversas Regiones, ac Provincias incoleus, eram. cane 

Nomenclaturam ab îis, aut earum partibus sortita sit. . - a | 

Ita illi, qui Valachiam Transalpinam incolunt, inter sese, et ab aliis quoque, une. 

teni,- Montani audiunt;. qui. Moldaviam et Bucovinanm, Moldoveni, Moldavi; qui “Trănsyl- 

vaniam. communiter quidem, Români Romani, at specifice: Carpati accolae,: Marginâni, 

“ Marginales, montium vero Abradbany eusiun, 'Torotzkoiensium, Bânffi- Hunyadiensium, ac in- 

terjacentium plagarum, Aocdn:, Mokănyones;, qui Banatun 'Themesvariensem, / ratliuti, 

Fraterculi; qui demum respeetu antiquae Daciae Trans-Istrianas inhabitant Provincias uno 

nomine, Cintidri, Graccis Ko, sive Îozip- Bad ot, Claudi Valachi appellantur. i 

. Qui omues posterioribus temporibus (de prioribus quippe saeculis, quando iidem jam. 

Pacinacae, jam Comani, jam aliis nominibus compellati fuere, disserui in Dialogo, et ube- 

rius. disseram. iu Annalibus Daco- Ronianis) a Graecis Tihdzot ab aliis Europaeis Sen 

vel Valachi dicti sunt. N , | 

Daco-Romanae hujui Gentis (Gentem namque 'Peansylvanis quibusdam, quam Xatio- 

„nem, Valachos: 'Transylvaniam incolentes nominare praeplacet, ctediderim propter nimian 

-eorum înibi multitadinem) extensionem opinione. multorum ampliorem esse, isthine patet, 

„Bimirum quod didita sit per totam veterem, sive TRAJANI Daciam, quam usquc, dum, An- 

nales Daco-Romanos edidero, placet definire:. Ponto. Euxino, -sive Mari nigro, Flumine 

Tr nunc Xistro, imonte, Carpato, fluminibus: Tybisco, ac Istro, sive Danubio. 

“Didita paritersit per novanm, sive  AURELIANI Daciam, quac partes: . AMoesiae inferioris, 

nunc se Bulgaria, Moesiac 'Superioris, nunc Serciae, et Dardaniac, nunc; Albaniae, com- 

“plectitur. Quid, quo post unitum cun *Bulgaris Blachorum" Imperium aidita est per totam 

Bulgarian;  montes Haemum, et Pindum,: Moglenam 'Thessaliac provincia; “Macedonian, 

“Thraciamn, Crimeam, "Podolia, “Pocutiarm, ut taceam Peștinutm, Agriam, Miskoltzinum, ali- 

aque Hungariac mihi Budae scribenti Cis-Iybiscana Emporia,:: Vienna - Austriac, Venetias, 

pluraque: cum Europac, tum Asiae Emporia, în quibus Daco-Romani Quaestores adeo multi- 

"“plicati sunt, ut publicas, easque spleudidissimas crexerint Ecclesias, i ii ; : 

i
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E tanta, Daco-românae Gentis.. extensione 'quis non videt, usum Linguae illius sunnne - necessarium fore i iis, quibus sive quaestum exercendi, sive munia aliqua capessendi, gerendi-, que,. sive solum peregrinandi, conversandive gratia ad Daco- Romanos olim aceedendi fuerit . animus? Nae hoc omnes, qui vel levissime de. merito hujus quaestionis cogitaverint, quam facillime perspicere poterunt. Quapropter tales linguae etiam cognitionem sibi familiareni reddere anhelent, oportet. Sed quibus mediis? i 
Nos quidam Dâco- Romani, qui linguam nostram addiscere cupientes voti sui compo- tes reddere nunquam non studuimus, studuimus etiam media quaerere, Auibus tam profi-. 

cuus finis Quo facilius obtineri possit.  - n DI a 
Enimvero ego, et Reverendissimus D. SAMUEL; KLEIN de Szâd Consistorialis Episco- 

patus Fogarasiensis, et Revisor Librorum,! "cujus multifaria praeclara opera non :prideni: recensuit Clarissimus, et de litoraria Republica quam qui optime meritus. Vir D.. MI-. - CHAEL TERTINA în lectu dignissima Orodiade Cl. Viri D. LADISLAI NAGY de Peretsen, nos, 
inquam, anno 1780, primi edidinus Grammaticam Daco-Romanan, cujus exemplaria adeo sunt distracta,- ut venalia anplius reperiantur nulla. Post octennium, anno videlicet 1788 
eandein nostram Grammaticam - -recensens, atque lotujpletans CL. D. JOANNES ie 
Miillersheim'linguis germanica, et valachica Viennae typis' edi curavit. Magnificus, - 
Cl. D. JOANNES BUDAI alias Deleâu Consiliarius “ori Nobilium de - Regno Galliciae com= posuit Dictionarium, Valachicun. Latinum etc. sed al quem perfectionis grădum deduxe- . o rit, mecdum' mihi constat, Alterum Dictionarium composuit prăelaudatus - Reverendissimus " RLEIN, quod in quatitor inguis, e e. Valachica, Patina, Germanica, et Hungarica brevi lucem aspiciet. - De , - Da i ! 

In priori nostra: Daco-Ronhana, Grammatica: conati sumus corruptionem Linguae Daco- Romanae ex Latina quoquo modo comprobare, simulque Eos , qui Latinam ex asse noverunt, Valachicann longe faciliori methodo, breviorique” via cdocere, cujus nostri conatus scopum utrum assecuti simus, judicent alii; per Regulas quippe latinis literis scribendi valachice, 
quas in cadem Grammatica statueramus, parum -abfuit, -quin Linguam „Daco- Romana, quoad' scribendum, et legendum similem Gallicae redăiderimus, p a 
"A compluribus igitur sollicitatus, ut eandemn “Daco-Romanann . Grammaticam a. me 

ipso emendatani, adque faciliorem seribendi, ac -legendi methodum redactam secundis .ty;- pis cdi “Curem, praemisi in Epistola, Quain. nuperrime ad Spectabilen, et CL. Virum, D. e Equituin Magistrum JOANNEM de LIPSZRY: dedi, typisque vulgavi Zabellam docentem mo- i dum scribendi valachice: litteris : tam Cyrillianis, quam Latinis; quam! Tabellăm, quuh. YU= alis prostet, facilique negotio, ac pretio' compatrari possit, isthic non: repeto, verum ini-e- mendata hac: Daco-Romana Grammatiea, omissis. penitus..litteris! Oyrillianis, iiSquc :seri- i bendi modo, vel. potius'. rejectis ad. Grammaticann Iliyrieo- Valachicim, quam ctiah couti- nuar6. intendo, si Cl: DD. Censores Illyrici suum nihi: hac in re: auziliuni. non denegate- vint, omissis, inquauu, Oyrillianis Litteris, de: solis: Latinis,, aualiter -nempe iis. uti debeg- E 
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mus, tractabo, ita expositis omnibus regulis, quae perfecta quiden, succinetam tamen Gram- 
matican constituunt, atque :docent, ut, qui Latinam, qăemadmodum dixi, Linguam cx asse 

hoverit, iis ad amussim, praesertim ubi de corrumpendis latinis în valachicas voces tracta- 
vero; observatis, quam facillime intra brevissinum tempus Lingua  Nalachicam: adăi- . 
scere possit. IT ie Ei 

Tu benevole Lector! hune meum laborem „aequi bonique consulito; “Grammaticam 
Daco- nomanam i in” sequentem redactam ordinem faventer anpleetiton,- et valeto; aa 

Etă, vcummii Şi Epistola lui Sincai câtră Ioan de Lipszley: 

- SPECTABILIS ET CLARISSIME VIR ! i, 

Quod desudans în Opere, cuius merces erit gloria sempiterna, nie TIBI vix 'de nomine 
antea notar accesseris, consuluerisque, qualiter Valachica Ciuitatun, Oppidoruii, Pago- 
rum, Praediorum, aliorumque” locorum: nomina, ad Popularium meorum „eaptiizh, “itteris 
Latiniis exabanda putarem? pro co ac'debui; condescensionem TVAM maximi destiinăui; ceu 

“qui in perficienda cadem natione Valachica a triginta, et: pluribus annis pariter desudo. , 

Tate, reliquos mâos labores » Quos ab anno 1774. Romac, “Viennae, in Transyluania, 
ct hic Budae ac Pestini collocaui în eruderandis; colligendis, iet concinnandis” Amnalibus 
vniuersae Nationis Valachicae (quos intra biennium Orbi litterato. spectandos daturum 

-me, spero) non defui, media quaerere, quibus Monun, et Ingenii cultură inter Valachos 

tânto facilius prouchi queat. a 

Propterea anno 1780. quo Vieimae- morabar Iussia Antissimo, Gammaticam 'Daco: 
"Româna time primum inceptam a Cl. P. Samuele Klein de. Szâd, locupletaui,: atque iu. 

ordinem redusxi, typisquie edi curauimus, dein Altissimo Iussu immortâlis - incinoriac Au- 
| gustissimi quondam Imnperatoris losephi IL Libros pro Scholis Valachicis partia. veti, 
„partin proprio” marte composui. : ui ta - îi 
“1 Di qua mea occupatione non: tâm pruritu aliduo res: nouas introducendi, “sum 'quip- 

pe antiquitatis obseruantissimus, quam necessitate adactus, quo Graniiiiaticani Valachicam 

-componere qucan, sedulo inquisiui 'in corvuptelam' Linguae Valăchicae a materna Latina, 

et sororia Italica, litterăsque auităs, Latinas nempe, ad: anălogiam: Inclytae Nationis Cro-" 

aticac, aliarumquc, in: vsum Ciuileri solum (nam in Eccelesiusticis” rotiuândas esse Cyril- 

Jianas, quis non videt?) reducere .studui co fine, quo facilius Gramatica ad cert 25, pau- 

“ cioresque: regulas exigi possit, ao cum Orihanis characteribus obtineii hequuqna 

polest, ii e i | 
- Pro cuius asserti maiori euidentia ad 'LVYM, SPEOTABILIS, ET - OLARISSIME VIR! 

postulatum. soquentena adnectu Tabellam. Ai | pi
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TABELLA DOCENS MODUM SCRIBENDI i acili 1 LILTERIS 
pt PAM CYNILLIANIS, QUAM LATINIS.. . ui 

1 E Lingua, Valachicam (etsi non mii cum veteribus Dacica, Gothica et “Slauica e com- 
mixta sit) Origine Latinam esse, is: solum in dubium vocabit, qui illius prorsus igna- 

rus est. Et . N , | 
II.  Valachos suam a Colonia, quam. Traianus Augustus in. „veteri. Dacia “collocauit, du- 

cere Originem, pariter ille tantum înficias ibit, qui in Historia minus versatus est. 
UI. Traiani Coloniam illiteratam fuisșe, quemadmodum fuâre forsitan plures Boreales 

Nationes, negant, quinimo contrarium probant 

A. Inscriptiones, quas in veteri Dacia erexâre 
1. Praefecti, - | ai 

2. Legiones, „în „ea cohlocatae, _ A | 
3, Privati quoque, quaș apud plures Anthores, inprimis autem in mea earundem col- 

„ lectione videre est. | ” 
Ba - Indroductio Religionis Christianae, quae testibus Tertulliano, et Origene, Eusebio 

item, et Actis Martyrum apud Bollandum, eiusque continuatores, sacculo secundo .- 
„Aerae Christianae iam viguit în Dacia. . . SER 

Tw.. « Sed quibus Characteribus vsa est cadem Traiani “Golonia ? Procul dubio principio 
„ Latinis, iisdem quippe Lapides inseripti sunt : * postmodum vero: quid vetat crederc, 
cam etiam Gothorum, a quibus oppressa fuerat, characteribus vsam esse ? quemad- 
modum Itali, atque alii vsi sunt. Certum vero est ENE 

Y. ... Propaginem Coloniae Traiani  prioribus septem saceulis, et xltea, vti non potuisse 
. characteri bus Slauicis, pracsertim Cyrillianis, qui -tardius inuenti sunt, ct adhuc lon- 

ge tardius a maioribus nostris în Sacris adoptati, quibus. tamen solis 
VI... Linguam Valachicam. ad amussim exprimi “non potuisse, probant duac adinveutae lit- 

-terae x ct y. Quod nori leu argumentum est, Yalachos prius semper characteribus 
; Latinis, vsos fuisse, ceu 'quibus adinuentae hac, duae litterae adacquate exprimi pos=" 

„-. Sunt, uti,inferius edocebo, nunc. . -.: SI 
VII... De charactere Cyrilliano, prout; code. uim, cin. . 

„- A. Vocales, et Dyphtongi sunt: a Be pă. E. ÎN oc, 0- BV I-AI, 
„+ auibus s sic utimur: -; ,...- - 

. ! "i 

: a Solitani iu, dum Pracpositionemi in significut pronunciatur, ac și i Baberet u post sc. 
b. Initio cuiusuis vocis posituni. quod necessario fieri debet, pariter pronunciatur, vi 

: solitarium ; „Verum : 1 

c. Pracpositun, compositumgue e cum liguu Probomiue s sonum ilterue u amittit, ut 
in: m PM PUT, - MĂ,
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d. In medic, ct inifine vocum ponitur Ri mr SE 

„9. 1 ponitur ante. Vocales,. et Dyphtongos; u ante quamuis. Consonnten, et în fine 

vocum. .. o | | 

3. w ponitur , 

- „+ a. Bolitarium, vel coniunctum certis vocibas, quando senicat. unitatea. in genere 

foeminino.. . | A e, E ea 

b. Tnitio + vocum. . DIR a ie E a 

c. In vltimis syilabis Genitivorum, et Datiuorum Pluralium. pati 

d. In vocibus a Graecis mutuatis iuxta corundem genium ; alias ponituro, .... 

4. 0 ponitux initio vocum, ş in medio, et. fine." 

5. sa ponitur initio vocum; a în medio, et fine. | 
6. v în solis Graecis dictionibus habet locum.: Ea 

_B. Spiritus sunt duo: ii | . 

1. Asper ?, qui apponitur omni Vocali,. aut  Dynhtongo, a qua vOX incipit. 

2. Lenis, “, qui apponitur litteris ş, , et 1% „quando hac medium sonum amittunt. 

C. Accentus sunt tres: Acutus”, Grauis!, et circumflexus” , quorum hic est vsus: Acu- 
tus et Grauis prolongant syllabas, Gauis quidem. sola vltimam, in Vocalem, aut 
Dyphtongum desinentem; Acutus omnes reliquas Syllabas, ctiam vltimam, si in Con= 

sonantem, desinat: At circumflexus adpositus Consonanti, denotat ante eandem Con- 

sonantem exmissam esse aliquam Vocalem.. 

-D. Consonantes „sunt SE Ia NS i 

- 1. Simplices, ut: g. uk, a. 4. 4. ru. x. 
2. Duplices, st: ț. qi. e et Numerus a. 

"VIII. E multitudine, varietate, Accentibus, Spiritibus, Duplicatione,- “atque inutili cundem 
- tonum habentium huiusmodi litterarum multiplicatione, quis non' videt, cos culbirae 
Ingeniorum poni obices, qui Superiorum superintentionem attentam “hac de re red- 

dere debeant?:Nam Cyrillianis hisce characteribus,, prouti iisdem 'nunc Ytimur, vltra 
quoque vtendo: | A 

A. Nunquam boni et'expediti' lectores cformabuntur, vnde euenit, yt e  centum legere. 

"callentibus vix vnus bene et expedite leg at. 

Pe ce UT e 8 e Bi 

. 

_B E mille vero seribentibus ad amussim seribentem vix mun nominare queo; est e- 

mim! CL. Pater Samuel Klein, quantum' iudicare possum inter modo - viuentes apprime 
gnarus linguae Valachicac, est Reuerendișsimus Episcopus Argiensis i în Valachia Trans- 

- alpina (quos Cl. Dominus Ioannes Molnar de Millersheim Nenelogii Maioris emen- 
datores prac caeteris elegit) sane bonus Valachus, ast et hi ambo. summi inter Va- 

“lachos -nominis viti (mihi pareant) in Suis emendationibus quot non commiserunt er 
rores orthographicos? non oh inscitiam, aut inorantiam, sed ob difticillimam litteris” 
Cyrillianis seribendi methodum. Quid ergo de aliis, et praesertim de alienigenis, qui
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“ linguam nostram addiscere vellent, supponendumh? si hi: characteves diutius, et mor- 

dicitus retinendi sunt, quibus Me Hercle, si Apollo concurrat, -Grammăticam Valachi- 

„cam nemo scribet; deberet quippe ferme tot regulas fiere, quot voces reperiuntur, 

„Quod, si Latinas reduxerimus litteras, quam facile cuitatu est! Di 

“IX. 'Litterae igitur Latinac (donec alter aliquis alium modun, sed fundatum în ratione 

et facilitate linguam liberius addiscendi, constituerit) meo quidem hac in're sat diu 

versati iudicio, ad scribendum Valachice sic reducendae sunt, vw - 

A. Loco vocalium: “a, 4 et ăi 
Ponantur: dea dt ea i 

fetuoweto.ovetsr. AI 
0, ue pi 

B. Loco Dyphtongorum: m. eta pi Di 

Ponantur: | - ii a ia 

€ Loco Consonantium:' g, 4. 40. ka 

Ponanturr: Dee Eh La 

aa m. Hai. he tu. 

- E d. PE m Aa Si 

E pi 
D. Loco duplicium: ș.a 

Ponantur: ps. Ai i, N | 

Ey et-k. potest exprimi more Ttalorum per solu c.. quod ante e, ct i,  Sonat vb 

ante a. 0. vi: Ra | , | , a. i 

„E. Non absimiliter, possunt exprimi r. ef: y. per solum g ant ete €. i sia vt: 
1. ante Lot Se ; 

6. Ta „casu,, quo. seribendum esset: ke, ku. ve] re, nu seribatur:-ehe, chi,: et ghe, shi, 

more Italorum. 

„_H. In Pronominibus, quae incipiunt a k.. „loco huius seribatur qu. vt: Rape, quâre.; 
SA Syllaba ti in fine vocum, et ante. Vocales - “legatur vt ui, Quod, Si “eu esset expri- 

„mendum, scribatur thi. a e , „o a 
X.  Litteris Lativis seribendo Valachice, Spiritibus nullis: indizemus, „sediad “prolongan- 

„das vitimas Syilabas, quae: desinunt in: vocales, adhibendus est „accentus Grauis", 
De simplice i autem, ct iu-in fine vocunm positis sciendu,, „quod mediu $ sonum â- 
mittant, nisi illis, apponatur accentus Grauis. i 

Xl Quibus ita obseruatis, ; non tantum Grammatica Valachica; emendari “poterit, verum 
ct callentes linguam Latinan, vel Italica, praesertim vero vtriusque &nari, longe 

„ facillime Valachicam addiscere poterunt.
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Tabella hac, donec alter meliorem. litteris Latinis- Valachice scribendi methodum de=- 
monstrauerit, " SPECTABILIS, ET CLARISSIME vIR!.ad 'Tuum - commodum 'vtere securisșime” 

în exarandis vocibus Valachicis- charactere' Lâtino:. Dabam Budae: die - 20. Septem-  . 
bris 1804. . „i :. , Ș 

'Tuus perpetuus cultor 
GEORGIUS SINKAI 

„de EADEM, 

AA. LI. Philosophiae, ct SS. Tueo- 
“ logiae Doctor, emeritus Scholar. Di- 

"._reetor, et actualis Corrector Işpi Va- 

lachici penes R. Typographiam Vni- - 

„ uersitatis Pestanae. 

“ VITO PILUTIO | 

Fiind vorba de ortografiă, cu litere latine, să mernorâmii si de Catechismulti 

lui Vito Pilutio. . | - 
Acestii. Minorită Italiani, la anulii 1677, 7, traduse in. roiănesce catechismulii 

„Dă Bellarminii, si-lii tipări in Roma cu litere latine, sub următoriulii titlu: . 

DOTTRINA CHRISTIANA: 'TRADOTTA IN LINGUA VALACHA, DAL PADRE VITO PILUTIO 

DA VIGNANELLO MINORE CONUENTALE DI S. FRANCESCO. IN ROMA NELLA STAMPIA 

"DELLA SAC. CONGR. DE PROPAG. vibe. 1677. , | 

Are 2 foi nepaginate, si 32 pagine, in ge mici, 
Biblioteca regală din Berlinii „posede unii esemplariii. La anul 1860, “afâii- . 

du-ne in Berlinii, li copiarămil. | 
Si Etă, din curiositate,. CREDULU, Care se află la pag. 4 si Ba Catechismului luă - 

- Vito Pilutio: | 

Kredz - entrun Dumnedzeu Tatu prestotot puternicul izderitorul Cier ului, szij pe- 
mentului. E a 

Szij en Iesus Kristos Fiul suincijsale Domnul nostru.. 
Karile se prinsze de Dukul suijnt, neskund en suijnta Maria, fata fcciora, 
Petzi supt Domnie lui Pontius Pilatus, restengnijt, fu umorit, szij encropat. 

| - , 4



10 TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE 

„„ Pogori pre Iad, ă treie dzi cnvise de la: morte... :* . 

„ Se sui en cier, szde la derapta' lui Dumnedzeu ă Tatului prestetot puternik. 

De acolo va vini 'dziudeca vij, szij morcij. 

Kredz en Dukul Suijnt. 

“Suijnta Biserike Katoliciaske, Uneciune Suijncilor, 
Ierteciune “pecațelor. 

-Skuletura: Trupurilor. 

Szij viaca de vecie. Amin. 
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IOANE BISSELIU Dv SOOUETATEA ISU, 

: Tesuitulii DBisselii, după cumii aftâmi: din Lesiconulti universal ali lui Zedler,: 

eră născutii la anulii 1601 in Babenhausen i în Svabia. Eli fă mai multi timpii profesorii 

de poesiă, de retorică, de ethică, si de teologia polemică. Mur pre la. anulii 1677, la 

Aimberga. Serise: mai multe opere. “poetice si altele. .Cele mai inseninate sunt: Icajia. 

Deliciae  Aestatis, Avgonauticon americanum.. De. pestiferis peccalor a mortaliu - 

fructibus. Ilustrium ab orbe condito Ruinarum decades IV. Palestinae Topothesia. + s.a. ; 

„Dar -cartea ce. ne interesâză pre noi, este "următ6ria.: 

 IOANNIS ;BISSELII, E SOCIETATE IESU, AETATIS NOSTRAE GESTORUM EAINENTIUM 

MEDULLA HISTORICA, PER ATiquo SEPTENNIA DIGESTA, SEPTENNIUM 1. AB ANSO. M. DC... 

USdUE AD ANNUM M. DO. VII. INCLUSIVE. PERMISSU SUPERIORUM.. . AMBERGAE.:. APUD 

IOANNEM BURGER. ANNO A, DC. uxxv, Adecă, romănesce: Mădua istorică a faptelorii: 

celorii mă insemnate „de pie timpu ile nostre, impărtite în câlâ-va. seplenie. Septe-: 

vilă I. dela; anuli 1601, pen la anulă 1607. inclusive. Cu permisiunea . celovii 

- hai mari, Amberga. la Ioan Burg “ger. Anulii 1675. In 80 micii, editiune „destulii de 

| elegantă .si corectă... - i a ij 

"Din acâstă operă, noi cunâscemii patru volume. Volimn li arin, deserie septe- 

niulii primi (1601= -1607). Volumul: ală doile, descrie alii doile septeniii: (1608- 

1614). Txă alii tveile si ali patrule volumii, descrie” întâmplările cele mai insemnate 

din septeniulii ali treile (1615-1621). p . 

- Primul volumi e inchinată, pre lângă o epistolii dedicăitoriti, dumnedicescului 

Iosif vergurulă : Patriarciă ali: Ley ei Nouc:. asia precumă,. inainte - de, acâsta, o de- 

cade a: Ruineloră .o dedicase Miresei. lui. si Maicei Domnului. “Alii doile septeniii e 

dedicatii lui. Ijnutiii Loyola, pre-sântulii intemeiătorii, ală . Secietatei Lesu. In fie,
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ali treile, lui insusi esu-Or ist Tipăratuilă Impăralilori ă.. Fiă-care. volumii, după 
0 descriere generală a septeniului (Synopsis), se imparte in Apocome in care se 
descriii .unele din faptele cele mai alese ale septeniului. Are citate de autori, note 

'si indică de materie; apoi, portrete ale bărbatiloriă 'celorii mai insemnată al septeniu- 
lui; in fine, autorulă mai face si. câte o poesiă asupra Gmeniloră si a evenimen- 
teloră. | - 

In cartea acâstă, adese ori se vorbesce despre provinciele Daciei. In septeniulă 
II. si III. se face istoria lui Gabriele Bethlen Transilvanulă. 

| Pentru noi, e mai interesantă volumulii  ăntâii, A „Patra ; Apocomă a acestui 
volumii, descrie in 114 pagine (adecă dela, pag. 53 pâm la pag. 166), viâtia si mârtea 
lut Michaiii Exoulii. Acâstii Apocomă e impărtită, in--36 capete. La. finea, Apocomei, 
urmeză. autoril:. citati, apoi unii Metru, si trei. Note  Chiarii la finea - volumului. 
(pag. 548-553), autorul mai adauge si unii Sumariă ali Capetelorii (Summarium Pa ya 
avodaeunm). Acâstă Apocomă e illustrată si cu efigiea lui Michaiii, lucrată de scul- 

-ptoriulii Bânner (Umbach focii, . A 4. Bănner sc. d după Dominici Castode, precumii 
4 insemn6ză Bisseliăi. 

„Bisseliii nu cundsce, sâi mai bine, :pâte: nu vră. a , cunâsce faptele lui. Michaiu 
mai. pân la intrarea; lui. in- Transilvania. Din primit ani aj domniei lui, de abia me- 
mor6ză unii: mare neadevârii: că adecă, Michaiii, cu ocasiunea resbelului cu Sinană, 
ar fi. trecută cu necredintiă in partea, Turciloră. Bisseliti cercă a acredită acestă în- - 
famă calumniă, luându-se după unii scriitori, at timpului, carii confundă pre Mich- 
nea 'Turcitulii, cu. Michaiii, precumii "vomii: arătă in Notele n6stre. In timpii ce pre 
Michaiii li face trădătoriii, tâtă gloria: bătâilorii cu: Sinanăi,: o atribue lui Bathori 
Transilvanulii, Bisscliii, „ca si cumii“ar 'vră să continue pre Walther, incepe a fi 
interesanti in Capetele - următârie unde nară, resbelulii cu Andreiii Bathori, ocu-: 
parea - Transilvaniei, entusiasmuli. generală alii Românilorii 'si a tâtă: Europa erestină, 
si umilirea păgânilorii, după acea strălucită invingere; unde descrie espeditiunea; din 
Moldavia, ! bătaia cu Basta, cu Zamoiski, cu. Sigismundi Bathori; certele cu cabine-" 
tulii Austriei pentru domnia. Transilvaniei, si, in fine, mârtea Eroului Românii. 

Bisselii e nu: numai: Tesuitii, dar “si Austriacii neconditionatii..: De aci: vine că, 
elit, dela, inceputii până in fine, tratâză pre Michaiii de unii Eroi, neinvinsă in lup- 
tă, insă, crudă câtră ti6ră, rebelii câtră impăratul, : 'si perfidii; Persistintia lui Mi-. 
Chaiii de a rămănă Domni ală Transilvaniei care cu sângele: sei o cucerise, e Der 
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fidiă, si necredintiă, după mintea, lui: Bisseliii: “6ră o altă faptă a: lui Michaiii, are- 
starea, solilorii .ce-i trimise -Mohametii, e gloriă si virtute. Michaiii' e. perfdii că pre- 
tinde - Transilvania ce de d6ue ori 0 cucerise, e crudă Michaiii 'si: selbatică. care 

plânse mârtea Cardinariului .si-lii-: immormăntă,. cu pompă regală: “ră. Baista, uci- 
gătoriulii, e probă si moderată: cea, mai, infamă, din. crime si-cea mal. vile, e: aprâpe 
virtute. in ochii Iesuitului.; Cuvintele si armele apărătârie ale: invingătoriului, incon-. 
tra. impertinentei. pretensiuni a lacomului ce nu. fiicuse nimica, apărarea incontra în- - 
trigei si a, pertidiei, e cutediare perfidă, si rebelă: 6ră purtarea Curtei imperiale care. 

după chiarii”indicârile lui Bisselii, intiadinsii, pusese si .tineă, pre. Basta, la costele 
Domnului Românii, si aruncă sământia desbinârej intre ambii beliduci, acestă pur- 

tare, dicemii, după invătiătura Iesuitului nostru, nu se chiamă „nică intrigă nică per- 
fidiă, ci inaltă intieleptiune” politică. Etă, cumii judecă acestii Bisseliii alii nostru 

Dealtmintrea, faptele istorice, le descrie cu fidelitate. Fontânile lui sunt, scrii- 
torii contimpurani pre carii i si citâză. In generalii, e bine informatii. Cu tâte a- 

cestea, comite 6recare erori care e bine a le indrepță, precumii că numele femeei 

lui Michaiii ar fi Vagarossa, în loci de a dice că o fostii inchisă la. Făgărasiii;. 
despre Baltasar - Bathori sans că eră inchisi la DMoressuay, inlociă de a dice 

Szamosuivar (Gherla), s. | 

Bisseliii cercă a imită pre Livii. “Latina „sea e. cercată si inflorită, adese ori se 
apropiă, de cea clasică, insă mai totdeauna. e prt-amplificată. Eli rationâză “multi 
asupra, faptelorii, pră-multii. Unele din aceste rationaminte si Îrase, ne fiindii de vre- 

„ună interesă' istoricii, le lăsarămii afară. 

| Gebhardi, Engel, Sincai, nu: cunoscii pre Bisseliii, Domnulii Antoniă Kurz, U- 

nul din istorici Transilvaniei, memoreză, de acestă carte, in notele: sele asupra por- 

tretului lui. Michaiii, publicate in Magazinulii Istoricii pentru Dacia?. Domnuli Kurz 

impr umutase cartea dela Comitele Iosifii Kemeny car e, după câtă scimii noi, celti de ăntâiii 

se folosi de ca, în conientariulii ce făcă asupra unorii documente asupra lui Mi- 

chaiă, scâse din archivulii de Viena“. Bălcescu citâză adese ori pre Bisseliii, in par 

D. Domuulii A, Ku:z publică următâria operă: : Magazin fir Geschichte, Literatur und alle Denk- und Merkwăr- 
- digheiten Siebenbiirgens' Im Vereine mit mehreu Vaterlandsfreunden herausgegeben ron " Anton hurz. Kron- 

stadi. Druck und Verlag von Iohann Got. 

2).. Magazinu Istoricu pentru Dacia. II. 371. 

*. 3). Mihaly Vajda jellemet €s etteit  hitelescu €rdeklă olmdnyok 1600 cs 1601-- dăl. Grof Kemeny Tozseftăl. DU- 
-. Dlicate in Magyar tărtenelmi tăr. IN 119, Pest. 1857, - 
.



110 : 'TESAURU. DE MONUMENTE ISTORICE 

tea, âncă,. nepublicată 2 istotiei lui Michaiii, precumii ne incredintia 
„Scriptuli sei ce-lii posede si-l publică amicul nostru, domnulii Odobescu. 

: Noi posedemii doue esemplarie din acâstă vechiă, si rară carte care Băleesezi 
alii nostru. se :vădiuse. nevoiti a si-o copiă din biblioteca din. Paris, 

 Publicâmii în 'rgsAURULU nostru Apocoma, lui. Bisseliti despre Michaiii, cu atâta: 
mai vertosii că, după ce ascultarămii pre Wather, scriitorii amicii ! “Lui "Michaiă, nu 

„e fâră interesii,- credemii noi, de a ascultă si pre ună nimici: alii lu. “De multe” 
ori, dela inimicii inveti mai multă de câtii dela amicii. i 

Notele n6stre vorii urmă, la fine, .. Ei 

Bucuresci 16 Septemvre 1862, 

ămii din manu:
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L. Glztoc, et sequenti Septennio, crebra Ba- 
thoriorum, ac subinde Bastae quoque, mentio at: 

in omnibus vero Septenniis, Daciarum, hoc est, 
Transsylvaniae : Wallachiaeque cum Moldavia, 
memoria non infrequens. Cum ergo dubium vix 
sit; quin narrationibus iis haud parum lucis col- 
latura: sit expositio quogque rerum, a Michacle, 

'"Wallachiae Wayreoda, gestarum, ejus hic Vi- 
tam în armis, et Duteritum in perfidia, jure pon- 
dereque diflusiorum Apocommatum, interse- 

rere, consilium fuit. |. 

TRANS Danubiumn... regio jacet, popu- 
lis quondam Geticis insessa, sub Alpestris, 
et Zransalpinae, nominibus celebrata G6o- 
graphis antiquis... Illis în locis Romanii, se- 

” cundis aliquot pracliis, indigenas :priscos par- 
tim subegerant; partim; exterae dominatio- 

 nis intolerantes, longius inde submorant: do- 
nec illuc et coloniam deduxtre militarium vi- 
rorum ; terrasque, quas dixi, Provinciae jure, 
sed titulo praefori:s, Pomponius quidam Z'lac- 
cus. obtinuit: .Tiberii Caesaris . auspiciis ev 
missus, Is Flaccus,. ob res illic pacis ac bel- 
ui strenue gestas; necnon, ob contusam Rhe- 

-voră memoră 

    

MEDUA ISTORICA A FAPTELORU CELORU. 
MAI INSEMNATE: DE PRE TIMPURILE NO: 
STRE, DE 1: BISSELIU DIN SOCIEY: IESU. 

SEPTENIULU 1. 
| _APOCOMA Ip. 

MICIIALU DOMNULU TIEREI ROMANESCI. 

, 

IL Be acestii Septenit, s si în celii urrmă- 

tort, adese ori va veni vorba de Bathoresci, 

si câte odată de Basta: nu mal puciniă, se 

Daciele, adecă, Transilvania, 

Romănia si Moldavia. Si fiindi-că aceste nara- 

tiuni, fâră indodlă, multă 'se vorii lumină prin 

espunerea faptelorii lui  Michaii, Domnuliă 

tierei romănesci: aflarămii cu cale: de a de- | 

scrie aci, viâtia lui în arme, si mârtea-i in 

trădare. aa mi 

La Dunăre: zace tiâra ce odinidră eră 

locuită de popâre Getice,. si care Geografil 

cei vechi.0 celebră sub numire . de Alpestre 

si Transalpină. Romanii, după câte-va bătăi 

norocite, parte supuseră pre vechii locuitori 

ai acestei tieri, parte alungară pre cel-ce nui 

voiă a suferi domnia străină, In fine, asiedia- 

ră acolo si 0 coloniă militară; &ră ticra, o 

administră, cu. dreptulii de provinciă, si cu 

titlul de pretore, Pomponiii Flaceă, trimisă, 

sub auspiciele lui Tiberiit, Acesti Flacii, -se . .
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scuporis, 'Thracum tyranni, viciniam, Roma- 
nis gravem : Cornelii Taciti, Romanorum an- 
nalium conditoris, et Ovidii Nasonis, poitae, 
Geticis tunc. în regionibus exulantis, eximia 
laudum praeconia sibi promeritus est. (a) 
Nec : incelebrior, provinciales apud - populos 
fuisse Flaccus hie perhibetusr; illique veterum 
Getarum tractui, suo paullatim ab noniine,. 

- FLACCIAE vocabulum induisse. Quod tamen 
" posteri deinceps, adulterato (sicut fit) .anti- 
-quae pronuntiationis sono, sensim în vrac. 
CIAM converterunt : "Falaeciam : autem, una 
mediarum litterarun „asperata,  Palacehiam 
eflecere; donec, et elemento nominis primo 
transmutato, Pallachia tanden, et IVallachia, 
prodiret, hodierna. VOX. Haec.porro, teriarum 
imperii Romani! portio,: cum, a quo tempore 
subigi primum est coepta,- belli victoriaegque 
jură, sub dowinatu mansisset; a praetoribus 
ut plurimum administrata; post haec, -immi- 
nuta, sensim ae nutante Romanae potentiae ma- 
jestate, -per “ Optimaţes et; Satrupas- est' co- 
&rcita: quos gentes illae Palatinos appellant, 
Hi, reguli tere, sed fiduciarii; sub . auspiciis 
adhuc. Caesarum utriusque Solis, regimine 
vicario gentes curabant illas: Zetrarcharun 
propemodum, Ezarchorumqie Quadam aucto- 
ritate; Caeterum, omnibus, his, sive Praeto-. 

_Tumii, Satraparumve, sive' Palatino nomine, tam 
Wallachis, quam omui circum Viciniac, prae- 
siderent; gentis Flacciacae patria "voce, ivay- 
„WODAE -tribuebatur appellatio; nota digni- 
tatis et insigne pracfecturae, Quod monere, 
placuit; nequis, antiquitatum ignorantior, au- 
ditis, . aut apud- nos toties lectis, wAywo.- 
DARUM nominibus; propria, sibi vel homi- 
nis, vel 'stirpis alicujus, nomenclaturam. som- 
niaret: . neve . cognomentum . opinaretur,. dut 
agnomen, vocem illam; quae magistratus tan- 

 tum ac functionis est: in Jfichaele YPayaro. 
da tamen antonomasia quadâm pracfulsit. 
Iu Hobitudo” Wallachiae, suis incolis 
haud Quaquam poenitenda: terraque, non zi- 
ctu tantum, ac vitae subsidiis, sed copia quo- 
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bucură de multă autoritate la Romani, pen- 
tru faptele sele ilustre in pace si in resbelii, 
si anume, pentrucă sfermase pre vecinulit Re- 
scupore, tiranulii Traciei. Eli merită laudele 
lui Corneliii Tacitii, autorulii analelorii roma- 
ne, si ale lui Ovidiii Nasone, poetuli, care 
pre atunci se află esilatii în acele pârti Ge- 
tice. (a) Nu mai puginiă li celebră provincialii, 
incâtit aceste vechi locuri Getice, dela nume- 
le lui, se dice a fi imprumutati numele de 
FLACCIA, care apoi, în. urmarea timpului, 
precumii se intâniplă, se preschimbâ in Fa- 
laccia si Falacchia, pân! ce, in. fine, se născă 
numirea de astiidi de Valachia. . Acâstă, por- 
tiune a Imperiului Romanii, câtii timpi stă- 
tă, după dreptulii resbelului si ali învingerei, 
sub domnia "Romană, se administr de .pre- 
tori; după aceea, scădiândii cu incetulii mă 
zirea puterei Romane, de “boeri,: si Satrapi, 
pre carii 1 numescii Domni. Acestia guvernă 
pen astădi sub :auspiciele Impăratilori, cu o 
autoritate, asemine 'Tetrarchilori si Esarchi- 
lorii. Românii i chiaină; VOIVODI; si acâstă 
numire: e. semnulii Domniei lori, 'Aflarămă cu 
cale de a observă acesta, ca riu 'care cumva. 
necunoscitoriii alit acestori lucruri, audindii: 
ai cetindii Ia noi, de atâte ori, numele de 
Voirodii (care, precumii disemii,: insemn6ză 
demnitatea Domniei), 'să-st. inchipuescă că ar 
fi nume propriă aii de familiă, Numai în Mi- 
'chaiă Vodă străluci acestii nume prin, a1:fon0- 
“masiă, asia incâtii se părcă a fi fostii numele 
lui propriii, PI 

IL. Românii se potii Iiudă cu tiâra lori, 
Ea are de tâte,. nu numai cele necesarie, dar 
si cele ce aducii plăcere vietiei.. Nut lipsesce 
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que, rerum, „ad delicias, instructa.. Non aurum 
illius visceribus, non argeutum, decst. Ferri, 
salisque fossilis, - uberibus venis, quin -et bi- 
tuminis alicubi scatebris, cflodientium sedu-, 

litati quaestum parit. Ab equis tamen prae- 

cipue celebratur: quorum, prac-caeteris, no 
bili satu propagineque !Vallachi :merito .glori- 
antur. Vineta quoque non ignorat illa gleba; 
nec. termeturi sui 'Solis, indigenae (). IVay- 
acodar un jam olim Sedes, ac regia  Zergov- 
vizza, vetus. est uibs; „quam ct Tergoviscuun, 

ac “Tergovestam, apud quosdam reperio -n0-. 

minatam. Oppidum id „est,. ad Ialoniczae du-, 
minis dexteriorem ripam situm ; cum arce, 

castelloque munitissimo (e): rei Christianac, 
quoties a, bono Satrapa.. tenetur, propugnacu- 

lum ; sub improbo; rebellionis asylum. 
UL. 

ne, . memoria; vir „fuit; Quantum ; armorum 

hostiumque: domitor et rictor, tantum ambi-. 
tionis, ac celsiora semper aucupantis animi, 
sercus. cflracnis. “Hic, pro re comniuni Chri- 
stianorum „parum “admodumn aliquando “facere 
stareque visus „est: .eaque „maxime bellorum 
tenijestate quă “Sigismundus DBathovius, du 
ctăirecens ih miitrimonitni Maria Ohoisticr a, 
sew Choistina, Caroli Styvorum Archidutis 
filia; Ferdinandum (qui. postea, Secundi no-. 
mine, Caesar et Augustus fuit) aflinitate si- 
bi, sotoris e: nuptiis, - “conciliavit. "Tune enim 
barbară: 'Turcarum  gens, occasione captăta, 
muptias” ut: illas: disturbaret; . Sinane Baăsa 
ductore,.. Danubii fluenta spatiosa.: pantibus 
trajecerat: ct, în ipsa Te allachiae viscera 
populosissinio ducto „milite; castra locaverat; 
in: Tergotistae,- Waliachoruim: (ut dxi): regie,” 

“tem: 
porum :amicus,:  Aquilarun: relicta,. fide, cum 
conspectu.' 'Qua tempestate MICIIAEL, 

barbaris, Lunae v eneratoribus, societatem belli 
coivit. Nec ea vel. suspicio fuit, vel conjectu-, 

ra, caluniniantiuiii. Quod enim admirandum Se- 
„quentium: annorum. Jfichaelis -YVallachi gesta 
facient,. Ottomanicae-. domui cumprimis : infe-. 

rebeliune, când eli este râu, ati 

E „IWallachiae, supremus Practor, ac. 
IVasntoda, MICIIAEL,: patrum, ac nostra pae::   
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aurulii,:. nict argintii, eri. si 'Săre “înultă; 

ie. “pe a! 

si păcură”: se 's66te din vinei “sele, Gu deosc- 

bire, suni renumiti câil “romăliesci, cu alii că 

rorii' ivi “genii” 'si prăsilă, Românii cu drepti 

cuvânt se Iâudă: Viiele'. ânci 's6 cultivă. 0) 

Capitala și resiedintia Domnilor, este “Tirgo- 

vistea, pre malulii ÎN al a Ialomitei, eu 6 

stine cândi Domni este: banii, si i asia de 

, 

III. Părinții nostri, „si chiar unii din 
noi, si aduci încă a .minite . de -MICHIALU: 
VODA; 'Domnulii: tierci iomănesci, bărbatulit. 
de arme, imblănditoriulă: si invingătoriulii i- * 
nimicilorii, 'dar, totdeodată;, omi de o.ambi-: 
tiune nemărginită, si de o inimă neinfrânâtă, 
intru „a venă scopuri inalte. Acesti Michaii, 
la inceputii, se ar&tâ prâ-pucini plecatii spre 
a stă intr'ajutoriulii causei comune a cresti-. 
nilorii: si anume, pre timpul acelorit res- 

bele cândii: Sigismundu Bathori, se: insogi. cu: 
“Maria Christierna, fiia archiducelui Carlii din. 

Stiria; si sora' lui Ferdinand care, după a- 
ceea, se făcu. Impărată, sub numele .de .Fer- 
dinandi II. Atunci, Turcii, spre a turbură a 
cea nuntă; se folosiră de 'ocasiune, si, sub: 
conducerea, lui' Sinaniă Pasia, trecândii Dună-. 
rea. pre poduri, cu - 6ste forte : numărosă, si 

inaintândii “in lăuntruli tierei, rominesci,. si 

asiediară „castrele -in facia “Tirgovistei, capi-. 

“tala Românilorii.: In acesti timpii de periclu,: 
"Michaiii, plecându-se după. impregiurâri; pă- 
răsi eredintia: vulturilorii impărătescl,: si'se: 

insoci cu barbarii, inchinătorii Lunci. Nici ai 
fostii acesta: numai unii: prepusă s6ik o 'calum- : 

niă; ci (lucru: ce ne facesă ne minunâmnit si 
mai: “multi de faptele: Românului. din anii ui- 

„. 15
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sta,;. gepertus" tune. “est; Ottomannicinăniu ct 
ipSe. partium: cum Sigismandus, armatorum 
Turearum sexaginta millium. formidandum c- 
xeicitum; numero milituri 'siioruni“ plurimura 

- impare, prostravit. partim, ac partini disjecit, 
atque .profligavit;.. cum;  divinitus immisso 
terrore, Sinan quoque, „(quem :dixi,) Turcicus 
Praetor,-- priusquam cum - Baţhorio “manum! 
consereret, aut;:pedem „conferret; et soli, 
et consilia belli, .vertit: „pernici fug ga, per for- 
midinem panicân, âblatiis.. “Sed a tergo reli- 

„querat, în arce castelloque Tergoivistano, Bâs-: 
sam Iassanem, cum. quatuor, adhuc millibus: 
Suae gentis. praesidiun arci, castellique pro- 
pugnatores. In iis, et Dfichael tunc Wagaroda, 
„cum aliis; Thracicae tyrannidis” haud impati- 
entibus, uiti diximus, est deprehensus: Omnes 
Sinani,: sub: Hassahe, jurati; practereague Ja- 
nizarorum duo millia. Quo die,: 'quodnam.a- 
liud ab occupatore Sigisuuiudo : nOmMen, quam, 
Transfugae, Waywoda -meruit ? . - quo. proinde 
nOnnemo scriptorum eu confidenter tra- 
ducit. (d) .. 
IV, Sed. tune quidem, quotqăot a , victo- 

re Sigismando 'repeyti propugnatores- erant 
in arce castellodue Zergozristae; strage pro- 
“miscua concisi ..sunt omnes. - Solus ; Hassan, 
practor - 'Tureicus,: cum Begis; quos vocant, 
duobus, salutem,  pretio redemptam; Michael 
autem, et impunitatem transfugii recentis, et 

| diemitatem insuper : antiquanm, - (sub Caesaris 
tamen arbitrio fideque) retinuit, "A quo. pro- 
inde temporum articulo, tam diversa Martis' 
vicissitudine . variato; TVallachus  intendere 
cocpit animum, - in 'omnem: hine quidem .sta-' 

„ biliendae praefecturae. veteris,. illine: autem: 
- „tam. infamis maculac delendae, commodam 

occasionem. Eam ipsi sors. tandem, ac dies; 
aperuit... cum praeter omnium opinionem, ex- 
citatis în. Dacia mediterranea, belli flammis 
immanibus, et, castroruin ardote ptovinciarum 
vastitatem spirante; IVayirodae virtus ac. vi- 

„or emicuit.. Sed, operae pretium fuerit, ex- 
altiore paullum . vepeti:"! natrationem: nequid 

Ati « Pee - 
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mători, fapte atâtii de' fatale cască otomanice); 
clii se aflâ intru adevârii de partea Otomani: 
lori, pre timpulit cândii Sigismundii, cu! unit 
numării de ostasi -cu multit mai micii, “parte , 
sfârmâ, parte risipi '6stea cea infricosiată de 
siese-dieci mii de Turci. Atuncă Sinană, co- 
mandantele Turciloră, âncă inainte':de â se 
incinge la luptă 'cu' Bathori,: cuprinsă 'de o' 
spaimă: panică, din: Ceriii trimisă; schimbânati 
planul resbelului, se puse “in fugă repede; 

:dar, la “spatele sele;: in cetitiuia “Tirgovistei, 
isase pre Hasan Pasia 'ci' patru mil Turci, 
„ca. Să apere cetătiuia. “Intre 'acestia: se 'aflâ,: 
“precumii diseinii, si Dichaiă! “Vodă, dempreună 
“cu altă servi ai. -tiranulul turcescii, toti 6ment' 
ai lui Sinanii,: jurati a se luptă sub Hasanit.. 
Se mai află impreună, si d6ue “mii de” Tani:: 

„ciari. In acea di, nu merită 6re Michaiii de a 
fi tratatii 'de 'invingătoriulii . Sigismundii, ' ca 
unit necredinciosit': ce trecuse Ta inimici? pre- 
crimă judecă mai multi scriitori, 0. 

e me 

w. Toti câti se afară atunci de invingăto-" 
riulti Sigismundii i in cotătiuia Tirgoviste, fură 
tăiati fără de alegere. Numai Hasan: Pasia, co- 
mandantele, si âncă doi Bey, si răseumpăratii Vi= - 
ctia; cră Michaiii fu ertatii pentru nccredinitia i 
sea, si lăsatitin! Domnia tierei, însă, sub asculta” i 
rea, Impăratului. Deaci inainte, in mijloculiă atâ-. : 
torii vicisitudini de resbelii, Românul cercă. | 
tâti: ocasiunea, atâtii spre a: “Si întări scâu=! 

nulii domniei, câtii si Spre, a se spălă de acea. | 
niaculă urită, Sârtea „Si.  impregiurârile: “tin: 

-pului Y infăgisiară, asemine; ocasiune, și vir=. 
tutea si vig6re ea lui străluci, preste isceptarea 

tuturorii, atunci: cândii “infricosiatele: Bacări 
de resbelii ce isbucniră! in Dacia mediterană, 
amenintiă” perderea acestori tieni, Să ÎNce-, 

perii însă mai „de “departe năratiunea nâstră, - 

. 
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corum, qua cognitu. necessuria, fuătint, 
obscuro sit. E a 

V. DACIAM, “quani “ode i “Dedi- 
 tervaneain; hodiegue 'vulgo' Transs) yleaniam 
appellari' suctan, roxerat,' ante Saeculuin lioc 
nostrum, Stepheius Bathovius “Stephano Pa- 
latino, Catharinaque 'Telegdia, 
xerat ile quidem Pyincipis titulo: sed, Oto- 

| mannidis' foederatus, ac, vectiualis, Is Stopha- 
nus, rebus! humanis exempto Sie ismundo So- 
cundo, Poloniac rege, suecessor evocatus în 
solium Sarmaticum: 'Transsylvaniac  Princi- 
patum. Christophoro reliquit Bathorio, fatri; 
legibus ct oneribus iisdem innexum, grava- 
tumquc, quibus ipse provinciam 'antehac ad- 
ministrarat. Ac Christophorăs, expleta neces- 

„sitate fati, superstiti sibi filio, Sigismundo, 

tunc etiamnum impuberi, verum juveni. post- 
modum manu bellisque' pi:ombto, .per manus 

eundem * dominatum ! tradidit; conditionibus 

iisdem, quibus cam pater ac patruus obtinu- 
crant. Verum Sigismundus, ubi primum ae- 
tate firmatior, animo consiliisque singula cir- 
cumspexit acutius: in memoriam sibi redegit 

" âetatum praecedentium tempora, quibus Da- 
- cicae quondam gentes, aliac quidem Caesaribus, 
aline: vero regibus Hungaris, Christiana : jam 

„sacra profossis, paruissent, Id, dolens, se Prin- 
cipe, Suisque majoribus, sccus sequiusque ca- 

__dere: stimulis actus altioribus, ad Alba Iu- 
Lian - procerum Transsylvanorum conventumn 
indicit. Est ca, Transsylvapicarum urbium 

“facile -princops : : Marusae fluminis' imposita 
ripis ş: cuj Aumini Rhaboni: quonidam nomen 
fait... In. illis optimatum comitiis,. a Sultano 
'Turcico. Sigismundus Bathorius, idque plero-- 
vumque popularium assensit sunumo, desciscit: 
jugunm Otomanicae domus avi, decreti re- 

ceiitis,' edictique publici, tanquam! acinace, 
disscindit. „Et, .. quoniam ce nobilitate” quidam, 
nec numero, - nec virtutibus potiores; : obstu- 

baut; in. quibus et Sigismundi. germanus: e=: 
_c0S ipse matura, prius- | 

"adolesceret,: 
rat, Balthasar. (e): 
quam in seditiones mens discors 

genitus.. Aere-: 

    

N5: 

] pentruca. n nimica din cele necesare să nu'r&- 
mână necunoscutii. RER: îi 

-.V. DACIA inediterană care astă s "se: 

chiamă. Transilvania, inainte de ucestii secli, 

o guvernă Stefani Batnori, fiul Palatinului' 

Stefani si al Catariuct "Telegdi. Eli o su, 

vernă cu titlu de Principe, insă federatii cu. 

Turcii si tributariti alti. lori. 'Acestit Stefani, 

după mârtea lui Sigismundă II, chiămatii pre 

tronulii Poloniei, Tr ansilvania 0 lisă: fratelui 

sei, Cristofor, in conditiunile in care o guver- 

nase si densulii. Murindii, Cristoforii, totii în d- - 

semine conditiuni priimi domnia: tierei fiiu- | 

seii Sigismundii, atunci âncă copilit;- cră pre-.: 

ste puginii, unii june belicosii. Sigismundii, in- 

dată, din- primii ant al junetiei sele, tâte lu-: 

crurile mai cu agerime incepi a le 'vedă: clii 

si'rovocă in memorii timpurile de mal.na=. 

inte când popârele Daciei eră, Supusc, parte 

Cesarilorii, parte rogilorii Ungariei Ce SC Cro-. 

stinâseră, Cuprinsii de durere că,. sub domnia : 

sea si a mai marilorii sei, se întâmplă să fiă - 

cu totulii altmintrea: impins de simtiuri mai” 

înalte, chiamă staturile tierei la adunare la. 

Alba- Iulia, cetate de frunte a 'Transilvanici, Ă 

intemeiată la ripele Murăsiului. In acestă a-. 

dunare, cu învoirea celorii mai multi, se de- 

creteză de a sfărmă jugulit 'otomanicii ce pur=: 

tară pân: acunii. Si fiindii-că unii din nobili 
sc opuneă, intre carii eră si Baltasar, vâruli 

lui Sigismundi (6): pre acestia indată Y si iu- 
înân6ză cu severitate, pedepsindu-i cu diveise 

genuri de mârte,. pentru ca, nu in urmă in-:. 

tărindu-sc, să se 'răscole asupră-i. Si anume, 

Daltasar muri “sugrumatii; pentrucă lisă pre” 

Titan sii trâcă în. Ungaria, si „pentrucă . si 

atogasc, titlul de. Voivodii. 'Tâtii cu asemine, - 

morte muri, in inchisâria din Gherla, si com: ,
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severitate codreet, Et. alios quidem suppliciis: 
aliis e medio tollit: Balthasarem autem, Pro- . 
pter concessum Tartaris in Paunonias tansi- 

ter sibi “umplu, strangulatione, muliat Toje. 
ut” 'sceleris, et, conspitationis, "participe, sic. 
poena collegam, addit, supremum, Transsyl- 
vâniac “ libellorum magistrum: et utrumguc, 
nec insciis. popularibus, nec invitis, în arce: 
Moressuaro, mori  compellit. Hacc,: Quac me- 
MOravimus, a: Sigismundo, Bathorio gesta 

. sunţ, „ex Junio fere- mense, Saeculi. superioris, 
anni M. D. LXXXRIV. propemodum in adul- 
tum “jar autumnum. Caeterum, inter haec, 
sarictione publică, decernitur, ac promulgatur, 
nullo. dissenfiente; Ratam ac propriam 'fore- 
victorum, omnem, quac. Zurcis. în posterum 
extorqueretuz, praedam., In quae,, rapinarum: 
ac, spoliorum ; spe. nova cunctorum illectis a- 
nimis; ingenti celeritate, quadrag ginita milliaani, 
coit exercitus: expediuntur . aria, signa nii- 
litaria, sacramentum, commeatus, itinera, Di- 
ripiuntur, adverso  tractae Danubio, Byzan- 
tinorum helciariac naves; Orientis, ac barba: 
ricae, regiae, cunctis opulentac. rerum copiis: 
quas, in "Pannoniam inferiorem, (utpote Jani-, 
zarorum, omnisque Thracum, militiae,. stipen= 
dium) Sultanus subiniserat. IA pessime, Sina- 
nem Bassam habuit ; gementem, deplorantem- 
que tot ac tantarura opum jacturam tantam, 

quantam a. multa'-retro. memoria, . nunquam 
Hungarici. sensissent Tureae, Post haec,. tam 
secundis imbuta principiis,. Trans ycanorum 
alacritas; ; ad Temesiariam sigma. convertit, 
ulterioris, ac Trans- Danubianae, Pannonias, 
sub Hungaris quondam, urbden: tun autem 
"Tareis obnoxiam, adversus Christianos, mu- 
nitionem...Quod autem inter, hacc, in Trans-. 
sylvaniam, ritu. grandinis. infudisse se. Tarta-. 
TOS,. certis auctoribus Sigismundus, acceperat.:- 
relicta, tanţisper, ac, „dilata, Temeswaria, ra- 
pit in Dacian Fursuş agmina: Tartarosque; 
quocunque loco' conglobatos cos, aut palautes, 
reperisset, ingenti - frequientigue: clade pilsat, 
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plicele' seii, cacelariulii ' supremit ală Tranz" 
silvaniel: „Si, unul si altulii nu fără scirea si 
invoire ca, staturilorii. ticrei, „Acestea, se înţăme. 

| plară „din. luna, Tuniti. pân?, câtră finitulit tâmye- 
nel-anului; M. -D, "DXXSXIVi Intr'aceea,: se:: 
decreteză :si:se promulg ă-cu invoirea, tuturorii : - 
că. verce: se: va, luă: de aci nainte, din mânile ” 
Tureilorii, va fi „dreptă avere a invingătoriu: 
lui. Sperantia „prădilorii incuragiă, pre. toti: 
s6; stringe indată o ste. de. patrudieci. mik: 
se, imparti: arme si, stâguri - militarie,. depunir: 
jurământii,..se aprovisioneză, si plecă la luptă: 
Pradă „corabiele -turcesci ce se trăgea ini 
susulii Duniirei, incăre cate . dela Constantinos 

poli, din ordinea Sultanului, cu, toti feliulii. 
de lucruri, destinate: pentru. Ianiciarii si; tâtă. 
6stca tureâscă din Ungaria de giosii. Suspinâ- 
Sinanii Pasia de o.perdere: atâtii: de: infrico= - 
siată, 'căreia- asemine de: abia mai Suforiseră, 
'Tarcii din Ungaria. In urma acestori: ince- 
puturi atâtii „de noocite, Transilvanil, inimati,; 
si intorcii. armele . asupra. Timisi6rei, „cetate. 
întărită. care atunci sti--sub ascultarea. Tur 

cilorii. Intwaceea, Sigismundii -priimesce : “Sciri-- 
sigure cumcă Tătarii. se răvărsară, asupra 

Transilvanie; lasi, deci, „deocamdată, Timi- , 
siora la o „parte, se repede. in Transilvania, 
si pre „ori unde intălnesce pre. Tătari,. au: a. 
dunati la unii locii'ait: zisipiti prin: ticră, ii 

bate infticosiatii. Aci nu se -opresce virtutea: 
lui Sigismundii ce tindeă la. fapte totii mai: 
strălucite. „Câ-ci, - de si in anulii următorii, 
in mijloculă, căldurilorii lunci Augustii,. celebră, 
precumii. diseriimii,. cu măretie pompe, munta, 

cu Cristierna; din casa;Austrici : unii :momentii..+ 
măcar. nu-se opri in. petreceri, ci :fâră . intăr-. 
diare se » reintorse la castre, că unii tânără i 

intlăcăratii ce eri, si Dlină de“ viedre, legati”
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Non tanăcn- D6s intra: fines” glorie, Sigismiindi 

se 'virtus' tenuit; '"clariorum semper belli fa 
cinorum afTectatrix. Quanquam enini 'e0, qui 

secutus est, anno, mediis Augusti mensis ca- 

loribus, Choistiernam, ut diximus, Austriacan; 
nuptiarum' apparatu , magnifico genialique, sibi 
copulasset: nihil. tamen sibi” quietis, nihil, 
otii sumenduni ratus, în animi "emission, 

ad! castrensia confestină opeia reversus est: 
„quippe, juvenis, et, actate fervidus, ac virium 
vegetus; 'ct, praeter haec, Rudolpho Caesar, 
supra recentem affinitatem, adversus tyran- 

- nun "Byzantidruni, foederatus, Igitur, tum su- 

opte' Sigismuidus ductu, tum per Alberti 
K yraldauni, legatum suum, et -ih Transs yloa- 
nis, ct in' Iallachia, praelia crcbra, secuu- 
dissimo victoriarum cusu, facit: expuenatis, 

insuper;  arcium validissimarum  praesidiis, 
Tergonvistae, Divi-Georgii, Bocarestae; mul 
tis quoque Thracum millibus. Istro deincişis.. 
Quiibus accesserunt, captus, în conflictu, Molda- 

vide regulus, Aâroii: ct, Aaroni suffectus, Wa u- 
vodă Steohanus. quem postremum 'deinde Sar 

- matac, “Sigismandi clementia conservatum, pa- 
lo transfixum (erudele memorâtu 1) cedere vi- 
ta parter, ac. praefectura, coăgeruut: Teremia 
subrogato. Circumsedit. autem: et” denio Te: 
meswariam Sigisnundus, per legatum Iosilani, 
supremuni. libellovrum magistrum : firmissimun, 
ad arhnem, Temezam, propugniaculun, barba- 
ricis tunc. pracsidiis insessum ; compluraque 

„praeterea prosperrima virtutis cdidit,. ac for- 
“tunae inilitaris » Specimina. Propter quac, Sigis- 
mundi Bathorii, Transsylvanorum. Principis, 
fama. celebris, tanquam Achillis cujusdam, aut 
Scanderdegi.. redivivi, per“. Europan ea tut | 
que. cunctâm late. volitabat: Eam porto Sigis-. 
mundus cor: ronatur us fuerat: si quam ordiri benc, 
tam ctorsis insisteri e, mens bellacis et turbulenti.. 

- juvenis didicissot;: quem, "praeter impotus 
quosdam naturae variabilis, umor erat, im-. 
missis etiam veneficiis” posthaee i în vaccordem 

mentis! inconstantiam fuisse conjectun, Usquc, 

adeo, posteăquari in summo fueris: nisi con- 

. 
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a: “impăratul Rudăltă ni “nivăat: ptin “aoisti 
aa ei 

cumaătiăi. ci:si“:prin federatiunea, ce incheiase: 

i ca 

sti nat multe; bătât; si în "Transilvâia si în 

cu dânsulii: * incontra”! trenului” "turcoscii 

Rominia,. atât. sub :conducerea.:sea,. propri 

| cât“ si sul! acdiii'a Logătult” săli: „Albortă 
b sd 

Kiral: Gcipă "Tirzovisica; Giureziul si Bucu-, 
>: ( “i i 

rescii, Si. inn6că -i “in Dunăre: mat-multe. mit: de: 

“ Afaii“d6 “acestea, prindă în, up, pre” 
uiţi) 

si. în. Jocul lui. i “Domul A Moldaviel, 

asicdiă pre: Stefani Pre acesta insă, Polorii, 

li: “puseră,! “în c6pă "(erudimis”infioritoriz, a 

siediândii in ocu-i pre, Irimiă.. Dai ecet, 

de:noi incungiură Timisidra, pri Oancela-: 

riuli' Iosiea : mat dete'si' “alte inultă pidă 6: 

virtute. si fortună militără. Pentru: care, faima. 

lui: Sigismundii Bathori, principele Transitva-, 

nilorii, 'se Tătise in “tote “pârtile utopăi si” 

ale Asiel: ca unii Achile. eri celebratii “prez 

tutinde, si ca unii alti Scandeihbegii Elă. eră» 

să pună corână Tenuiielui: scii, deci inintea! 

junelui belicosii si ncastămperatii, ar fi învă. 

tiati asi urmă cu” constantia ' cele incepute! 

cu intieleptiniuă, Încă de mai mainii, eră Schi 

pătoriii la fire, si: adese Gui : :violentiă ș: Gri, 

_uemă; prin “farmece, precumii “se spune; 

cădiiise într: furiâsă ! ivolubilitate” de minte. 

Atât este. "de 'anevoiă - a: te „feri. "de: cădere, 

după ce te ăi ăltiatii “Ia * culme măriiiei 
* 

dec nu te vei cunijiini prin intieleptiule' si 

tăriă de: caracter, 'precumii' celiice. docă pre 

fun, spre” a nu aluiiotă, Se cinpânesee pin 

greutatei ce pârtă in mânt. Ia: fericire, mă
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io firmitategue, tanquan, Rmambulus, hal-, 
tere, stationem' libres; citra lapsum, aut “pro- 

movere pedemi, aut referre;- -difficillimum: est; 
“In cursu felicitațis, modus; în, modo, mentis, 
temperies: in utroquc,. „constantia prudentibus 
est, tencida.” 

1. VL. SAECULI superioris annus ibat octa- |. 
Vus, supra, nonagesimum: .cum,. animo Sig;s-. 
mundi Transsylvani repente sedit, vitae vete- 
ris, et fastigii, contractio:' contraque” prinoi=" 
patus, in Quem natus et: educatus: fucrat, 'as- 
„Suctudinem, convolvere sese: descensuque Spon- 
tanto modestiorem “fortunam experiri, Pul- 
crum îlli, piumque, facinus est visum; în animi 
deinceps tantum curas,. alto publicarun rerum 
otio, ;. suam, abdere , „Purpuratam „dignitatem. 
Eo consilio secum espedito: circiter IV, Apic. 
lis, (£) optimatum în “Albam-Iulian coacto 
conventu; Caesareos: praeterea legatos, accer- 
sitos, in curiam intromittit: in quibus erant; 
Archiepiscopus. Waciensis, 

" Bezius. His coram, ' Traiss, ylvaniain omnem, 
ac. IVallachiae jus dominicum supremumque, 
Caesari Rudolph. Secundo; dein, al hoc ca= 
pite, “ Domus deinceps Austrioram Ar chiducum 
cunctac, jure cedit hacreditario, pro se; pro- 
que. suis, ejurat. Ei; quoniam Caesar, prac:. 
monitus, germanum suum, Jazimilianun Ar. 
chiducen, designarat, Teass yloanorum post 
hac Principem: cum" Sigismunduis, quanquam 
tune absente, :sed: tamen ordinum om- 
nium sufirâgiis et applausu, sibi subrogat; 
ac Daciis imponit. Stipulatur tamen invicem 
a. Rudolyho sibi duas în Silesiis exarchias, 
Oppelieusena, ac Ratiboriensem : una cum mil- 
lium quinquaginta Philippeorum, în annos sin- 
gulos, auctario; quoad 'vita sibi șuppeteret. 
Adactis in sacramentum Caesaris, atque Ma. 
zimăliani, clientum omrii nobilitate vulgoque, 
(quippe, * Stgismuamdo primas, ad exemplu. 
fivmandun, obsequii' partes obeunte): tran- 
guilla .cuncta visa “sunt, -et inagitabilia, nec 
apparebat, undenam turbari. „recte coepta con-! 
Clusaque ossent; Stepluano praesertim Tosiha 

ada ba 

et Tur econsultus 

suă; în mâsură, minte neturburată, 

“măndoue, constaiitiă * sc” civine. a ave, 
intieleptii, 

i. Du e e tai 

  

  

si intwa- 
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VL In cursul “anului 1598, agodată îu-, 
copi aisc uri “Iu Sigismundii Travisilvanulii, | 
de” inăltimea' si vidtia principescă in. care fu- 
sesc. născutii” si crescutii, determinâiidu-se, a 
descinde. de buni voia sea de pre tronii, si a. 
cercă 0 fortună mai modestă. Asemine faptă, 
i se pări frumâsă si piă: a părăsi Ssgomo-.. 
tulă, trcbilorii: publice, a-si ascunde demnitu- 
tea regală, si a-si căutâ de aci inainte numaj. 
de ale sufletului, Pre la IV. Aprile, (£) convâcă 
staturile tierci la Alba-Iulia; invită la adu- 
nare si pre solii impăratului, si. anume, pre 
archicpiscopuli de Vacz, si pre  jureconsultlii 
Petiii. In facia acestora, Sigismundii, abdică. 
in numele scit si ali urmasilorii sei, si cede cu, 
dreptit, ereditariii,: tâtă Transilvania si dre-. 
ptulit supremit asupra tierci romănescă, impă-, 

tuturorii sucesorilorii * atului Rudolf II si. 
lui din casa „austriacă, Si fiindii-că impăra- 
tulii, aflândit” de acesta de mai nainte, numise 
pre. fiate-scii, archiducele Masinilianii, de 
Principe ali Transilvanilorii : Sigismundii, de ' 
si archiducele atunci. nu eră de fagiă, lă asi6- 
diă în loculii seii, cu invoirea si aplausulit 
staturilorii i tier ci, 

catulii Opolici si ali Ratiborici, precumii si o 
pensiune de cinci-dieci mii galbiui pre ani, 
pe la finitulii vietici sele. Astfeliii, (în urma . 
lui Sigismundii care celii de ăntâiii dete esem-: 
plu de supunâre), jurândii credintiă impăratu- 

(6tă 'nobili- 
mea si toti tiâra: tote piiveă a fi liniscite si 
in cea mai deplină - ordine, nici că si ar fi pu- - 
tut cineva aduce a miute de unde ar pute 
să vină “uuburarea unorii lucruri atâtă de 
bine-" incepute si bine asiediate; “mai alesi, 

lui, si archiducelui Masimilianii, 

.. 

“omuli 

de 'Domnii ali Dacielorii. 
De altă parte, insă, Rudolfii se obligă de a-i 
dă, lui Sigismundii, d6uc ducate ale Silesiei, du



quoque, libellonim' ad cancellos 'substituto 
magistro, pessumdato; quem . ct. ipsum pe- 

duellionis. ac novandarum rerum criminis con- 

victum, et nuper în custodiam datum, în arc6 
postea Zathinariensi, capitis supplieio leges 

verberarant: Cum, ecce, qua minime 'gentium 

debuit, ab ipso publicae: qQuietis auctore .câ- 

piteque, fomes, ac mox incendiu, inquietu- 
dinis est exortum, ' 

a VIL Bigismundus enim Bathori ius, trans: 
acta jam abdicatione Transsj ylvaniae cum, 

digressus în “Silesiam, 'fortunas ilie suas u- 
niversas, ac 'sedem, collocasse visus esset: 
repente, Îş mphato similior, quam expensi con- 

silii vito, turbari. coepit, et turbare. Sive mu- 
tabilis' genii fuerit.. haec indoles: Sive, quod 
diximus, magicorum carminum virus: sive de- 
nique, per simulatam commiserationem jus, 
simplicitatem irridentium, stimulus 'guidam, 
ab iis, quibus Austriacae domus felicitas ni- 
mia paullatim videbatur, illum, imcitarat: Si- 

" gismumdus certe, sepulta jam, paene cuncta 

Principis antiqui memoria, “maximis itineri-. 

bus, Augusto mense, Poloniam emensus ac 

Sepusiam ; “Claudiopoli praesto fuit. Haec' urbs, 
Colosuaria' “Transsylvanis ; at Germanis. Cla- 
“usenburg pun dicitur. Dic Bathorius, în vetus,- 
quo nuper.Su0s onmes clientes solverat, fidei' 
sncramentum, Dacos adigit. Et quoniam, în- 4 
ter haec,: Mazimiliasuus Archiduz, jamjam 
Cassoriam usque, cum legionibus- progressus 

„fuexat; Tiaiss yleaniae pracfecturâm, vice Cac- 
saris fratris, orsurus, uti conditiones et pacta 
praescripserant: eum  Sig gismundus : deterren- 
dum ante, quam 'penitius ibi pedem poneret, 

serio. sibi: desumpsit. Ableg at ad cum idone- 
_osi; simul, uxorem Chrisiiernam - adigit, uti 
per litteras cognatum roget, horteturque : de- 
sisteret -coeptis; ac profectioneni tanti aoli- 

i nins, aut votrorsun, unde venisset, o. vesti= 
gio verteret; aut, si forte gloriosius ci vide- 
retuv, aliorsun oblig quaret. . Si miles” omnihio, 

„si tanti vis et appa abus: exercitus, essel în 

covimodum publicai «fndendus: hostem în: 

BISSETAT MICHAEL WALLACEIAE WASWODA 
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după ce “Stefani Iosilta, cancelarul supremi, 
s6. “inchise la Şătmariă, unde apoi, convinsii de 
crima. inaltei "trădâni, se pedepsi după legi cu 
pedpsă. de morte:. cândă, stă, turburarea.. si 

incendiulii se născu, (eine ar fi crediuti 2).de 
la ÎNSusI, autorulii pacei publice. . 

[a ii A . .. 

“VII Intru adevârii, “Sigismundit, după 

abdicarea. Transilvaniei, trecândi in Sile- 
sia, se părea că s'a asiediati ac! definitivă 
tu tâte ale sele: cândii, de o dată, asemine. 

mai curândii unui smintitii, decâtii unui băr- 
bati cu judecata sănătosă, incepe, a fi turbu- 
ratii, si a turbură apoi si pe altii. Ai că a-, 

cesta. eră “natura lui cea „Schimbăciosii ;, ai că, 

eră urmarea descântecălorit de care vorbirii; 
aii că in fine, lucră. imbolditii de aceia că-, 
rora li se păreă că pră cresce „preste. măsu-, 
ră, fericirea casei austriace, . și cari! prin 0. 

prefăcută compătimire si bătea jocii de -sim-. 
plicitatea, lui: destulit că Sigismund, după; 
ce si mai ingropase deja memoria domniei de 
mai nainte, alergă . Cu cea mal mare. grăbire; 

in luna Augustii, prin. Polonia, si Sepusia,. si. 
. 

ajunge in Clusiii in Transilvania. Aci de noi, 
priimesce jurământul de credintiă si, supu-. 
nere de care cu puţinii, mai nainte deslega- 
se: pre supusil, sei. Si fiindii-că,- in timpi. ce 
acestea se petrecea, archiducele Masimilianii, 
inaintasc cu. Ostea, mai pân”. la Casovia, spre, 
a. luă - domnia, “Transilvaniei, după sunetul 
conditiuniloriă si. legăturilor incheiate: Și-. 
gisniundit si propuse . cu totii deadinsulii de. 
a-lii abate de la acesta, inainte de. ce ar. 
apucă să-si pună, picioruli, mai inlontrulit tie-, 
rel. 1 trămite soli; induplecă si pre femeca 
sea, Christierna, ca scriindii cumnatu-seii, si, 
li r6ge, si să- = indemn : : ca să se. lase de, 
cele începule, si, aă; să se. “întârcă,, „cu Ostea 

mannuaă de că tă de ahde a “plecati; | a, decă 
î sar pără a fi hier mai gloriosii, : să- si, 

| îndrepte pasii întraizired, Dică crede că 62" 

.
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vicinia, Turca, ' esse, caplan a Thoacibus 
Agia, Ticgăoruni urbe, czspectară Caţ: 
'Sareos Tiberatoriş, Za, avidi bello at Mac 
xiiniliani milites; capugnatun drent, ac rosti- 
titi. De caetero, quo minus . suis. ipse pa- 
ctis, et 'abdicationi Transs Vlaniae ” "iuperae, 
stare queat; Oppeliensis, ac “Ratiborianae, di- 
tiontim- obstare sterilitate : încertesque terra- 
Tu non iam agros et campos, quam uligi- 
nes et arenas:. şi praesertim Transsylvanici 
soli longe. Aispari discolorique Faceunditati 
componantur. 

  

: Ya. „ 

VIIL: Caesar, a fuma fratreque celerri- 
me de. venus „tam inexspectatis « edoctus': tam- 
isi, pactorum interversam fiden, dolenter 
adiilodiuni graviterque feiret,. “simulque jam 
eminus! ânimo praeyideret' cam, quae postmo- 
dum: est insecuta, provinciarum disturbatio- 
nem : “tamen imperandum adhuc irac, „Quan- 

- tumvis” justae, censuit. - Ouocirea, non Modo, 
castris et armis persequendi, sed vel incre- 
pandi Sigisiundi zigotem, ae jus ultimum, 
abstinuit; “quamdiu sanandi, tuxbidi Principis. 

„Locus; aliquis, ac spes, alluecbat: ab Austrio- 
rum avila clementia. rațus alicnuini arinata 
mau, p poccanten ad obseguiun redigere, que, 
sponte. sua, „paullo post. redituraun, ad of 
fica confidebat;, quippe, mobilitate” potius 
animi, qua pravitate ' rebellionis, in trans= 
versa raptum, Non. enim . ignorabaţ; Elia, 
sitprcinis în Dotestatibus pr iscum luă, actile. 
seniper, ac "decoruni, esse, Sapientem verbiş. 
piius'oi omnia, quam Aris, experiri: pluraque, 
saepe disșimulatrice 2207 a qua festinato ş gla- 
dio' "doripona. Quare, mittere legatos, satis. 
habuiţ et cos “tamen. ipsos, “necdum „extrema, 
denuntiare jtiss0s, „Exenerât autem i inter “hate, 
ut! » JMazimilianaei, dum în. Tr rânssylvaniam 
corițendiint; în - Sigismandi Principis impedi- 
menta quaedara inciderent,. ad Zolaium, ur= 
berh: n: în „diibus. Currus' cat argento, pretiosa- 
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stea sea, atăt de 9 gătită si atăt de putinte, 
cauță: pacat, "de. câtă a-si vărsă "sângele în, 
folosii publică: apoi, Turcul mu e departe 
Ad dgria cetate ungurescii, ocupată de dniinică, 

  

si „sectă. scăpare dela menii împăratului: 
MErgă I Masimiliant, '5i.0 scape,. decă steu lui 
întru atdtii doresce vesbelulii: Dealtmintreaj 
Big gismuedă,, mu *păte să se 'tină de legătu., 
rile de mai'a de unădi, mice re a îndi sc 

” de abdicatiunea. Transilvaniei, pentru că du 
catele Opoliei si ; Ratiboriei sunt forte sterile: 
pământul lori nau înfăgisidză ay a gri, ci cănipte 
de arină si locuri băltăse crescute cu erdi „sel-. 
batice, departe. de a se. .putd asemină cup: pă-. 
mentul cei fecundă ali Transilvaniei. 

VIII, Impă ratulii, insciintiatii indată, a, 
tâti prin, faimă câtă și prin frate-seii, de a-, 
ceste neasceptate intămplâui, de si simti o ne- 
spusă durere, privindă sfârmată credintia le- 
găturelori, si prevădiendu deja intru inima, 
scă, turburările ce ai si urmatii apoi preste 

indreptă, mintea cea, turbure principelui ; Gră, 
de altă parte, credeă a fi lucru străinii blăndetici. 
Aust iacilorii celei din stribună credite, dea a- 
dice prin puterea armelorii la ascultare pre pe, 
cătosulii de care. eră. încredintiatii. că preste pil-.: 
gintă de sinesi, are să se întârcă la detoriele sele,. 
ca celii-ce mal, mulți prin usiurătate de minte. 
de câtii prin r&utate de rebeliune, se răpi pre” 
drumulii rătăcirel, Că-ci, bine, scică: câtii ede 
folosităriti si de. frumâsă. Si, pentru cel. inăl: 
tiati in, culmea mărime, acea. „Vechiă învătiă 

Duciniă in, ăceste, tieră.: cu tâte acestea, afl” 
„cu cale de a- si infeănă deocamdată mănia cea 
justă. Se abstine, deci, si nu numai că, nu-l 
persecută, prin „arme, “dar nici măcar impu- + 
tătiuni mai aspre nu-i “face, pentuucă, de o. 
parte, mai rămâneă „Orecare sperantiă dea se.: 

tară, ce -dice că intieleptuui. se cutie a, în 
cercă tâte prin vorbe înainte de a se „apucă, 
de arme, si că. „alese : ori multe lucruri, mai 
curândii se. îndrâptă prin 0 amănare * prefă=. 
cută decât Prin. .arma „pripite, Asiadară,. se, 
multiiimesce. a-ă Ă trămite soli, „Si. acestia, „Ancă,



. 

“mis, 

" BISSELII MICHAEL WALLACHIAE WAYWODA | 

que supellectile, gravis: quem interceptum 

miles, ad Archiducem abegit; insporatam, ct 

non ingratam ductori suo, praedam. Pro cur- 

ru, quem dixi, jure :nutuorum excursuum, di- 

„_repto: Sigismundus invicem Caesaris legatos; 

custodia circumseptos, attinuit.. (e) Nihilo Se- 

-gnius interim, festinare Princeps; apere, mo- 

lirigue, clam atque palam, quidquid ad vote- 

Tem xepetendăm in Dacis potentiam, expe- 

dire visum esset: sacramento Caesaris laxa- 

re populares: se Dominum atque caput Da- 

ciarum venditare; Bathorios universim, gen- 

tium Zranssylvanavum haeredes, ostendere, 

docereque. Quin etiam, quo tempore vel in- 

" primis esset visus ad aequiora cum Cuesare 

pacta descendere; deprehensus Sigismatndus 

-est, non Varadinum duntaxat, quod Magnum 

cognominant (munitionem, . ad extremos Oc- 

"-ciduae Transsylvaniae -limites, famosam) sed 

“ Wallachos etiam, Caesaris obsequium ample- 

Xos, illicere; novas ad res, et imperium suum 

 acceptandum. Verum, “constanter utrisque pe-: 

ct MICHIAELE cumpri- 

Vallachiae  wWAYWwoDA, non firmitatem 

- modo, sed, ex tuxbatis adeo rebus, dolorem 

fidiam abnuent ibus;. 

animi singularem (h) aperte declarante; Si- 

„ gismaundi conatus impraesentiarum recidevunt 

in îrritum. Nec habeo- dicere; simularitne 

_ Waz aapcoda moestitiauri, de Bathoriana Jevita- 

te conceptam; an ex animo potius frontem 

„ deprompserit? Extrema „certe Jichaelis acta, 

conjecturam faciunt proclivem; eum, ex ae- 

“muli, victorisque quondam . sui, tam farn0s0 

* delicte, non penitus occulta,: laetitia caruisse, 

DX. Panta spe, quam-e PP allachoran 
“ac. Varadini defectione conceperat, dejectuz 
Sigismunrlus ; cognatas ad opes, tanquam si- 

"Bi fidiores, convertit animum. Nec id. neces- 

  

„credinciosi:   
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cu propuneri moderate. 
lui  Masimilianii 

Intr»aceea, . soldatii 
intimpină, la Tocaiii,: din 

-intemplare, -unele din carele incărcate cu lu- 

crurile lui Sigismundii, si anumne, o trăsură în- 
cărcată cu. asgintii si alte Ineruni. protise, 
Soldatii le oprescii si apoi.le mână la archi- 
ducele, care se bucură de 9 pradii atâtii de 
neasceptată si plăcută. Din causa;acestei prădi, 
Sigismund pune indată. la arestii .pre. solii 
impăratului (8). Totii-odată, lucră fâră pr6- 
getii: miscă tota, pre faciă și întrascunsii, 

spre a sc 'asicdiă crăsi in domnia. de mai 

nainte.a Daciei: deslâgă pre, totă. de. jură- - 
mântulii făcut câtră impăratulii: cârcă a a- 
vâtă că elii e Domnuli si Capului Dacielorii, 
si că Bathorestii, preste totii, sunt. Domni 
ereditară ai poporeloră transilvane. Ba, co.e 

mai multi, - chiară pre -cândă se părcă a fi 
plecatii la. invocli mai juste cu impărafulii, 

„se descoperi. că eli invită la lucruri, n6ue si 
la recun6scerea -Domnici sele, nu numai pre” 
cei din Oradea-Mare (cotate faimosă la mar- 
ginea apusană a, Transilvaniei), dar si pre: 
Românii tierci romănesci, carii se supuseră 

impăratului. Fiindii, insă, că atâtii Orădianii 
câti si- Românii refusară așemine perfidiă, mat 
alesii Michaiii, domnulit. tierei romănesci,. se 

arătă nu numai cu constantiă,; dar. si. cu, o 

deosebită durere de inimă (h) din causa a-, 
cestorii turburâri: incercârile lul Sigismundii 
de astă dată rămascră. desierte. Este de pri- 
sosi a cercetă, dâcă Voivodulii se prefăceă - 
numai a fi intristatit de- usiurătatea.- lui Ba- 
thori; aii decă intru adevâră asia si simtiă 
intru inima 'sca. Adevârulii este că, faptele lui 
“din urmă,.ne facii a crede cumcă elit nu pri- 
viă fâră 6recare bucuriă. ascunsă faimosele 
rătăciză ale emulului, si invingătoriuilul șci 
de mai nainte, N 

TĂ. Insielatii în sperantia ce-si pusese 
in Români si in Orădiani, Sigismundii recur- 
se la ajutoriulii  consângenilorii sei, ca mai 

impinsii la acesta, atâtii de nece- 

16



“cipatas, permittit; 

„tulis invadendas, ac: gubernandas. Ad posses-" 
“sionem hanc, olim în exitium sibi versuram, 

“vir, alioquin optimus, Andreas (ut homines 
“sumus, futurorum nescii, praesentium incon- 

ret: 

"et dignitate possidendas, seponit; vitae resi- 

122 , 

“sitati tantum rerum praesenti tribuebat, sed 
ambitionis quoque nonnullius simulacro, quo 
“credebatur vehementer exoptare; famniliae su- 
“ae sanguinem, avitis in principatibus,” per 

“ guemeunque, dummodo' Bathorianac stirpis, 
“extendere: propterea, quod is, e Christiernae 
suae, fastiditis fascino, thalamis, satis mani- 

- feste * perspiceret; împrolem se decessurum. 

“ Quare nOvis cum: gente Sarmatarum consi- 

“liis misceri -coepit: eo maxime spei fultus 
subsidio, quod ea natio, grata Stephani, Re- 

„gis nuper sui, recordatione, Bathorianae do- 
mui cunctae. mirifice studeret. Hac ile fidu- 

“cia subnixus, Andream, Livoniae Car dinalem, 
* Warmiae Praesulem, ortu Bathorium, proxi- 
“maque sibi necessitudine connexum,; ex ulti-, 

"mis Borussiae finibus accersit. - Ei ditivnes 
“ Dacicas,: Rudolpho nuper et Austriacis eman- 

e haereditariis deinceps ti- 

sulti,) non. tardus advolitat. Ad perniciem su- 
am, quam purpurae sacrae modesta satietate 

“semper evitasset, “ultro -fesținat. et: anhelat, 

Dacos omnes, praeter Varadinum et Walla- 
"chos; suum in nomen ac sacramentum, adigit: 
„gentem, quod nemo negarerit, ea tempestate 
"variam, et nobilem; ut, quae solius unius in- 
tra tempus aequinoctii, dominum jam tertiun 

“in cervices acceperit. Ne tamen omnium nu- 
"dus Sigismundus 'deinceps, et deteriore, quam 
unquam  antehac, conditione rerum, age- 

“urbes ei nonnullas Îndreas, ex paclis 

duae patrueli solatium, et alimenta. Caesar 
“interim Rudolphus, Praga legationem jam al- 
teram, (quoniam incassum. prior, et detenta, 
fuerab), adornat: novas, et cas quidem aequis- 
simas, concordiae conditiones allaturam. Ea, 
triduo jam profectionis exacte, prius, quam 
ad Sigismund perveniret; vulgante fama, 

” rerum Transsyltanicarun incredibilem con- 
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ele. Intră, deci, 

  

inconstante, că-ci,. 

  

silatea impregiurârilorii câtii si de o nestăm- - 
părată ambitiune de a vedă in scaunulii dom- 

niei acestori tieri părintesci, pre descendintii 
familici  Bathoriane, fiă apoi care din a- 
cestia va fi: că-ci, cli insusi, Si perduse 
totă - sperantia de a căstigă vre unii urmă= 

toriii din căsătoria cu Cristierna, din causă 

că, fermecatii prin descântece, nu eră in pu- 
tintiă de a se apropiă de patulii consârtei 

in ndue intielegeri cu. Po- 
lonii, carii, din recunoscintiă câtră Stefani ce 
nu de multă le fusese Rege, se purtă cu o 
nespusă favre câtră tâtă casa Bathoriană. 

Rezimatit pre acâstă sperantiă, invită dela mar- 

sginile Borusiei, pre Andreiii Bathori, Cardi- 
nariulii de Livonia, episcopulii de Varmia, . 
consângenulii si amicul sei de aprope. I dă. 
voiă să ocupe si să guverne apot cu titlu 

ereditariii, provinciele Dacici, de curândii lu- 
ate din mânile lui Rudolfi si ale Austriaci- 
lori. Andreiii, bărbati de altmintrea  prt= 
bună, însă, asia, precumit sunt Gmenii, necu- 
noscători celorii viitorie, si fâră sfatii in: ce- 
le presinte, alergă fâră intărdiare la acestă, 
„domniă care mai apoi aveă să-i aducă peire. 
Alergă la peire-si, care, d6că se multiă- - 
mid in modestiă cu purpura sacră, putea 
so incungiure pentru totdeauna. Priimesce 
jurămentulii de supunere a toti Dacii, na- 
tiune, pre acelă timpi, fâră indodlă, pră 

in cursuli unui singurii 

ani, acumii de a treia Gră st schimbase Dom- 
nulii. Numai Oradea-Mare si Românii nu i se 
'supuseră. Totdeodată, insă, pentru ca Sigis- 
mundă să nu remână, desbrăcatii de tâte pen- 
tru viitorii, si intro conditiune mat apusă pote 
si decâti altă dată: Andreiii, dă vârului sei 

câteva, cetâti care: să le pos6dă in pu- 
tere de tocmâlă, conformii demnitatei se- 
le, si să-i fiă pentru - sustinerea, si con- 
solarea dilelorii din :urmă ale vietiei sele. 
Intaceca, Rudolf mai trimite dela Praga o: 
soliă (fiindii-că o altă soliă de mai nainte fuse- | 
se poprită), cu ndue si fârteimpăcătrie con-  



“ inquictudinerm, 

tantisper 'ordiri-belli motum; | 
syleanicas' ad. turbas ipso praeliorum nimbo 

e 

versionem discit: attonitaque malo, eraviter 
id, nomine Caesaris, et indignanter, accipit. 
Neque taimen,. ne tum quidem, de pacis in- 
tegranda, summa despondent animum: prop- 
terea, quod Clementis Octavi,. Pontificis Ma- 
ximi, sollicitudine, Nuncius, qu6m is expedi- 
erat, Apostolicus, in - Transsylvaniam, sub 
idipsum temporis, itineribus maximis conten- 
dere diceretur: ad Sigismaundum ct Andrea, 
Bathorios, perniciosis a coeptis retrahendos. 
(i) Sed et Caesaris legati tunc, et Romanae 
sedis Orator, aeque contumacem utriusque 
Bathorii conatum reperere: plusque verbo- 
rum apud aures illorum, quam medicinae, 
factum.. E 

Et haec quidem, de Sigismando, nar- 
randa paullo prolixius, et ex alto. repetenda, 
visa sunt:... Nunc ad propăsitum revertatur 
ordo. . Si 

Ă. 'TANTIS, ac tam dirhidis, Daciarum 
tempestatibus, wavwopa Dfichaii, opportu- 
nitatem nactus; virtutis sune militaris, et in 
Caesarem fidei, : vel ozpromendae, vel vendi- 
tandae; non alias idoneum magis sibi tem- 
pus oblatum ratus est, ad insignem illam clu- 
endam maculam, quam, e conflata cum Oto- 
mannidis- amicitia, quondam in se Suscepis- 
set. Simul et callide divinare cocpit: . hanc, 
sui quondam victoris. (Sigismundi Principis) 

fortunarum suarum fore sta 
bilimentum; et e Bathorior a degenere îru- 
ge, suae glori ine campum, ac segetem, esse 
surrecturam. Ego, vehementer Imperii ma- 
jestatisque simulato studio, Michaci, ad Cae- 
saris. et Austriacorum : tutandam:  Caussam, 

totis armorum viribus se convertit. Verum, 
per gradus periclitandam esse virtutem ratus; 

ab hoste Christianitatis manifesto, decrevit, 

quoad Trans- 

raperetur. Ad hoc facile se videbat perven- 
turum: quod et Sigismundus” DBathori ius, ab 
repetenda, Byzantini tyranni societate, nequa- 
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că, se ..spuneă că, 

      

ditiuni de invodlă. Solit, după cale de “tre, 
dile, inainte de a ajunge: Ta Sigismundi, află, 
din faimă, de acestă ncinchipuită schimbare a 
trebiloră transilvanice,. si uimită de urmârile 
cele rele, priimescii scirea cu multă” măchnire 

din partea impăratului. Si totusi, nică acumii „nu 
desperă de-a pută impăcă lucrurile, fiind: 

minte” VIII, in solicitudinea sea, 'chiară, a 
tunci espedise uni Nunciii Apostolic care a- 
lergă cu cea mai mare grăbire la Transilva- 

marele Pontefice, . Cle- 

128 

nia, ca să desmânte pre Sigismundit si An- . 

dreiii dela incercâri .atâtii de periculâse. (i) 
Insă, nici solii impăratului nici oratoriulii sân-. 
tului scaunii, pre lângă t6tă stăruintia loră, 

nu isbutiră a indreptă lucrurile. 
Si acestea aflarămii cu cale de.a 1 

spune mai pre largi, despre Sigismundi. A- 

cumii să ne intârcemii la firulii intreruptii” ali 
naratiunei n6stre, - | 

X. Folosindu-se de ocasiunea atâtorii tur- 

burâri ce scutură pământulii. Dacielorii, Mi-: 
chaiii Vodă află că acumii e timpulii de a-si 
arătă, si vertutea, militară si credintia câtră 

impă&ratulii: si a se spălă, cu chipulii acesta, 
de pata-ce rămase asupră-i de cândi se in- 
sogise cu Turcii. Totdeodată, ca bărbată is- 
tetiii ce eră, presimtiă si aceca, că, turburâ= 

rile ce face Sigismundii, invingătoriulii sei de 
mai nainte, aii să intemeeze norocirea sea, si 

din semântia ce aruncă acesti degenerati Ba- 
thoresci, are să: r&sară si să inflorescă câm- 
puii gloriei sele.. Simulândii, deci, credintiă 
Si zeli, cu totă puterea armelorii se intârce 
intru - apărarea. causei impăratului si a Au- 

striacilorii. Intwaceca, spre a nu-pune in pe- 
riclu deodătă ci gradatii, virtutea si puterile 
sele: află mai consulti de a incepe lupta dela 
adeviratuli inimicii alii crestinătătei, pentruca 

apol, insași furtuna -resbelului să-lii impingă 

in midi-loculti tutburârilorii Transilvaniei. Sco- 
“pulii i se păreă usiorii de ajunsii:: că-ci, de 
o parte, se spuneă cu incredintiare cumcă, 
Sigismund Bathori, se arată forte plecatii de. 

>



194 

quam esse: ferretur alienusi -quippe, “qui per 
Chiausium, e “e “Phracia devecatum, :clom ali 
quid jar ejusmodi tractandum suscepissc per- 
hiberetur : et quia coguoverat,: Andr Can! QUo- 

que, post frustra” tentatam apud: Caesarem 
ejus actorum “approbationem, cum codem Tur- 
cico Sultano, legatis expeditis, de mutusfoe- 
dere consilia volutare: Pontifice Stmmo nec 

“ gnato, nec unquam approbaturo. Non distu- 
sit igitur Wallachus, in caput insum, ex quo 
penderet omnis mal: nexus, aciem inimicam 

"convertere. Primum orânium, in Turcas, qui 
Pannoniam inferiorem, cis Dahubiur, insede- 
Tant, "Wagavoda siena movet. Cacterum, ne, 
tanquam' inauspicato, rem tanti moliininis ag- 

grederetur: quanquam . 
„Archiepiscopo Waziensi, Peziogue Juecon= 
sulto,, legatis, Rudolpho Caesari Pallachiam 
suam universan, obsequio jurato, permisisset; 
(k) tune tamen, legatione suorum spontanea 
„Pragam adornata, “datam Auctriacae  domui 
fidem ienovat. Simul,. cadem ope*a,. Cnristia- 
nis Europaeis, in hostem haerăditariumn, a- 
inorum ac vizium nervos omnes. pollicetur. 
Neque proimisit efiusius, quam continuo re- 
ipsa praestutii, Collecta namque Suormi, u 
quidam tradidere, magna () manu: vel, 
alii, non pluribus, quam guinque militum it 
libus (m). universim, sed electissimis; Zelzana 
ac, Damovizam amnes transgressus:, in „Bul- 

“găriam. etiam advolat, pernicitate mira: Hu- 
minibusque, Danubio Silestriaque, superatis; 
obstaute nequicqu:m hostium transistrana sta- 

tionc, paullo' supra Xicovolinu urbei, in Tur- 
“carum millia tredecim impetum facit: nescias, 
improvisior, an incautior? Ripae namque Da: 
nubianae partem illam, multo desertiorem 
sibi JM/ichael animo finxerat ; quam eam re- 

“vera postmodo. reperit. Sed ipsa supervenien- 
tis inexspectata celeritas, erroris pericula cgr- 
exit: ct Wa mpicoda, Bassis licet duobus in 
acie curantibus,- viris fortissimis, sine mora 

" congressus; velitatione primum, mox acri diu- 
turnoque praelio, -Turcas ingenti clade fundit 
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  a antehac, testibus, 

  

a se. insoci Gxăst « cu Turcil: că, spre acesti 
scopii, a chiămatii la sine unii. Ciausiii turcii: 
cu''câre 1 “atâzi, intr'ascunsă; de altă: parte, 

aflase si de Andreiii, că: acesta, după ce-nu 

isbuti de a induplecă pre: -Impăratulii ca să-i 
incuviintieze faptele, trămise soli la Constan- 
tinopoli, si cârcă a se confederă cu. Sulta- 
nulii: si acesta, fâră scirea marelui pontefice 
care si dealtmintrea nici odată nu eră; săin= 
cuviintieze asemine lucruri. Nu intărdiiă, de- 
ci, Românulii, de a-si intârce armele asupra 
Turcului care eră capul a toti rculi. Mai 
ăntâiti se sculă asupra Turciloră carii se asie- 
diaseră in Panonia, infericre. Inti”aceea, -Mi- 
chaiă, pentruca unii lucru atâtii de mare să: * 
Ii înc6pă sub auspicie cu atâtii mal bune, de 
si inainte de acâsta jurase deja credintiă de 
supunere 'impăratului, inaintea archiepisco- 
pului de Vacz si a jureconsultului Petiii: (k) află 

cu cale de a mai trăiite si acuaii soli la 
Praga, spre a reunoi, fâră indemnulii cuiva; 
-credintia dată casei austriace. Totii cu acâstă 

ocasiune, promite erestinilorii din Europa, tâtă 
puterea, armelorii sele incontra inimicului - ce- 
lui creditarii. Si intru adevâri, promisiunile 
nui -eră îmai mari decâtii faptele, Că-ci, 'a- 
dunândiă, după cumi spunit unii, 6ste numă- 
r6să, (1); 6ră, după altii, în totul nu mai multi - 
de cincă mii militari, (m)i insă din cei mai alesi ai 
sei, trece 'Telgenulii si Dimbovitia, apol Dună- | 
rea la Silistria, si, fâră ca veghiele turcescă dela 
Dunăre să i se opună, cu atâta violintiă se 
repede asupra Turcilorii ce în numării de trel- 
spre-dicce mii se află asiediati din sus de. 
Nicopoli, incâtii e greit a decide: surprinde- 
“rea năvălirei, ait nesocotintia năvălitoriului a 

fosti mai mare? fiindii-că Michaiii nu-si in- 
chipuise că pre aceli malii ali Dunărei sarit” 

fi găsindii atâti Tucă -câti a găsitii intru a- 
devârii. Dară iutimea cea neasceptată a agre- 
soriului, ndreptă periclele gresielei ce co- 
mise: fâră intărdiare se pune Vodă in luptă 
cu “Turcii, condusi 'de doi Basi, din cei mai : 

viteji: lupta, incepe cu 6recare scărmănâri: se 
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ac :fugat. Profligatis deinceps iis quoque Thra- 
cum agminibus, qune laborantibus Otoman-. 
nicis,: sed: aliquanto. serius, subsidio venerant: 
arbitratus, Victoriae nobilissimum fructum în 

 îllius usat celeri consiitutum esse, non în de- 
side laetitia : confestim. ad ipsam Nicopolin, 
nondum plane. detersis. a. priore conflictu gla 

"dis, rapitur. Eam, ab Otomannidis insessam, 

sed, qui satis virium ad propugnandum non 
haberent, in potestatem sine mora redisit. 
Et, quoniam eam, a tanta sui militis pauci-, 
tate, retineri, difficiie videhat, et inconsultum ; 
subjectis, foeno straminique tumultuario -faci- 
bus, în cineres urbis pleramque partem ver- 

“tit. quod autem - Turcarum intus vepererat, 
una cum praesidii praefecto, trucidat. Haud 
dissimilem JVallachi victoris vim, 
per seriem flamma calemitatis, experta sunt, 
etiam Bodu. Vacradun, Plewinta, T'lo- 
venlina, cum Orchawito, caeterisque - Bulga- 
ricis, circum Nicopolim, oppidis: et pagi, plus 
centum, incendio deleti: - Turcarumque,. quod 
în his occurrerat, jugulatum. Jamque, victri- 
cibus ubique signis, continuata praeliorum, 
deditionumque, felicitas erat, ad Albam- pro- 

pemodum -Regalem. Fuitque, Wallachicae, per 
ca bella 'cuncta, victoriae fiuctus. potissimus, 

ac pulcherrimus, non tam, îngens opulentiae 
barbaricae praeda, vel „auri: copia: quam, în: 
tanta fortitudine, Christiana moderatio. Nam 
ex hostium omni nuinero, caesis jis duntaxat, 

et cjectis, qui Sultano- Thracico sacramentum 
-et fidem addixerant;. caeteris omnibus est vi- 
tac fortunarumque facta gratia. Practer hace, 
Christianorum, et Bulgaricae gentis, ad mil- 
lia: sezdecim, . utriusque :șexus; in libertatem 
-asserta ;, deinceps in VVallachianu, transito rur- 
-sus Danubio, colonorum conditione, legibus- 
-que, deducta sunt: ac per agros, cultore va-. 
cantes, distributa: (n) Quo factum est, ut, 

excussa servitute, captivitatem relinquerent ; 
„et sedes in Europa stabiles invenirent.. 

“XI. Haec-autem duin a' Wallacho: ge- 
-zuntur; Caesar interim, ad Georgium Bastam 

. . 

currente 
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incinge „apoi. o bătaiă aspră si indelungată, - 
în fine, Turcit, rămână bătută infricosiatii, si 
se punii” în fugă. .De asemine sfarmă Michaiii 
si ostile turcesci ce veniseră, may: in urmă in 

'ajutoriulii celori de ăntâiii:. si, bine sciindii 
cumit fruptulii celă “mat nobilă ahă  învinge- 
vei, mut stă. in petreceri lenesie ci. în râpedea 

că. intreluizaliar e, „Michaiii, de abia apucândă 

a-l. sterge sabia de sîngele primei . bătălie, 
dă năvală asupra, insei Nicopole. Turcii nu se 
simtiă in putere de'a o aptră, si Michaiit o- 
cupă, Nicopolea fâră intărdiare. Vădiondii insă 
că cu pucinia-l -6sto ce-aveă, ar fi.grea si 
pucinii înticlâptă incercarea de a o conservă, 
aruncă „titiuni aprinsi in grămedile de fânii 
si paie, si preface in cenusiă. cea mai mare 
parte a cetatei,- tăiândii pre toti Turcii ce afla- 
se inlontru, dempreună cu însusi căpitanulti 

lori. Toti asemihe calamitate incercară de, a 

“xândulii, prin mâna invingătâriă a Românului, 
Vidinul, si Vagraduli, si Plevinta, si: Flo- 
ventina, apoi Oreva, . precuinit si celelalte o- 
pide ale Buluarici dimpregiurulii Nicopolei: 
afară de acestea, mai bine de o sută sate că- 
diură pradă flacărilorii: „toti Turcii : afiători 
intr'insele, fură măcelăriti. Flamurile invin- . 
gătoriului, prin lupte si supuneri fericite, eră 

să se apropie acumit de insusi „Belgradulii 
turcescii. Dară, fruptulii celii mal nobilii ali 
invingerei Române, si celi mai frumosi, in 
totii cursulă acelui resbelii, a fostii, nu atâtă | 

prada cea nemtsurată a avutiei, barbariloriă; 

nici multimea aurului, ci cumpătulii crestini 

ali vitâzului invingătoriii.. Că-ci din t6tă mul- 

timea, inimicilorii, numat aceia se deteră mâr- 
tei, carii juraseră credintiă tiranului turcescii: 
toti ceialalti fură' ertati in vidtia, si. averea, 
lorii. Afară de acâsta, sică-spre- -diece mii de 
crestini, Bulgari, fură scăpati „din captivitatea 
tureâscă,; carii trecândii apoi Dunărea se asie- 
diară în tiâra romănâscă -spre a cultivă pă- 

mântuli, ce rămase fâră. locuitori. (n) 
XI. Pre -cândii Românulii se luptă cu 

Turcii, impăratul: si pusese gânduli la Ba- 

A ad a.
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" adjecerat animum: cujus "opera, “consilioquei 
„Transsy yluaiicos motus' ini “tranquillum “ repo- 
neret. -Erat: BASTA, Caesarianorum! agminum, 
in Hungăria superiore, supremus ductor: he- 
TOS, tum i ingenio manuque promptus; tum sanae 
roligionis praecipuo studio celebratus:. Is ad 
Cassoviam cum exercitu tunc agebat: cum eum 
Rudolphus" tranquillandis ' Daciis, adversum 
Bathorios, jussit intentum esşe. Prius tamen; 
quam Basta se, dispectis.omnibus, a Casso- 
via commoveret: Caesar : Wagywodae Michaeli, 

- vicarias legati partes, Bastae suppares, esse 
comnmittendas existimavit. Ergo, partim' tute- 
lae certioris caussa;' simul autem, et hone- 
stando Michael; tot illustrium gestorum au- 

„ctori, dandum hoc arbitratus: Zranssylvanian 
ei, modis omnibus ad obsequium reducendam, 
commendat, ac permittit. Nec impromptus man= 
datorum Pa, coda, quin insuper, et inprimis, 
exhilaratus, cam, quam ad premendos Ba- 
thorios jam olim suspiraverat, januam sibi li- 
beraliter nunc, et ex voto, patefactam : în u- 
trumque curas animi cunctas coepit intende- 
Te; Cardinalisque cumprimis motus -omnes, 
itinera,' consilia, nuntiosque, praespeculari. 
Quibus dum invigilat ' accurato - studio ; co- 
gnoscit, Andream, contra longe, quam, suis ad 
Bastam litteris, “Rudolpho Caesari large pro- 
-misisset, 'caussae melioris conditiones; ac men- 
tem saniorem, abjecisse: secumque : Turcicuri 
“oratorem 'diebus aliquot - perliberaliter habu- 
isse. Sultanum: Byzantinum Andreae depa= 
“ctum esse, legato, Quem diximus, interprete; 
“primo quidem, annui tributi diminutionem re- 
missionemve luculentam, aureorum nummtum- 
“grandium (ut fama narrabat) quinum mille 
num. Deinde, Transsylvaniarum ct Moldavi- 
ae “possessionem, -stipendiariam. quidem; sed 
tamen aeternam, et in posteros quoque. Ba- 

“thorianos transituran. “In has ergo l6ges An- 
dream, expedito cum muneribus Constantino- | 

-polim etiam suometi “Legato, foedere mutuo 
“descendisse, Waywoda Michael didicerat.. Quin, 
“neque societate Sultanica, contentum, Zeromi- 
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“stă: curti ar nui să impace printrinsulii, mis- 
cârile din Transilvania. GEORGIU BASTA, €ră: 
căpitanulii: supremii ali ostilorii impărătesci,- 
in Ungaria superidre : eroii celebratii prin tă-: 
ria, intieleptiunea si religiositatea sea, Eli se 
află cu 6stea la Casovia cândii Rudolf 1 tră- 
mise ordine de a se ocupă cu de a dinsulii 
de modulii cum star pută pune capetă turbu- 
rârilorii ce faci Bathorescii in Dacia. Penă 
anu plecă insă Basta din Casovia, ocupatii 
cu de'a mărunta esaminare a tâte impregiu- 
fârile: împăratul află cu cale de a însăr- 
cină pre .Michâiit Vodă toti cam cu asemine 
puteri ca si pre Basta: i recomendă adecă 
si-lii autorisză de a aduce pre Transilvani la 
ascultare in ver-ce chipii si modii: acesta o 
făcii împăratulii, atâti spre a fi mai sigură | 
de sucesit, câtii si spre a onoră pre Michaii 
pentru atâte fapte strălucite. Multi se bucu- 
ră Michaii de ordinea ce priimi, pentrucă de 

„multi si: oftândi dorii să vâdiă odată. des- 

chidiându-i-se drumulii resbunârei asupra Ba- 
thoresciloriă. Incepe, deci, a-i priveghiă descurti . 

pre amăndoi, dâr mai cu s6mă pre cardina= 
riulă: nu perdeă.- din vedere nici ceă mai mică 
miscare a, lui, urmăriă de aprâpe tâte dru- 
murile, tte conșiliele, tâte 'soliele lui. Află 

cumcă elii, Andreiii, lipsitii -cu totulă de ju-. - 
decata- cea sănătâsă, cu care se arătă in scri- 
sorile ce triimiteă lui Basta, de- parte depro- 
“misiunile cele mari ce făceă impăratului Ru- 
dolfă, avu la sine ună soli turcescii cu care 
petreci câteva dile impreună. - Află că Sul- 
“tanulii, prin midi-locirea acestui solii, se legă 
de a-i scădă tributuli anuălii cu cinci mil de 
'galbini mari, precumii se spunea; - de a recu- 
“nâsce pre eli, Andreiii, si pre toti următorii 
din familia - Bathoriană, pre lângă respunde= 
rea unui tributii, de. domni. ereditari ai -Tran- 
silvaniei si ai Moldaviei; si că, spre a in- 

“cheiă acestă legătură, Andreiii âncă trămise 
'soli cu daruri Ja Constantinopoli. Ba, nemultiă- 
miti cu atâta, se insoţi si cu Irimiă, Domnulii 
Moldaviei, prin legătură de resbelii si pace. In fi- 

-  
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ae se praeterea, Ioldavor um et ipsi. i. Satra 
“pae stipendiario, bellorum omnium ac' pacis 

“ jurato commercio, junxisse. Jamque tunc am- 
„bos, sub tyranni Mahometis auspiciis, in .u- 
„Rum Signa castraque miscuisse:  primumque 
mMOx alarum omnium et legionum impetum, 
in PWallachiam, inque caput suum, eflusum 
iri. Praeter hacc omnia; super infestationem 
publicam, intelligebat TVagacoda, privatas eti- 
am in cervicem suam, apud portam Turci- 
cam, insidias- componi: nec ignaro, nec invi- 
to, nec exsorte consiliorum, Andrea Batho- 
rio. Quae profecto cuncta, non tam crimen, 
„et obtrectatio Bathoriorum, ab aemulis et su- 
spicacibus confiata; quam Michaclis Wallach 
justus timor, et indiguatio legitima, fuerunt: 
si mo0do vera legati - prompserunt; 

- Andrea Constantinopolim commeantes, Way- 
acoda, sub illud ipsum tempus, mirifico for- 
„tunae beneficio, comprehenderat, et eXCUSse- 
rat. Eos ille,. tanquam comparatos in caput 
„Suum sicarios ultimo' denique. „supplicio mul- 
tavit, Post quae, sic gesta, tanto jam minus 
_cunctandum uterque rati: Bathorius quidem 
Andreas, cum Ieremia, regulo Moldavorum, 
in Wallachiam; Wallachus autem în Batho- 

„XIAnos, cum instructissima (nam auxerat mi- 
“litem) triginta millium multitudine, sese sta- 
tivis ejiciunt: et. in hostem ambo suum ag- 
mina rapiunt.: Accersierat e “Sarmatis auxili- 
ares copias Andreas; conciliante Polonos' il- 

“li Ioanne Zamoscio, regni Ssummo, .quem ap- 
pellant, Cancellario. Qui Bathoriis ex -eo, con- 

„tra Caesarem et Austriacos,. impensiore stu- 
dio favebat; quod Grisilden, Bathoriani san- 
guinis mulierein, habebaţ i in matrinionio. Za- 

„moscianis. igitur Subsidiis, et omni Sarmatia, 
" Michael hostem înterclusurus; omnium pri- 
mo Coronostadium, vicinum Polonis oppidum, 
incursat. Id, fortissimo captum impetu, valido 

„militis; sibi fidi, praesidio fumat. Ciculos au- 
„tem, in praesidiis partim Bathorianis- oppres- 
„Sos; partim, in vicinia Coronostadii, sub. si- 
_gnis Andreae Bathorii deprehensos, adjungere 

quos, ab.   
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ne, află cumcă acesti dot domni, s'aisi intrunitii 

deja, spre a se ridică, sub auspiciele lui Mo- 

hametii,' cu t6te ostile de care se bucură, a- 

supra tierei. romănesci, ' si anume asupra, ca- 

pului sei. Afară de tote acestea, Michaiti mat 

intielese cumcă, pre lângă aceste atacuri pu- 

blice, la Porta turcâscă se tiesi si alte in- 

sidie private asupra, vietiei sele: 'si acestea, 

de as&mine, nu fâră scirea si vointia, 'si nu. 

fără consiliele “lui Andreiii Bathori. Nici eră 

aceste: crime, “numai nisce 'calumnie născocite 

de inimicil Bathorescilorii, ci lucruri „aflate din 

chiarii gura, solilorii (decă se putcă FA credie- 

mântiă arătârilorii acestora) carii, trimisi de An-. 

dreiii la, Constantinopoli, : prin 0 .rară fav6re 

a norocului cădiură in mânile; lui. Michaiti.' Mi- 

Chaiă, in justa sea temere si măchnire, Ă pe- 

depsi “cu morte ca pre * nisce scară” condusi 

asupra capului seit, După tâte acestea, nică 

unul nică .altulii nu avea de a. mai intărdiă, : 

pl6că . unuli asupra altuia: Andrei Bathori, | 

uniti cu Irimiă, domuuli: Moldaviei, asupra 

tierei rominesci: Românulii; insogitii de-o 6-: 

ste gătită' de -trei-dieci de mii, (câ-că. sl-im= 

multise 6stea) asupra, Bathorianilorit. Andreiti 

asceptă osti ajutătârie din Polonia, prin mid- 

locirea, cancelariului . supremi, Ioan . Zammo- 

isi care, „avândă “de” sogiă pre Grisilde din 

casa Bathoriană, cu atâtii mat. cu zel lucră, 

in favorea causei Bathoresciloriă, asupra ini- 
peratului: si a. Austriacilorii. Spre, a inchide 

drumulii acestori ajutârie ce. se asceptă dela, 

Zamoiski, si spre a se asigură, despre Polo- 
“ia, inainte de tote, se repede . asupra “Brasio- 

vului. "Ocupă “acestă cetate, si asicdiă in- 

trinsa o parte din cei mal credinciosi 'ai set. 

După aceea, parte. supune pre Secuii ce. se află 

stegurile lui . Bathori, în „vecinttatea



suis partibus allaborat: praecipueque”Moysen 
Zeclerum, eorum ductoremm, et antesignanuri. 
Nec irrito conatu. Septiduum enim îis în 102 
cis demoratus; cum, spe. gratiae praeterito- 
rum  facinorum, immunitateque publiconun 
onerum ct exactionum, ab indulgentia Cae- 

saris impetrandis, cos “implesset; “Dassim il= 
“los sibi conciliare coepit: dein, una cum Trans= 
syleanis-Sazonibus, quoteunque reperire - vo- 

_lones potuit,. suis. Wullachis- admiscere. De 
Sazonibus autem Transsylvanicis, : deque Ci- 

„culis, quae memoravi; ne cui mira; videan- 
tur, Dacorumve gentibus aliena: paucis .ad- 
huc' monendos esse, 'populorum ac nationun | 
illarum imperitiores, haud abs re censeo. + 

“XII. 'Transsylvaniam igitur, seu, quae- 
'cunque Daciae ' Mediterraneae- nomine cen- 

setur,: terram, praeter .indigenas Vetustissi- 

„Mos, tres aliae, nationes, coloniarum in mo- 

-rem; exercent;. morg, legibus, . loco,. fereque 
linguis etiam, dissonae: neque secius tamen 
Transs ylcanorun omnes, în commune, titulo 
'descriptae. Primi sunt Hungari; jan oliri, 
rege Pannonum Divo Stephano, Dacorum in- 
„fusi terris: Dacisque, tota per. Hungaros ex- 
pugnata captaque provincia, jure victorum im- 
mixti. Deinde Saxones: qui, quibus olim ar- 

morum viribus, ct victoriae cursibus, insulam 

Britannia; iisdem subinde Septentrionis hunc 
quoque : diversissimum, aviumque, tractum pe- 

netrarunt: multitudine, :reor, impulsi sobolis; 
intra patrios fines aegre se porro continentis; et 
indole bellicae. fortitudinis : quae, quam Jate 
“famam, tam libenter et sedes suas. spargit. 
Zestiun inquilini populi genus sunt, Ciculi: 
“quos perperam nonnulii 'Siculos; rectius alii 
Zacleros, et Zecleros; imperitum' vulgus, e- 
tiam Secleros, nominant. Ii .vicini Moldavis 
sunt, Europaeae- Sejthiac-veteris antiquus san 

„guis ac reliquiae: gens effera, sed armhis bona. 
Priscorum est morun, et instituti, tenax, tam 

“pertinaciter: ut, aequalitatis apud omnes stu- 

aio, neque patrician, quemquam, neque rus- 
„bicum, “appellent; natalium omni discrimine   
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Brasiovului, parte -cercă a si-i căstigă, si 
anume, pre cipitanuli lorii, Moise Szexel. Si 
nu indesiertii. Că-ci, in timpul petrecerci sele 
de vreo 'siepte “dile in "acele * locuri, - incepi 

a-i trage in parte-si.- promitândule, in nume- 
le impăratului, ertare pentru cele trecute, si 
in viitoriii scutintie de greutâtile si apăsâri- 
le publice. Apoi,  insogi cu Românii -sei pre 
Sasii din “Transilvania, si câti volontari put 
să, găsescă. Aci aflu cu calede a; insemnă, pu- 

cine despre Sasii din Transilvania, si despre 
Secui, pentruca necunoscătoruli sănu se mire 

cumva, de cele ce atinseriimii despre ci, ai 
să i se pară lucruri străine popârelorii Daciei. 

XII. 'Fransilvania sâă Dacia Mediterană 
afară de pre-vechii: ci indigeni, e locuită de 
alte trei natiuni, ca trei colonie, care, de si 
tâte în: comunii porti: numirea de Zransil- 
vană, se deosebescii insă, prin datinele si le- 
gile, prin originea, si limba lori. Unguri sunt 
cei de dntâii: ci întrară in pământulii Daci- 
lorii pre timpulii Sântului Stefani, regele Un- 
garici: cândi Ungurii, ocupândii acestă ti€- - 
ră, se asiediară aci in puterea dreptului în- 
“vingerei: Apoi. Sasiă carii totii cu acea pu- 

“tere 'de arme si norocire de invingeri, cu 

care ocupaseră odată Britania, pătrunseră si 
in acâstă parte de mâdiă n6pte, atâtă de ve- 
chiă si de depărtată; fâră indoelă pentru că 
din causa multime, nu se mal putcă sustine 

În pămentulii nascerel Jorii, condusi apoi si 
"de. vitejia lorii care i face a-si intinde si lo- 
cuintiele atâti de departe precâtii e de în- 
tinsă faima lori. Ali treile poporii, sunt Se- 

cuiă, vecini cu Moldovenii, urmitoni at vechi- | 
lori Sciti, poporii selbaticii dai: Lunii de arme, 

Cu - niultă, cerbiciă tină- dl vechiele lorii . 
'datine: toti. sunt egali: intre sine: nu e intre 

el patriciii nici plebei: diferintia d6. nascere 
întru atâtii e- de desrădăcinată incâtii se parii 
a condamnă ca superstitissa ssii râii ordina- 
tă, tâtă lumea ce nu siite si nu face ca ci. Co- 

libele si satele lorii sunt la, partea apusână . 
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sic exsecto: radicitus, ut reliquum  terrarum 
orbem, secus sentientem, agentemque, dam- 
nare superstitionis, aut incompositae reipu- 

blicae, velle videantur. Horum, ad Moldaviae 
latus Occiduum, tuguria pagique jacent; sep- 
tem, divisi vegiunculis, quas ipsi Sedes, geo- 
graphi vero, Comitatus,. indigitant. Nec ab- 
surdum fuerit, corum vocabula quoque nosci- 
tari; quippe, Scythiam avitam, etiam ipsa pro 

nuntiationis asperitate, redolentia. Sunt au- 
tem; Sepsi, Kysdi, Zyk, Orbai, Gyrgio, Mar- 
cus- Zeci], et Aranyas-Zeel:h. Ex quorum no- 
minum postremis duobus, Zecleroru, qui Ci- 

culi nobis sunt, ortam esse propaginem; con- 

jectura, meo judicio, nequaquam. Goropiana, 
sive, nimium e longinquo petita, fuerit.. (0) 
Omne porro Zranssilvanae pubis robur, qua- 
le per nationes has descriptum est, in. aci- 

_em et castra, multitudine phusquan nonaginta 
* anilliuuam, procedit. 

XIII. 1Pallachorun igitur Wayucoda (ne 
longius ab înstituto recedamus), Transsylva- 

_nicis Saxonibus, atque Ciculis, sub signa sua 
» centuriatis,. conținuo Transsylvaniam, ingenti 

+ consternatione Bathorianorum, ingressus; pri- 
mo statim insultu Coronam 'capit, urbem am- 

„plissimam, Brassoviam vuleo dictam. 

* Post hanc, arcem Transsylvaniae vali- 
dissimam, Forgarosam, ad deditionem com- 
pellit. Captarum autem, tam fortium, muni- 

tionum, nuntio perculsus Andreas; ad Cibi- 

nium, „Daciae (quam vocant). mediterraneae 

metropolin, Hermanstadium Germanis dictam,. 

et ad Austrum positam, castra promovet. Mo-. 
„xet eodem et Wa allachus; edoctus ab trans- 
fugis, et ob id. Alba-Julia, celeriter profectus. 
Illic, ad. sextum -circiter lapidem, citra Foga- 
rissinum, haud ita procul Cissinio, Cardi- 

nalem, cum ingenti sibi peditum equitumque 
manu praesto factum, assequitur: neque du- 

bitat, confestim invadere.: Paullum tamen mo- 
rac, cum: inter se. duo grandes exercitus sta- 
diis haud plus octo distarent, interpositum 

+ 

  

    

  

1129. 

â Moldaviei, impărtite .in- siepte tinuturi care 

că le' numescii scaune. Nu e fâră interesi a 

cunosce mumirile. ce pontă aceste scaune, nu- 

miri ce prin insasi asprimea, pronunciei lori, 

probeză originea lorii scitică. Etă numele a- 

celorii seaune: Sepsi,  Kezdi, -Osil:, Orbai, 

Gyergyă, Marusszck şi Aranyosszel;. Dela,a- 

ceste dâue din urmă, credemii noi că se 'tra- 

ge numele de Secul. (0) Aceste. natiuni ale 

Transilvariie, potii să scâtă la luptă o 6ste 

mai bine de 1 n6ue die mik. - | , 

XUL Asia-dară, - Domnulii -Românilorii 
(spre a ne intorce risi de unde ne ahătu- 
rămit), insîrândit sub flamurele sele. pre Sasi 
si pre Secui, pătrunde inainte în Transilva- 
nia spre cea mal „mare :spaimă a Bathore- 
scilorii. Si după- -ce ocupă indată Brasiovulii, 
urbe mare, supune apoi si Făgărasiulii, una 
din cele mai tari cetâti ale Transilvaniei. 

Audîndii de perderea unorii cetâti atâtii de 

insemnate, Andreiii se cutremură in inima sea, 
Imdată, si plecă dela Alba-Iulia spre Săbiiii, 
cu numărâsă ste de pedestri si de călăreti. 
De asemine inainteză spre Săbiiii (distantiă 
de siese miliarie dela Făgărasiii) si Michaii, 
intru întimpinarea Cardinariului. 
de. clii, si eră gata de a si incepe bătaia. 
Ostile inimice nu, se află “in depărtare mai 
mare de opt: stadie una de'alta. Lupta insă, 
se âmână pentru: puginii, nu din causa căpi- 
tanului “s6ii a militarilorii ” (că-că toti eră, a- 
prinsi de dorulii luptei) ci din causa " Nunciu- 
luă Apostolică. Că-că, precum odini6ră, Leone 

cel Mare intimpinase pre Atila,. (lagelulă lui 
„Dumnedicii : de aseminea si: acestă Nunciii, 

17 

„Se apropiă -



130 

est:, non a militum, aut Ducis, cunctatione 
(nam ardebant in conflictum) sed ab Aposto- 
lico Nuntio. Qui, gemino stipatus Bathoriano 

feciali, viris primae nobilitatis; perinde, ceu 
Magnus quondam LEO. processerat obvius At- 
lac, Dei jlagello, qua Padus ac Mincius in 
se miscentur: sic iste, demulcendi tunc ho= 

stis eundem fortassis animum apportavit. Sed 
non .eundem eloquentiae Suae successum is 
tulit. Quanquam enim sint, qui tradant, Ia 
avodam, pontificia cohibitum reverentia, di. 

“lato praclio, respondisse; Se moctem în con- 
silium adrocaturum: ac postero die Batho- 
rimiis, tel lingua satisfacturuin, vel gladio : 
clarior tamen, : ac fidei propior, rumor inva- 
luit; audito Namtio, nec votorum potito, sine 
“mora fuisse dimicatum. : Et (p) Michaels, in 

praelium ruentis' hortantisque, sunt, qui ver- 

ba quoque referant; brevia quidem, et pauca, 

sed, apud ardentem jam antea pugnae cupi- 
ditate militem, oppido potentia: cum prae- 
sertim orationis, -prolixioris, nec .ipsa, quae 

preimnebat, pugnae necessitas patientiam ad- 

mitteret; et TVayiroda, dextra lnevagque 'cir- 
cumierens oculos, ac manus universumque 
corpus intentans, plus gestibus suos, quam 

'sermone, stimulaiet; Fine jus, hine aequtna, 
hinc bonam caussam, pacta, foedera, Jusju- 

randuim, et Cacsarem, ac Deum, stare: cum 

îngentis  gloriae, cumque victoriae simul, et 
Sspoliorum încredibiliu, cxspectatione. (atac, 
Qquippeni +upere  pvacfestinarent? Iline autem, 
gquid aliud velucere, quam ruptam fidem, con- 
vulsa. promissa, violatum foedus, contamina- 
tun. sacramentiuu ; corporaui fluctuationem, 
vaceordidm mentiumn, dolos, însidias, trucu- 
lenta cum Turcis consilia,. foederum cruen=" 
tan împietatem: sub duce, Sacris destinato .-. . 3 
profănum militem ; sub g galero, galeam ;ă si, 
purpura sunela, profinuin pecbis, arersum- 
que coclun ?. Fe his, 'quid aliud tandeni vel 
ipsos hostes exspectare posse, qua, quod nunc 
Jam în oculis esset ? animorum mebheni, cor- 
Doriti vepidationem, araclii faceau de- 
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insogitii de doi feciali, alesi din primii 1ma- 
gnati ai tierei, pote cu nu mai pugină inimă 

dar nu cu acelasi sucesii de elocintiă, cercă 

să imblăndi6scă mănia inimicului. Spun u- 

nii cumcă Michaiii Vodă, din reverintiă câtră 

marele Pontefice, amănă lupta dicândă: ME 

voii socoti preste ndpte, si mâne voii dă răs- 

punsă li DBathori, ati cu vorba ai cu sa- 

bia, Dar ceealaltă scire pare a fi mai aprâpe 

de adeverii, că Michaii, ascultândă pre Nun- 

ci, si neputându-i urmă sfatulii, îndată si incepi 

lupta. Sunt carii (p) reproducă chiarii cuvintele 

lui Michaiii în momentulii cândă repedindu- 

se in bătăliă, indemnă “pre ai sei, cuvinte pu- 

cine si scurte dar pline-de putere pentru 

6stea ce nu mai puteă de dorulii luptei. Nici 

că aveă locii cuvinte mai lungi cândii foculă 

aveă să încâpă. Aruncânâii, deci, ochit în drâpta, 

si in stânga, si inăltiândi mânile si toti tru- 
pulii, Michaiii Vodă, după datina. sea, mai 

multii prin geste decâtii prin vorbei inimă pre 

ai sei, Elu le dise: In partea nâstră e drep- 

tulii si dreptatea, cu noi e causa cea bună, 

legăturile de pace, jurămintele, 

noi e Dumne-dieii! O învingere strălucită, o 

glorici memărginită ză suride; o pradă ne- 

spusă de mare vă ascâptă: care din voi nu sar 

grăli dă o apucă! Eră în partea cecalaltă, ce 

alti vedeti decăâtii credintiă înfrântă, promi= 

siuni, desierte, tratate violate, jurăminte păn=- 

Cesarele; cu 

* 

ărite? ce altă, decâbii, le ănarea tru buriloriă - 
3 

nebunia mintilorii, insielătiuini, uneltiri per 

fide, crunte întielegeri cu. păgânulii, si cea ma | 

sacrilegă călcare de legături? ce altă decătiă 

sub ducele, consacrată, altariului, ui soldaiă. - * 

profană ; sub caiilavcă unii coifă, sub pur- 

pura sacră unii piepti: profană, si în fine, 
ceriulă inimică ! Si din tote acestea ce pote .
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precalionem, victoriae difțidentiam ; et 'ideo, 

fugam, ante pugnam ? 

Haec Wallachus: et statim, ardentissi- 
mis omnium animis, siena, canunt. It in al- 

tum clamor: e selopetis, ac militaribus tor- 

mentis, globorum grando. tum, utrobique .cul- 

lato. pede, districtisque rhomphaeis, praclium 
committi coeptum. Praeliantes, Ntius iterum 
Apostolicus interpellat, ingenti voce. nam, a 
vepulsa, prima,. redierat. Clamat, 
Christianis animis rem ! Christianun utrimgque 
sanguinem prodigi: quaeque caetera tempus 
et caussa suggerebant. Sed, surdas apud au- 
res, orator hic erat; nec, per dimicantium 
tumultum, exauditus. Quin etiam, ne porro 

mentium ardorem refrigeraret, custodiendus 
Petrasco, Waywodae. filio, patris imperio, tra- 

ditur. Usqueadeo Sedis Apostolicae reveren- 

tiam, in cjus Nantio, Mantis furor obsolefe- 
cerat. Cum autem, qutinque solidas horas for- 
tissime concursum esset, Apostolorum $ip:0- 
nis et Judae sollemni die: tandem a TVayuco- 
dae partibus fortuna pugnae stetit. E Batho- 
“rianorumviginti quinque millibus „plures, quam 

ter mille, campus et mors hausit. reli- 
„quos, vulnera, fuga, captivitas, ac rerum om- 
„nium desperatio, pessum dedit. Castris Cavy- 
dinalis, et, practer signa militaria quam plu- 
rima, quadraginta quinque tormentis currili- 
bus bellicis, exutus; incredibilem supellecti- 

„lis, equorum, auri, copiaequc reliquae, vim 

post se .reliquit: a TVallacho, cum sarcinis et 
impedimentis omnibus, occupatam. Jacturae 

caput et summa 'fuit; aniversa Transsylva-" 
nia; quam ab Andrea lacvis auspiciis inses- 
sam, Payovoda tunc Caesaris in fidem rece- 
pit: Andrea contra, totam eam deserente; ne- 
que minus ab ea tota deserto. Jamque reli- 
quum ei“ nihil erat; guam ut, cum paucissi- 
bi fidioribus, in diversuim equis abreptus, per 
devia sylvarum ac montium fugam intenderet. 

  Iudigiam 
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să ascepte insusi inimiculii mal multi decât 
ce vedetă cu ochii? frica în inimă, tremurulă 
in trupă, blesteme muieresci asupra bătăliei, 
neincrederea în invingere, si prin urmare, „fuga 
inainte de lupti? 

De abia Românuli rosti aceste cuvinte, 
si cânteculii resbelului inflăcără inimele tutu- 
rorii. Resună» ceriulii de infricosiatulii vuetii: 
ca grindina se versă. glântele puscilorii si ale 
tunurilorii. Ostile se apropiă, arcurile sc în- 
tindii de ambe pârtile, si bătaia incepe. In-" 
aceea, stă Nuneiulii Apostolică, după-ce se . 
intorsese odată fâră de nici o ispravă, de noii se 

infăgisieză în midi-loculi luptei, si cu viersii 
inaltii începe să strige: Lucru nedemn de 
suflete Crestine! sânge Crestin se uârsă de. 
ambe pârtile! si alte asemine, după timpii si 
impregiurâri.. Oratoriulii insă, - vorbiă la ure- 
chi surde: cuvintele sele nu se mai audiă de 
resunetulii . armeloriă. Si ca nu cumva totusi 
să r&câscă inflăcărarea inimeloră, Michaiit: li 
incredinti€ză in paza fiiuluă seii, Petrascu. Pân” 
intru atâtiă furorea lui Marte, ' stinsese reve- 
rintia cuvenită scaunului Apostolicii, in per- 
sâna Nunciului. Cinci 6re intregi tînu lupta, 
cu multă inversiunare, in dioa 'SS. Apostoli 
Simon si Iuda. In fine, Mlichaiă invinse. Din 
două-dieci-si-cinci mii a! lui Bathori, mal 
bine de trei mii acoperiă câmpulii bătăliei: 
pre ceialaiti i perdu fuga, captivitatea, vul- 
ncrile, si desperarea de tâte. Multime de da- 

muri perdu Cardinariuliă, si patru-dieci-si-cinci 
de tunui belice: aură si altă neinchipuită 
multime de lucruri, câi si alte gătiri belice 
lăsâ in urma sea, care tâte bine cădiură in 
mânile Românului. Dar. adevărata perdere a 

“lui Andreiii. fu “Transilvania întregă, in a 
cărei. domniă intrase sub : auspicie atâtii de 
rele, Părăsitii de toti, Andreiii se vede coustrinsă . 
a o părăsi acumii si elit, ocupându-o Michaiă 
în numele. Impăratului. d Nu mai rămase Car- 
dinariulni nimică altă indărcti decâti a se 
incredintiă;. însociti de câti-va mai credin- 
ciosi, in fuga câilorii pre  cărârile cele rătăci-
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Pugnatum ad Cibiniuin fuerat. Sed ab eo loco 
mox, secundum victoriam, YVallachus, osor 
tarditatis. în bono successu, castra retrahit. 
Tum, exercitu promoto, festinat, Albam Ju- 
liani, et, siquid aliud ex itinex validiorum 
uzbium occurreret, ocupare. Satisque gnarus, 
non pugnando, nec semel vincendo, sed peni- 
tus debellando, laboris ad metam, ct ad glo- 
riae. Summam, perveniri; per vias omnes, et 
calles, dispergit, qui, quidnam rerum molia- 
tur, aut ubi locorum lateat Andreas post cla- 
dem, explorent. Eum, quoad supearsit, turba- 
rum hostilium fomitem, et redivivam facem, 

"fore veritus; praemiis. ingentibus propositis, 
ad se perduci Juliam Alban, - seu vivum ac 
spirantem, seu trucidatum, mandat. 

XIV. Secundum hanc, de Bathoriis, vi- 
ctoriam, aeque vulgo €laram, quam auctori 
nuper operosam: quo more fere rapidum ac 
voracem fluvium, . perruptis tandem obicibus 
liberum ac solutum, non obstantia saxa, non 
sșlvac, nec humanae manus et opera, remo- 
rantur, quo minus obvia secum cuncta rap- 
tet: eodem ritu, IVaj ptcodan non campi, non 

urbes, non exercitus, tenuere; quin occupante 
victricegque manu; quaecunque se contra fer- 
rent, corriperet, aut profligaret. Igitur, pau- 
„cissimis interpositis diebus, ac scilicet, ipsis 

„ Calendis Novembribus, in potestatem ejus 
Coloscaria. venit. mox, fortissimorum ilie wil- 
le, praesidii caussa, relictis ; perpetuis mili- 
tum lectissirmorum' excursionibns, omnis, cir-. 
cum : Colosuvariam, seu patens, seu clausa 
moenibus,. regio victori subigitur. Cum autem 
inter haec “et BAsTA quoque,: Cassovia tan- 
dem profectus, supervenisset: conjunctis jam 
utriusque copiis etiam Zlusta, munitissima, 
trans Zibiscum urbs, ac thesaurorum Andre- 
ae Bathorii custos, deditione capitur. In cam 
urbem, jam ante, Zranssyleănorun .pecunio- 
sissimus quisque; tanquam in propugnaculum 
inexpugnabile, transportarat; quidquid. fortu- 
narum moveri potuit. Super hos, et Jsfhaanus 
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târie ale silbelorii. si ale muntilorii. Bătaia fii 
lângă Săbiiii. Dar Românul, indată după in-. 
vingere, lasă Săbiiulă, si plâcă cu 6stea r6- 
pede spre Alba-lulia, că-ci pimică ma uriă 
mai multi decât întărdiarea cândi. lucru- 
rile i mergea Vine. Ocupă, in trecere, cetâtile 
cele mai intărite. Si bine sciindii că nu lupta 
niciinvingerea, ci deplina supunere, este midi- 
locului care duce. la scopii si gloriă; asi6diă 
esploratori la tâte drumurile si câile, spre a 
priveghiă si cercetă cu de a m&runtulii, unde 
se ascunse Andreiă: după bătaiă, si co are 
de gândii să facă. Si. temându- -se că, intru câții 
va fi eli in vistiă, n'are. să inceteze de a 
reinyiă flacăra turburăriloră . inimice: pune 
pretiă pre capulă lui, si dă ordine de a-li a- 
duce, n „Alba Talia viii ori. mortii. 

7. După acestă invingere, atâtit de 
strat pre câtii eră de grea; precumiă to- 

vintele,, după ce si țaiă, in. fine, drumulii, nici 
stâncele, nici silbele, nici mâna omulul- nu-l 
mai a păte “impedecă de a răpi cu sine. toti 

i stă in- cale: de asemine pre Michaiii Vodă, 

nu- ua mai. tîncă acumii cămpiele, nici câtâtile 
nici ostile, de a-bate si de a sfărmă toti ce 
i se opuneă. De abia treci câteva dile, si la 
1 “Novembre ocupă Clusiulii. Si lăsândii aci 
o miie de viteji, prin neincetatele escursiuni 

ce făceă cei. mai alesi din soldatii sei, totu tî- 
nutulii dempregiuruli Clusiului, sate 'si ce- 
tâti, se supuse intingătoriului. Intr Vazecaj; &tă, 

murat ce. ajunge si BASTA dela Casovia. Se - 

intr'unescii ostile amândurora, li se supune 

si Hustuli dela Tisa, cetate tare in care se 
păstră tesaurii lui Andreiii Bathori, si unde 
âncă de mai nainte, toti cei mal avuti Tran- 
silvani, ca la unii locii de scăpare, si trans- 
portă la timpii „de periclu, totă . ce putea 

din lucrurile lori cele mai pretiâse. Ste-. 
fani Bathori, verulii. lut Anăreiii, după bă- 
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Bathorius, Andreae patritelis, ab adverso statim 

praelio, fuga Colosuvariam primo, inox Ilus- 
tam ablatus;- opulentiam secum magnam, et 
belli nova consilia, transtulerat. Illic, et lit- 

teris expeditis, ct crebro nuntiorum cursu re- 

cursuque, Polcnicum iterum, ut ante, nomen, 

adversus Iayiodam concitat. Id dum labo- 
rat, et copias auxiliares evocat; conatuum 
Suorum succesus parum secundos habuit. Sar- 
“-matiarum enim Rex, Sigismandus, Uladislai, 
Casimirique, qui postea rerum apud Polonos 
potiti fuerunt, pater, decretis gravibus, et il- 

lo Rege dignis, Zamosciu, et. omnes impe- 
vio suo juratos, deterruerat: contestatus, ad- 

versum jus, 'et leges, ac majestatem, factu- 

rum, quisquis. Bathoriis, pactorum ac fidei 
violatoribus, suis e terris subsidia mitteret, 

aut portaret: quique, tam liquido domaus Au 
striacae jure, contra vrem Caesaris, interposi- 

tis armis veniret, Hac ergo tam vasta spe 

deturbatus Isthuanus, novaque rursus fuga 
praeceps; relictis magnam partem, quae nu- 

per 'Hustae deposuerat,: impedimentis, evolat. 

et, quoniam JVayacodae victor exercitus in 
tergis haerebat, qua se proxima salutis ape- 
rire via videbatur, illuc fugam intendit. Ve- 
rum, ab Georgio Basta, non Andreas. Car- 

dinalis, iti perperam nonnulli tune credidere; 
sed hic ipse, de quo narramus, Isthuanus, 
Andreae patruelis, Somblii comprehensus, et 
arctam în custodiam compactus: malorum ul- 
„tima tamen impraesentiarum eftugit. Praete- 

ritorum  namque . gratiam,: et impunitateni, 

- extorsit: utiquc, posteaquam et Viraram Wajy- 
wodae tradidit; "Transsylvaniae firmissimum 

oppidum, ac Bathorianorum bis mille prae- 
sidio detentum: quibus TPay:coda tunc ex- 
trusis, suos, ut sibi fidiores, substituit. Inter 
haec, jam dudum Hustam deportata Cardina- 
Jis illa, de qua dictum est, ac Dacorum pro- 

"cerim, opulentia: quoniam belli: jure, quo! 
quid optimo, capta. fuerat; militi, non egenti 
minus, quam: avido, concessa fuerat. Supra 
denas aureoriiiu nummuni nriadas pretium 

. 
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taia dela, Săbiiii, fugind mat ăntâiii la Clu- 

sii, âncă aici, “si asiediase a- 
cumii, averea sea cea mare, si scaunulit in- 

trigelori sele. De aici tinea elii corespondintie 

si trămiteă, soli spre a atitiă de noii 'pre. Po= 

loni asupra lui Michaii, si a-i chiămă intra- 

jutoriii. Dar tote incercârile -sele fură inde- 

siertă. Pentrucă, Sigismundii, regele Poloniei, 

(tatălu lui Vladislaii si Casimirii carii  dom- 

in tlustii, 

niră după aceea asupra Polonilorii) publică 

decrete severe, demne de acelii rege, prin 

care abătu pre Zamoiski si pre toti supusii 

sei dela asemine intreprindeni: dechiarândii | 

că vercine ar trămite ajutârie din tierile sele; 

Bathorescilorii, violatorilori de credintiă si 

de tratate; vercine „ar apucă arma incontra 

dreptului celui limpede ali cască austriace: : 

unulii ca acela va lueră incontra, dreptului, 

incontra, legilorii si incontra maiestatei sele. 

Insielatii in acâstă mare sperantiă, Stefanii 

6ri se pune in fugă, lăsândii in Hust mare 

parte din sarcinele ce adusese cu sine; si fi- 

îndii-că Ostea. invingătoriă a lui Michaii-i eră, 

la spate, alergâ acolo unde credii că mal cu- 

vendii si-ar pute scăpă viâtia. Dară. la Sim- 

lei fă prinsă de Basta si pusii lo, aspră in- 

chisoriă. De mârte scăpâ de o cam dată, căsti- 

gânăi gratiă si ertare pentru cele trecute,. 

insă numai după ce a dati lui Michaii si 

Uiuara, opidă întărită 'ali Transilvaniei, in 

care se află, doue mii de Bathoriani: pre: ca- 

rii Michaiă indată, i inlocui cu altii mal.cre- 

dinciosi sie.. Intr aceea, . tesaurii din Hustii de 

carii. vorbirăraii, | al „cardinariului Si al. ma= 

gnatilorii Transilvaniei, fiindă luati după celii 

mai buni drepti ali resbelului, se lăsară de 

pradă ostasilorii, nu mai puginii lipsiti: de-! 

câtii lacomi. Val6rea acelei prădi se suiă, după
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' illius praedae creditum erat ascendisse. Trans- 
sylvanorum optimatium plerique, qui Batho- 
vianae modo factionis, et partium. fucrant, 
Caesaris in fidem, sub Jfichaelis ayauodae 
vicaria potestate, redierunt. Jamque paullatim 
manus dante Jfediterranea cuncta Ripensique 
Dacia; comitia provincialia cogebantur: qui- 

bus sacramentum Rudolpho Caesari, tanquam 
haeredi legitimo, supremoque Daciarum  do- 

mino; Afichaeli vero Wawcodae, velut vices 
| obeunti Caesaris, obsequium jurabatur. 

XV. “suB illud autem ipsum fere tem- 
pus, Tartarorun" (quod mivrum erat) Tuca-- 
vumque complures, fama, quae de TPâzrodae 
gestis ae gloria passim crebrescebat, impulsi; 
relicta. domo, soloque patrio, seque, familias-, 
que suas, TPallachorunm in terras transportare 
coeperant: et, cjurata J/ahometis superstiti- 
onc, sacra Christiana complecti; salutari ba-' 

“ptismatis fonti capitibus subjectis, Hi suas 
quisque, . designatas ab Wayuroda, sedes et 
agros acceperant. Quin et cadem tempestate, 
Mahometis, ut prae se ferebant, Sultani mis- 
Su, Constantinopoli profecta legatio, primae 
dignitatis virorum; ad Jfichaelem in castra 
venerat: societatem illius et amicitiam, sive 
vere “syncereque, sive (quod nonnullis -visi 
sunt) dolo malo, „perque simulationem, ambi- 

entium. Ilos* Ia ayroda (gloriose, si per fide- 
litatis conștantiam; callide; si per fidei fi- 
ctionem) comprehendi, tanquam nefârios. ad- 
versum  Cacsarem sollicitatores,' jussit: ac, 

Caesaris examini discutiendos, adservari. Scd 
et. Colosicariae, primorum de copiis suis du- 

“cum nonneminem, ultimo supplicio sustulit: 
quod is Serdari,. Bassae Turcico, suam ope- 
ram, muncribus addietam, ac pretio, Micha- 
elis in caput, et proditionem, locasset :- con- 
sciis, et consilii participibus, 'Zrauss ylvanis 
quibusdam turbulentioribus. Quos ille, sicuti 
perfidiae consortes invenerat,. sic poenae so- 
cios constituit. Ad extremum, ut omnia, quae 
Caesarem adhuc, „asperare possent, aut curis 
onerare, de medio tolleret: ne Cardinal qui 
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cumi se crede, la mai bine de diece miriade 
de galbini. Cei mai multi din magnatii Tran- 
silvaniei se intârseră, Grăsi la credintia câtră 
impe&ratulii, sub puterea, locii-tiitoriului impă- 
rătescii, Michaiit Vodă. Astfelii, supuindu-se 
cu incetulii tâtă Dacia Mediterană si Ripense, 
se convâcă adunarea tierei, in care staturile 
jurară credintiă câtră Impăratulii Rudolf, ca 
crede legitimi si Domnii supremii ali Daci- 
cloră; si supunere câtră Michaiii, ca locăi- 
tiitoriii ali Impăratului. | 

XV. 'Totii cam pre atunci (lucru de mi- 
rare !) mai multi Tătară si Turci, răpită de faima 
numelui si faptelorii luă Michaiii, incepură a-si: 
părăsi casele si loculii nascerei, si a se 'stră- 
mută, că si familiele lorii, în tierile Românilorii, 
unde abjurândii“desiârta credintia a lui Mo- 
hameti, imbrăcisiară de bună voiă, legea cre-. 
stină. Michaiii Vodă impărti fiă-căruia, case 
si pământuri. Toti, pre acelii timpi se infă- 
Gisiară în castre la, Michaii,- soli veniti dela, 
Constantinopoli,: trămisi precumii dicea ei, anu- 
me de Sultanulii, spre a solicită, (oră intru -a- 
devâri si sinceri, ori! precumii se părcă: u- 
nora, din prefacere si cu vea credintiă) soci- 
ctatea si amicitia Domnului români. Dară 
Michaiii Vodă, dete ordine de a-l. arestă, spre: - 
a-l supune judecâtii impăratului că pre nisce 
solicitatori fâră de lege asupra maiestatei: lu- 
cru frumosi, de'a făcută acâsta din credin- 
tiă; xiclenii, d6că, din prefacere. Dealtmintrea,. 
la Clusiii. . Ancă pedepsi cu morte pre unuli 
din căpitanii: sei, fiindi-că Ii prinsese. în in- 
tielegeri secrete cu Serdar- -pasia care lă cum.. . 
părase cu bani asupra capului sei. Ii avea” 
de complici si pre unil. din Transilvanii mai, 
'neastămperati.. Acestia încă fură supusi mâr- 
“tei. In fine, spre a scăpă pre impăratulii de 
tote grigile, , Michaii nu ertâ nici pre cardi- 
nariuli. Acesta, âncă din. dioa nenorocitei sele 
lupte dela Săbiit, „Scăpândii cu fuga, rătăciă, 
intr'ascunsi in: tâte. pântile, urmărită de es-, 
ploratorii Românului, pre tâte câlile, ămblate. . 
si ncămblate; “In urmă, după multă si inde-, 
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dem pepercit. Eum, ab octavo jam ac. vicesi- 
mo die mensis Octobris, post iale gestamn 

„Draco rem, fugas ac latibula circumferentem; 

i, quos TVallachus ad cum. persequendum €- 
“aisarat. omnmbus in locis perviis inviisque scru- 
tabantur. Hi, diu multumquc frustra con- 

quisitum; ad quintum tandem Idus Novem- 
breis, fortuito plane, montanos inter tractus 
intereipiunt, septem, non amplius, viae comi- 

tibus stipatum: ct statim (secus, ac IVagzro- 
da pracecperat) crudelem in .modum contru- 
cidant. Caput, a cervicibus recisum, Sarissae- 

que cuspidi superinfixum, -ad ostentationem 
praeferunt: idemque non multo post, una cum 

trunco cadaveris reliquo, Jaliam Alban de- 

portant; munus, YVayicorae (qui, caede. com- 
perta, sibi jusserat. utrumque sisti) non in- 

gratissimum. Temperare tamen sibi non po- 
tuit; quin. conspectis Cardinalis exuviis, sol- 

veretur în lacrymas: incertum, ex animine pe- 

netralibus, et fideliter? an vero,: Cacsaris Di- 

ctatoris ad tempus sumpta fonte, non synce- 
rius Andreae caedi, quam ille soceri Pompeji 

fatis, indoluerit? Luctum quidem profecto de- 
center assimulavit: flevitque, vel rerum hu- 
„manarum fluxo statu mentem percellente; vel 

: fortassis, et auriculari Cardinalis digito, cru- 

ento laceroque, sibi tunc oblato. Pracciderat 
eum, avulseratque de manu cadaveris dextera, 
statim a caede, mescio quis intertectorum: 
cujus nunquam postea compertum nomen est. 

„Quippe, nec illo mutilatore, nec ullo, caeteris 

ex interfectoribus, alio, sui nominis propala= 
tioue tam scelesti facinoris infamem gloriam 
sibi -prensantibus: sed,. si saperent, Dullae 
„potius Coenae Dominica€ fulmen a Pontifice 
formidaturis. Caeterum, quoniam is” annulo, 
„pretii gemmaeque plane regiac,: splendebat: 

| “cujus fulgor et aestimatio jani olim multorum 

“oculos, et inceitum, an non “ct IVagsodae, 
perstringere solitus fuerat: et digitum pariter, 
-et gemmam  auro- clausam, statuerant.. bajuli, 
-non ad alium justius . lucrosiusque, quam ad 

“Wapcodam, esse deportandam. Nec indele- 
x 

. 

în midi-loculii unoriă munti, 

Ucigătorii 1 tăiară capulit din 
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“lungă căutare, numai ce deteră din intâmplare 

preste densulii, insogitii numai de siepte inst, 

si indată li si 

omoriră incontra ordinei date de Michaii Vodă. 

gâtii, si-l a- 

duceă infiptii în verfulii unci lance, Prestepu- 

Ginii se aduse la Alba-Iulia si teunchiulii cada- 

verulut; care Michaiii dete ordine de a i se 

presintă impreună cu capul. Presentuli nu, 

eră neplăcutii Voivodului. Cu tâte acestea, nu 

se putu opri de a virsă Jacremi:la acestă 

privire: cine scie, dâcă din inimă sinceră? ati. 

pte nici clii n'a fostii mai sinceră la mârtea 

lui Andreiii, decâtii Cesar Dictatoriulii la mâr- 

tea lui Pompeii ? In totii casulii, a sciutii si- 

mulă gelea cumii se cade, si a plânsii, ori a- 

ducându-si a minte de nestabilitatea lucruri- 

dorii 'ominesci, ori pentrucă chiarii atuni-i | 

„se adusese inainte degetulii coli micii ală car- 

dinariului, tăiată si săngoratii. Acesti degetii 

dela mâna drâptă a cadaverului, li tăiase in- 

dată după omori, unulii dintre omoritori, alii 

cărui nume nu se mat află apoi nici odată, 

pentrucă, nici unul din ci n'a dorită infama 

gloriă a acestei firădelegi, infiorându-se de 

blestemele bulei cu care eră, să-i fulgere Pon- 

teficele. Dealtmintrea, fiindi-că pre acelă de: 

geti  străluciă si unii inelii de mare pretiii, 

care multi si de multii li ochiseră (cine scie 
„d6că nu cumva si insusi Michaiit 2), aducăto- 

rii aflară că ar. fi si mai justii si mal folosi- 

„torii pentru "că, de a presintă lui Michaiii si 

degetulii si pâtra scumpă inchisă in acelii i- 

-nelii de aurii. Nici si puti ascunde Michiaiii, 

după cumii se spune, bucuria ce simti la prii- 

mirea acestiut presentii. Dealtmintrea, cada-. 

Yerulă li immormăntă în mănăstire, cu mare 

pompă, precumii se si cuveniă Să faci cu unii
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„ctatum co dono fuisse ferunt. Ac cadaveri. qui- 
dem (et quippeni, tantae stirpis, atque pur- 

" purae?) funus ipse magnificum duxit; in il- 
„ “lustre coenobium elato defossoque, Caput au- 

“tem, odoribus, ac praecipue balsamo, difler- 
tum, adversus corruptelam et temporis viti- 

-um, penes seipsum attinere voluit. Id autem 
ille, posthaec legatis Rudolphi Caesaris et 
monstravit: et, quo fidem inveniret indubita.: 
biliorem; ex adverso spectandam collocavit 
faciem Cardinalis funerati, jam antea, colori- 

;bus expressam; ac genuinam esse, collatis 
inter sese lineamentis, „evicit. Id autem nee 
gratis Waywoda fecit,. nec sordide propterea 
donatus.. Nummum enim praegrandem, Decem 
Caesarum imaginibus, în auro solido, multa 

„cum arte fiisis, insignitum, a Rudolphina li- 
beralitate retulit: Uno pro Capite, denas fa- 
cies; et pro mortis efligie, tot in metallo no- 

" bilissimo spirantes Imperatores. - - 

XVI. Post quae Michael, universa, jam 
doinita subactaque Transsylvania; cum ci jam 
ad gloriam nihil esse reliquum, praeter COn- 
stantian, videretur:  CLAYES. quoque DACIA= 
„RU, deditionis plenae signum, ad Caesarem. 

* Rudolphum misit. Ac Caesar, ob tot, tanta- 
“rumquc, tam brevi temporis curriculo secun- 
'dissime fluitantium, rerum eventus, plurimum 
exhilaratus: Vayicodae Wallachi gesta. per 
litteras, ae libellos Augustales, ad Imperii 
Romani Septemviros, et optimates,- magnifice 
praedicavit. Quibus fiebat, ut ingens, et ma- 

„omitudine celebritatis plenum, esset TVaguco- 
dăe nomen: primum quidem generatim, ad 
omnem terrarum, quam late patet, orbem; 
ne Zurcis quiden id, ac Tartaris, inficianti- 
bus:. qui vim armorum  illius reformidabant. | 
Deinde vero, propioribus de caussis, apud 
Christianas, ac syncerae religionis , gentes, 
illius erat existimatio magna, virtutisque com- 
memoratio plausibilis. Ad summan ! Deletis 

* Daciarum rebellibus, sedatis nutantium popu- 
“lorum motibus, incensis Otomannidarumi . co- 
loniis, evastatis Thracum Triballorumque mu- 
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principe de o familiă si demnitate atât de 
inaltă. Eră capuli,. imbalsamatii, li .tini la 
sine, ar&tândulii după, accea 'solilori impăra- 
tului Rudolfii, si pentru ca să nu incapă nici 
cea mai mică indoslă, pusese alăturea si i- - 
cOna mortului cardinarii, lucrată în oliii de 
mai inainte. Dară nici nu rămase Michait nere= 
muneratiipentru acesta, că-ci preste pucinii prii- 
mi dară dela imp&ratulii, o medaliă mare, care 

represintă figurele a diece impărati, tur- 
nate cu multă arte in aură curati: asiadară, 
pentru unit singuri Capii, „dicce capete: si 

pentru figura unui mortii, diece figure de im-, 
părati vii in celii mai nobilii metali.. 

XVI. După care -Michaii, invingendi si 
supuindii totii Ardâluli, pre cândii' se păreă 
că, afară de covsfantiă, nimicii altă nu mal 
lipsiă gloriei sele: trămise Impăratului si CHET- 
LE . DACIELORU, in semnit de deplină supunere. 
Exi ă Imptratulă, considerândii multimea si mări- 
mea evenemintelorii, petrecute cu sucesiă atâtii 
de ferice, intrunii . restimpii atâtii de 'scurtii, 
a trăsăltată de bucuriă, si prin epistole si 
cârti. impărătescă: a celebrat intrun modii 
magnifici faptele Ducelui Românii câtră Sep- 
temviriă si Mai-marii Imperiului Romanii. Nu-. 

mele Ducelui căstisă prin acesta, o' mărime 
si o celebritate neinchipuită,. c care li răspăn- | 

di preste tâtă facia pământului, încâtii tâtă 
“lumea eră plină de acestii nume, ne mai in- 
doindu-se de mărimea lui nici Turcii nici 

"Tătarii carii toti tremură de puterea arme- 
lorii lui, Dar din canse mai de iprâpe, Mi- 
chaiii eră in mare stimă la. popârele crestine 
care cu pliicere 'si aplause comentă faptele si 
virtutile lui. Ce să mat dicemii? după ce stin- 
'sese pre rebelii din Dacia, si impăcase tur- 
burârile- si neliniscea popdrelorii ei, preficuse
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nicipiis, concisis aut profligatis.. tot barbaro- 

um copiis; in suo IVallachus - nomine, no- 

men ac memoriam mortalibus rofricabat cot- 

lestis castrorum Ducis, Archangeli Michae- 

lis: qui 'coelo quondam, ct Draconem Luci- 

ferum, et omnes 'conjurationis illius consortes 

spiritus, extruserat., Videbatur igitur in ore 

vulgi Christiani paullatim - (paucissimis tan- 

tummodo vocibus immutațis) Ecclesiac vetus 

hyninus, et Paeanis praesertim illa pars, in 

JMichaelem quoque Wayuodam haud inepte 

congruere: qua, psallebant Sacerdotes, ct sa- 

crati Deo chori, Collaudantes, venerantes, om- 

nes quidem milites; scd praecipue Primatem 

victoris ezercitus, MICHAPLEM, ti, virtute, con- 

terentem Bosploron. î 

XVIL. sep desinat, quaeso, “caeca. futu- 
rorumque -nescia mortalitas! desistat aliquan- 
do tandem, judiciorum . suorum praccipitiis, 
humanorum facinorum extremos exitus, vel 
immodica supra, sortem praedicatione, vel prae- 

festinatis ante desperatam frugem conclama- 
tionibus, antecursare. XIMIRUM, Nihil in in- 

- genio mortali, suâpte vi, constans ac sempi- 
ternum est: et omnium minime, Donis în stu- 

diis, in belli vel pacis artibus, rerumque pu- 
blicaruni clavo tractando. NULLI difjicilis est, 

“ad tempus recta mens, ct assumpla Bonitas: 

nulli nimis arduus gloriae (ne verac quidem, 
ac solidac,)  gradus încipiens ; - aut aliquous- 
guc susceptus ascensus, et progressus. Ardua 

potiuis, operosaque, Virtulis: DURATIO,. CON- 
“stantiaeque tenor, est: illie potissimum, ubi 

totus.. bene 'gestae vei stimulus, „dmbitio so- 

lum fuit, aut lucri cujuscunque privati quac- 
stus; pietatis alicujus, aut religionis, aut 'ob- 
sequii, versicolori practentu velatus... Novimus 
homines qui bipedum omnium falsissimi fi- 
ctissimique, posteaquam, quod votis omnibus 
anhelaverânt . taciti;. velut nciti tandem, ac 
reluctantes,, indepti sunt: .cunctorum opinione 
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in, cenusiă coloniele Turecilorii si devastase 

satele si orasicle lori; după. ce, in fine, culcă 
la pământii si sdrobi atâta multime de bar- 
bari: Românul, prin numele "sei, desceptă 
in . inimele muritorilor, numele si memoria 
Archangehilui -Blichail,. Ducelui! ostilorii ce- 
rescă, care trintise si alungase. cândii-va. din 
Ceriuni, pre Dălaurulă Luceferuli Diavoli- 
loră, impreună cu toti Demonii, socii rebe- 
liunei lui. Pentru aceea, în mintea poporelorii 

crestine, se formă cu incetulii părerea, că, cu 
pr&-pucină schimbare de, cuvinte, sar. pute 
aplică forte bine la Michai Vodă vechia căn- 
tare. de biruintiă a bisericei,. si mal alesi a- 
cea parte in care preoti.si sacrulă . choră 
cântă: Lăudati si prâ-măr iti pre toti: ostasiă 

în genere, ră mai pre sus de tot, pre. Al- 

CIIALU, Ducele 6stei învingetărie, care sfarmă 

Bosforulă prin, puterea si virtutile sele,. (Ţ) 

XVII. Dară incetati, o muritori, orbi si 

mecunoscători celorii viitârie! incetati odată, 

oră de a pră micsioră faptele omenesc, ina- 
înte de a le vedă finitulii ; o de a le pt 

inăltiă, inainte de timpi, priu judecata v6- 

stră cea pripită. „Că-ci, nimica ominescii,. nu” 

e constantă si sempiterni: si mal pugină ca 

in tote, nu e constantiă in: măestria pâcel' si 

a resbelului, nici in purtare a trebilonii: publi- 

ce. Pentru nime nau e grei. de a se arătă în- 

ticleptiă si dnoniă pâv la anti timpă, Gre-care: 

cintăiauliă pasă la gloriă,. ai este atăt de di- 

Â ciliă; mici inaintarea pân la unii grad dre- 

care: dar grei o de a remdnd CONSTANTD pru 

calea Virtute: „atunăă ial alesii 'cândă in- 

demnulii faptelor, bune, eră: : uumal: “Ambitiu- 

nea stii uni căstigii Gre-care, ascunsă sub vâ- 

huilă schimbătoriii ali unei prefăcute pietâti s6ă 

veligiual. Cunoscurtimit Omeni caril, fals preste 

măsură si ficat, îndată ce-si ajunseră scopuli 

ce cu' atâta astutiă se făceă a- lit incungiură si 

18



138 - | A “PEBAURU DE MONUMENIIE ISTORICE. - - 

celerius,; Pobritium et Curium exuerunt;: Cu- 
riones, Anitonios, atque Clodios, „Yesumpse- 
runt. Nec eorum modo, quos jam infra se spe- |. 

„ Ctabant despectabantque, sed patronorun quo- 
que, quos callide circumseripserant, obliti „per- 
taesique; superbi, grandiloqui, - turgentes, : et 
“ampullati: cumque suae. cupiditates aliud ex 
alio culmen ilis : ostenderent, celsiora -sem- 
per spirantes ; ct, "quantum suimet: circum- 
spectores, tantum aliorum omnium contem= 
ptores... Hi sub extremum, importabili j jam fa- 
eta. fatorum-humeris eorum arrogantia, .cru- 
“delitatisque mole; casum ct fortunam: laevam 
subeunt, ingentiur, sed male subnixorum, pe-. 
&matum, in: amphitheatris: „quae, laxatis prae- 
grayatisve machinis, in semet ipsa, cum minime 
praeformides, puncto temporis collabuntur: et, 
cum ruina sonora struis unius, multorum mil- 
lium' trepidationem, saepe vero stragem quo- 
que trahunt.. 

„XVIII. Ex hoc nominum £ genere, doii- 
| nationum Supremarum, avido, MICHAEL fuit 

: bic, AVAYWODA. Cujus, a vertice gloriae jam- 
jam insess0, declivis post haec în casum al- 
titudo, coepit, indiciis nequaquam obseuris, 
vacillare: - donec 'mentem ejus, ambitu' quo- 
dam intestino, tanquam: indeprehensa . .carie, 
vitiatam, suus . tandem interitus, uno paene 
momento, pessum daret. Initium vergentis in 
deteriora, prolapsionis, contentio fuit hono- 
rum. quae fere labes, maxima, quaeque regno- 
Tum, ac regnantium, jam olim pondera, sub: 
edit, ac vertit: hodieque. nostra, qua, scribun- 
tur -haec,. tempestate, divina: pariter. humana- 
que jura polluit universu. Caussam porro ima- 
teriemque | certaminis ambitiosi, reruin ipsa. 
vel “ necossitas Wallacho, vel occasio, nini- 

_Stravit, et objecit.: Quae talis fuit. Agebant, 
sub unum .idemqu6 tempus, in Daciavatm,, oc- 
ciduis limitibus,; locis hand ita multum inter 
se „disjunctis, cum copiis uterque. suis, illic 
quidem Georgius Basta; cum suprema Legati 

- potestate Caesaris: exercitui Germanico' prac: 
. fectus: - alibi, „Nero, Suis cum: Wallachis, ac 

  

  

a-lii respinge, incetară de a mai fi E Fabricii siCu- 
rii, prefăcându-se deodati preste asceptarea tu- 

turorii, in „Ouriony, Antoni si Clodii; despre- 

tiuindiă nu numai pre cel mai mici, dar. ui- 

tândii . si urindii chiarii si pre patronii lorii 

pre carii i insielaseră „cu vicleniă; purtându- 

se sumeti, lăndărosi, ingănfati, si” năsuindă cu 

poftă neinfrenată a lucruri toti “mai inalte. 

Eră in urmă, apăsati de greutatea arogantieă 

si a crudinei lorii, se vădiură răstuinati” deo- . 

dată, si pre neasceptate, deaseminea ornamente- 

lorii râii asiediate din amfiteatre; „si adese-on, 

căderea unuia face: spaima si nenorocirea. nai 

multoră mil. - i 

“XVII Din acestii. genii de: Gmeri, Ja- 
comi. de domniă, eră ' MICHAIU VODA, De abia 

inăltiati in „culme, incepe a se clătină in sca- 

unulii mărirei sele, pen! ce sc. „perdu, ca în-- 

tr uni momentit, prin mintea sea cea, stricată 

si rosă de:ambitiune,. Inceputul căderei,. fi 

'cârta pentru: onori “bâlă ce .nu-0 dată a mân- 

ati „puterea si celorii mai mari impărătit si 

imperatori ; “Da chiarii si in dilele nostre a păn- 

găritii tote drepturile ominescă si dummnedie- 

escă. “Era causa Si materia ambitidsei certe, 

urmâ mat de sine, parte prin insasi necesita- 

tea parte prin ocasiunea impregiuririlorii. Si 

6ță cumii, Se află, totii intru acelii: timpii, a- 

siediati la marginile - apusene ale ' Dacielorii, 

nu departe unulit” de altulii, si fiă-care cu osti- 

le sele, de o parte. Giorgiii Basta, căpitanulii 

6stcă. germane, investitii de impăratulă cu de= 

plină putere; cră, de altă parte, Michaiii Vodă 

cu Românii sei: si. cu: Transilvanii ce de cu- 

“vândă si-i insogise. Eră multi pre acelii. tim-
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nuper adjunctis sibi Trans ylvanis, Wayaroda 
MICHAEL. Quod Rudolphi Caesaris, sic utri- 
que praeseribentis, consilium, fucrint ea, for- 
tasse tempestate, qui, "rebus parum perspe- 

ctis, parum. probarent. Et sane, rem perfan- 

„ctorie duntaxat, nec ad plenun, expendenti- 
bus; videri Rudolphus tune potuit, tantum-. 
non consulto, discordiarum, inter duces du- 
os, jacete semina destinase. Quod enim ct, 

prisca bellorum. metas sacpius; et utinain non 
aliquoties nostra quoqus, crebesrimis damno- 

rum. ivreparabiliui - experimentis, sensit; i- 
dem Cacsari tuic castrorum, detrimentum, ac 
summae 'rei vulnus inevitabile, : videbatur în 

„mentem venire, suspicionemve, debuisse. AUx- 

QUAN cnim, aut profecto rarissime, -locis ac 
“ negotiis îisdem, bene rospublica vel togala ge- 

vi, vel armata, potest: quolies 'în practezta 
paludamentove, duo sunt, aequali,. sub unu 
idemque tempus, caen potestate.... Idque tunc 

vel inprimis lubricum est; quoties praesiden- 

tium alter, cum ingentibus copiis et auspiciis; 

alter autem, cum grandi practerea recentique 
merito, cumque: numeroso clientium fâvore, 
suum ad imperium accedet. Id quodin Basta 
tunc, : TVagyerodaque Wallacho, casus. obtulit, 
-at fieret. ' Habebat. militem. Basta copiosum, 
fortem, Germana : nec, qucm in hibernis, 
tântun, aus pracsidiis, videbat ; sed et, quan- 
tus. ex omni possct Imperio - repente . con- 

gregari; siqua necessitas major ingrueret. Ha- 
bebat ct Caesarem, fulcrum, ac. momentum 
rerum “gerendarum amplissimumn. Cum Wal- 

" lacho stabat, e'diverso, grandis, ac tot modo 
victoriarum conscientia --multum. elata, mili- 
taris manus. animus, in Duce, sui magnificus 
„aestimator, praeconium quoque famae publi- 

cac, quae Wagicodani în iis; quorum parti- 
ceps fuerat, - Bastac: .pasem:: in aliis, -iisque 
pluribus,' quac sine Basta solusque patrave- 
rat, superiorem praedicabat. Accedebant his 
denique, provincialium, propemodum onnium,; 
homini populari Dacogue, quam eztero. (qua- 
dis. Basta fuit) “addictiora studia, voluntates- 
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pii, carii, fâră a, p&trunde, impregiurârile, în-, 

culpă pre impăratulii că a datii amendurora,: 

asemine ordini. Si întru adeverii,; dâcă judecă, 

cineva “lucrurile. numal pre de a supra 6ră nu 

intru adăncimea lorii, usiorit puteă să se a- 

măgâscă, a crede. ca si cumii “Rudolfii inta” a 

dinsii ar. fi voitii să arunce „sămânția desbi-. 

mârei intre: acesti dol' "căpitani. Că-ai, “aceea: 

ce scică si cel veci si'ol de nu o-am îpă- 

iti si noi de atâte ori: nu puteă să nu sciă, 

si impăratulii, că, în câtă timpii se află doi, 

într ulii si acelasi tipi si locă, investiti 

cu una si aceeasi putere, civilă. au militară ;. 

înici 0 dată aus fărte a arc-ori se potă ad- 

ministsă bine trcpile publice, fă ă de pace fic 

de veseli... âncă si mai pușinit atunci cândiă 

xorii apucă puterea, unulii, incungiuratii de 

osti nuer6se si inerediutii în auspicie putinti, 

celalaltii, răzimatii, afară. de. acestea, pre ne-, 

ritele gale; mari si acumit: de curendi căsti- 

gate. Precumii se intămplase atunci să fă, cu. 

Basta si:cu Dichaiă Vodă. Basta avea 6ste” 

numărbsă, viteză, Geriană,. si nu nunhal câtă 

se află i in castele: sele si in cetâti, dar out câtă 

ar fi cerutit la casă de necesitate din totii cu= 

priusulit imperiului; mai avcă apoi pre impt- 

vatulă, razimulii seii celii mal tare. Românul 

de altă parte, aveă superba: constiintiă a e 

tâtorii invinge, o demârginită încredere în: 

puterile sele, si prestigiul renumeliit; in u-: 

„|:nele; Du er A mai pucinii de câtii Basta, eră: 

in 'altele, si în multe, ce "sing urii si fă de 

| dinsulii făcuse, intreceă pre Basta. Adauge la a-”
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qie promptiores.“ “Quid, enim Transsylasio 
tam propinquun, quam, accola Transsylvani- 
ae, Wallachus? aut (si nuperam Bathoriano- 
rum aciem, Va picodaeis oppositam, seponas, 
et oblivione deleas,) cujusnam gentis adspe- 
ctus, tam gratus Zranssylvazis, tamque con-' 
color esse poterat; quam: Wallachorunmn ? quip- 
pe, . populi sanguinisque, modice divaricatis” 
ramis, ab eadem utrimque communi Propa- 
gine, 'radice, nomineque, pullulantis. Nam et 
hi: Daci: nec aliud illi. Quod, ut in univer- 
sum semel ac simul intelligatur: paucis, quod 
res est, ex: antiqua juxta, recentioreque tabu- 
larum  fide geographica, demittatur i in £ animun, 
et. cognitionem. . 

XIX... res Daciae... carum una Ripensis 
| riominatur, ab Istri margine, „Secundam,: quo- 
niam a flumine Danubio longiuscule recessit, 
Mediterraneam, appellaverunt; Ultimam autem, 
Alpestrem ;: propter' montes: cuj tamen, et 
Transalpinam. adjungunt. “Harun, Dacia, RI- 
PENSIS.. quantumeungue Daciae vocabulo glo- 
rietur; „ Hungariae. quoque parte, nomineque, 
riostris ter race mensoribus ' censetur, ac tum,. 
cum ista, quae componimus,. gerebantur; Hun- 
garici, vel maxime, Juris et gentis erat; quip- 
pe, quae Cassoviam. (vulgo Kasckam) "Tokai- 
am item, ct Bel nau, ac Temesttăriam, urbes 
inferiorum Pannonum, intra lirnites suos conti- 

"neret. Post hanc, vaste, tandemque spatiosum în, 
circulum Coeunte, montium -tractu, Dacia pro- 
cumbit MEDITERRANEA.... Ultra Mediter "raneam 

“hanc, sive Secunda, Daciam, Zetia, partim 
surgit, partimque jacet, ALPESTRIS, âC TRANS- 
ALPINA, Dacia... Hujus urbes, et oppida, sunt;:. 
Tergovviza, Waywodarum Wallachicorum arx, 
et: praetorium:- Braila praetere ca, 'Zrescor fum, 
Aczuda, Rebnil:a. Caetera, pagis habitantur,. 

"ac villis. -Haud ita procul Trescorto, bitumi- 
nis quoddam' genus egeritur: quod pracstan- 
tissimae: lenteeque cerae. vicem et usum. sup-. 
peditat; et id quidem in candelas etiam, ac. 

: nocturna lumina, | 
CAETERUM, ex „Omni;- quod hucusgug: de- 

  

  

 cestea că, provincialiy,. mat toti, mal multii 
tineă la unulă de ai lorii, 1 a uni Daci ca Mi 
chait, decâtii la unii străină ca Basta. .Că- ci, 
ce este” mai de aprope. pentru Transilvanii, 
decâti Românulii din vecinătate? si, dâcă ver 
dă uitârei. lupta din: urmă cu Bathori, care 
alti „Popor, afară de: ' Români, este mai ase-. 
mine întru tâte,'si mai plăcută Transilvani- 
lui? că-ci mal totii de acelasi 'sânge sunt, de 
acceasi origine, de „acelasi nume: Daci sunt - 
si unii si altil. Si pentru mai bună intielegere, 
să consultâmii in scurti geografia vechiă- si 
nu. i 
XIX, Dacie! Sunt trei. “Una se chiamă 

Ripehse, dela ripa Dunărel. A doua, fiind mai 
depărtată de Dunire, se. chiamă Mediterană; 
A treia, în: fine, porti numele, de Alpestre,: de 
care se tine și Dacia: Transalpină. Din ace- 

"stea, Dacia RIPENSE, cu tote că se laudă cu , 

numele de Daciă, se consideră de. parte a 
Ungar ici. Cea mal, mare parte a; acester Da-: 
cie, si. pre acel timpi stă totii sub puterea, 
Ungariei, că-i intre marginile sele se află 
cetâtile Panoniei, inferidre: . Casotia, Tocaiii, 
Bichinulă si , Timisidra, Din colo de acestă 
Daciă,. se „Antinde - intr: ună vastii cerci de 

manti, Dacia MEDITERANĂ. Urmâză apoi Da-. 

'cia ALPESTRE si TRANSALPINA. 'Cetâtile ace- 

stei din urmă sunt: Tir govistea, resiedintia. 

domuâsci, cu 0 cetătiuiă ; Braila, Ajudii, Râm=, 

nică. Restulii sunt sate. Nu de parte de Tre-: 
scortii,. se șeâte uni feliii de păcură care tine: 

locii de cea. al bună câri ă, pentru luminâri,, 

_ Dealimintre, nu: tot acesti. Dacl sunt de
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seriptum est,::.Dacico genere nomineque, non 
unum est idemque cunctorum îngeniura, vitae 
victusque mos, et legum institutum. Daci 
namque Ripenses, qui sunt hodie, viciniae 
suae campestris affectibus ac studiis contacti; 
Pannonum' Inferiorum cultu moribusque de- 
gunt, ut plurimum. At vero, qui JMediterra- 
mei nominantur, trans Alpes jam, ac velut a- 
liud in solum trajecti; diversius multo riti- 
bus, lingua, religionibus, agunt: ut, quos par- 
tim Arianoruia rediviva Secta, sub. appella- 

“tione Trinitarioram ; partim autem Calin; 
quoque perniciosus error, a Cocli recto :ra- 
mite deviare: compellat. Alpestres denique, 
Ruthenorum afilati contagiis; vulgo quidem: 
veligionis se. Graecae. ferunt (q): verum, mo- 
ribus quibusdam, ad exscerabiles Deorum cul: 
tus, et aras,.aut relapsi postea sunt; aut.ab 

iisdem, jam. olim,: nunguam .bona.. fide reces- 
serunt in solidum. Id &x co conjicias: quod. 
etiamnum illis in pretio divinationes et au- 
guria sunt; non illa plebeja,: divinorum ignari 
simplicisque populi, sed exquisita, “Tuscorum- 
que veterum 'caeremoniis descripta. Quod i- 
tem, in sermone quotidiano PER JOVEM, per- 
Qu6 SANCTÂM VENERE, dejorare gaudent. De 
reliquo, civilitatis cis perparum; bonarum ar- 

- tium, ac litterarun, vix quidquam: habitati- 
'onum, ac. vitae, consuetudo, multum saltuosa, 
plurimumqu6 Scythica... Ad res, et aca, Waj y- 
eiodae Wallachi revertamur.. 

. 
e 

xx. TIUJC (quod res denique monstravit) 
providenti Caesar consilio .Bastam ad latus 
apposuit,. instructissimo cum: exercitu. Neque 

tamen ea mente, multoque minus, astutia ; quo 
contentionum 'occaşiones, eţ.aemulandi prava. 

„studia, duobus his summis viris objiceret. Nam 
et Rudolphus -ab ejusmodi Machiavelli cuni- 
culis, synceritate 'candidioris indolis,. abhor- 
rebat: ct Georgii Bastae probitas, omnia sem. 
per alia, quam astum, per'tot retrorsum an-. 

nous promiserat, ac praestiterat. Quem quidem 
virum, et :heroem, ex animi, tum magnitudine 

  

  

aceeasi fire, nici: de acelesi' datino ' Si leg. 

Pentrucă “cei din: Dacia Biporise se apropii: 

de Unguri mai intru tote. Tri cel din Medi- 

terana, ca si cumii arii fi din altă, „parte de, 

it 

pământii, diferescii prin datine, : limbă si: re- | 

ligiune:. unii dintr'insii sunt, Ariană sâi Tei- 

nitari, €ră altii, abătuti din calea cea: dreptă 

cerescă, urmeză, penici6sele rătăciri ale. luă 

Calvinii. In fine, cei din Dacia, Alpestre, 

sunt molipsit de ero rile Rutenilori. Ei pre- 

tindii a se tin de legea . grecâscă (a): 6ră 

intru adeveri, “si astădi urmeză unele: dati- 

ne păgâne care: arată că ei, ai mai în ună” 

nici o dată nu se leptdaseri. cu bună. credin- 

tiă de toti Dieii străini. 

câlea, că la a. pen astădl, sunt in pretiii dese 

cântecele si auguriele,. si âncă nu de ale plebei 

celei Simple si nesciutârie, ci augurie iscusite, 

după vechiele cerimonie ale Etriuscilorii-" n 

vorba de tote dilele, le place a jură pre 30E, 

si pre SANTA-VI NERE, De. altmintee, civilitatea 

lorii 'e prâ- pugină, cultul artiloră frumose şi 

ali sciintielorii aprâpe nulii.. Locuintiele si - 

Asta se “vede de a- 

4 

priimiră Grăsi cultulii 6 Gre-căirorii: idoti, ail “pote: 

modulii, vietici lori, forte "barbarii si: sciticii; 

Atâtii despre! cele trei Dacie. Acuinii să n6 

intârcemii la faptele Domnului Românii. 

„XX.. Asiă,. precumii. urma a “arătată, Im- 
păratulii pră-intieleptiesce puse 'la, câstele lui 
"Michaiti, pre Basta, cuo 6ste bine gătită.: "Dar 

ma făcutii acâsta, cu intentiune, cu atătă, mai 

puginii cu cugetii viclânit de a dă ocasiuni. 'de 
cârtă acestori doi mari căpitant.: Că-ci, nici 
sinceritatea si candârea: inimel ui: Rudolfii ; 

nică -probitatea Jul Basta,. incercată in: cursă. 
de atâtia ani,- nu suferiă asemine măestrie 

“machiavelice:; . Scriitorii timpului câtă consul- 

tai eii, toti cu o:vâce celebrâză mărimea. si ' 
cumpătuli inimeă acestui din urmă. bărbatii si 

No a
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„ vodae Bastam Caesar; non, ut gloriae, (qua 
superior hic erat illo) corrivalem: sed multo 

„ni cito fomes sopiretur, in incendium publi-. 

tum ; moderatione : celebratum . comperimus, ab. 
omnibus . universim, quos equidem voluta- 
rim,. -illorum temporum compositoribus. Solus 
Joannes Cluverus, buccinator Cimbricus, or- 
thodoxae (quis non videat?) religiohis odio, 

"de; tanti Ducis laudibus, nescio quid, sed nec 
vere, nec multum, decerpere visus est.. Cujus 
tame, malitia, virtus aliena non. obscuratur. 
Adjunxit igitur (ut în viam regrediamur) Pag je 

magis, ut hominis inquieti, rerumque turbi- 
darum studiosi, 'strenuum custodem: In sum- 
ma! “Tanquan silvestris, nec adhuc bona fide 
morigeri, .caballi fraenum et habenas, in Basta 
Caesar injecerat Wallacho: ne, male cicur, 

“dato. tempore,, dispectoque compendio, rediret 
hic ad ingenium. Zranssylvanis igitur in par- 
tibus, hiberna Ductores ambo „pariter agitare: 
Teutonicos Basta; populares autem. 'SU0s, cli- 
entesquc, VWallachuis, moderari:. sua, quibus 
in locis: utrique videretur opportunum, prac- 
sidia locare: sua negotia paludata; cum au- 
ctoritate, curare. „Quae, cum aegrius Jichael, 

: quam. “ut dissimulatione premere valeret,. a- 
nimo fevret: Georgian, victoriarum jam tum 
socium, multis. clandestinisque, criminationi- 
bus insequi cocpit.. In ducem clarissimunm, 
per internuncios dicta minus benigna, mollia- 
que jacere: „nominis illius ac famae claritu- 

“dinem, parum reverenter habere : quin immo, 
nec in epistolis ab acerbitate se verborum 
continere. : Neque tamen . interim haec ab eo, 
quem per injuriam lacessebat, penitus impu- 
ne ferre. Certabatui itaque - mordacibus, ac; 

cum: erupturis, „satyris: et, Quantum. arvogan- 
tiae suae PPayicoda, tantum suae dignitatis, 
et caussae nielioris, Basta, rationem habebat: 
ad 'suum Caesarisque jus, si sic usus tulisset, 
asserendum,. ctiam armis atque castris decer- 
tare, certus, et'animosus. Nec multum ab ex= 
tremis his consiliis' rerum casus abfuit, Te- 
nebat Ilustani urbem, (quam, una cum the- 

în sa 
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eroii. Singurulii Joan Cluveri, acestii -buci- 
nătoriii cimbricii, din ura legei cei dreptii-cre- 
dinci6se cercâ să scadă ceva, dar nu multi 
nici pre. dreptate, din: laudele atârui Duce. 
Dar prin răutatea lui, nu se intunecă virtutea 
altuia. Asia-dară, impăratulii (spre a ne in- 
târce la ale nâstre) puse pre. Basta lângă Mi- 
chaiii, nu ca rivalii ali gloriei acestuia, (că-ci 
intru acesta, Basta intreceă pre Michaiii): ci, 
mai vărtosii, spre a priveghiă 'cu neadormire, 
pre celii omii neastimpăratii, si plecati de a 
turbură. tâte lucrurile. Cu unii cuvânti: după 
judecata, imptratului,. Basta pentru Românulii 
eră, aceea ce este frâulii: si căpâstrulii pentru 
unii calii selbaticii, căruia, nefiindii âncă bine 
imblănditii, nu te poti, increde: dâcă, la o 
“bună ocasiune, nu se va intârce cumva rasi - 
la națura, sea de mai nainte. Preste 6rnă, deci, 
petrecură in Transilvania ambii, beliduci: Ba= 
sta guvernă pre î Nemti; Românuli pre . Ro-. 
mâni. si pre clientii sei: fiă-care acolo si a- 
siediă 6stea, unde, găsiă a, fi mai cuviinciosi:. 
fiisi-care se bucură ră de autoritate in cele mi- . . 
litarie. Dar Michaiii nu mai. puteă suferi ac6-: 
sta: incepi a aruncă calumnie, multe si ascunse, 
asupra lui. Basta, care luă acumii parte din 
invingerile sele: a-i trămite prin: solii, sei 
cuvinte injuri6se: a luă, intru nimica strălu- 
cirea, : numelui si faimei unui Duce atâtă de 
ilustru: ba nică măcar in epistole nu se con- 
teniă de vorbe amare. Se intielege că nică in- 
juriatulii nu-i remăncă datorii. Astfeliii cârta, . 
urmă prin satire muscătârie care, de nu se 
tăiă dintru inceputii, aveă să, erumpă in ca= 
lamităte publică: că-i, pre câtii' Voivoduli 
eră. de arogantii, pre atâtii- Basta consideră, 
„demnitatea sea si. causa cea, bună ce apără; 
gata fiindi a sustină cu inimă, chiară si cn 
arma, dreptulii seii si ali impăratului, Si. lu-. 
crurile eră pre aci să ajungă la asemine es- 
tremitate. Se află in Hustă (despre care ar&- 
tarâm mai de asupra cumii se luâ, si cumi - 
se prădară: acolo tesaurii lui Bathori), se află” 
Sub nume si titlu de. comandante unit Românii 

+
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sauris Bathorianis; expugnatam, ac direptam, 
supra, memoravi)  praefecti nomine dignitate- 

que Dacus quidam; e Wallachi Waywodac 
castris, ordinum nuper ductor, în oppidum 

illud _translatus, et cidem, solius auctoritate 
Michaelis, custos supremus, cum - praesidio 
firmo Jectissimorum, impositus. Suspectun id 

Bastae, si quando fors ct mens lacva sic fer- 
rent; ut PVagacoda fidem ac sacramentum Cac- 
Saris exucret.- Videbat item, ct Wallachiae 
'Transsylvaniaeque populis, paullo âdioribus 
et omni praeterea Caesariano militi, pericu- 

losissimum force: si propugnaculo tam valenti 
defectrix aliquando perfidia, vel nefandum 
transfugium, . communiretur. Quac cuncta. ta- 

metsi sive suspicaretur Basta, sive formida- 
ret; supprimi tamen consilium tam perspicax, 
„satius adhuc duxit; ac tutiora nihiloseciusin- 
terim capessenda decrevit. Caussatus igitur 
stativorum Suorum, in tanta, sui militis mul- 

_titudine, tum angustias, tum penuriam: supră 

vetus illud Waywodae Wallachicum praesidi- 
um, novum aliud ipse Germanicoraum mili- 
tum, Iustam -mittit. Sed non latuit .vafrum 

Wa pucodam Băstac mens. Et idcirco,, praemo: 
nitus „clanculum a Michaele prector Iusta- 
nus, xecepturum se Bastacos praeruptis ver- 

bis mnegavit. Nec aliter, ac verbis cdixerat, 
-veipsa praestitit. Venientibus Germanis- clau: 
duntur Iustaeue portac: rigenteque tum vel 
maxime bruma media, sul 

„- miles agere noctem adigitur. Gnarum id Ba- 
. stae, perque molestum erat. Neque tamen ab- 

'sistit, urgere coeptum; nec Walluchus e di- 
-verso,: quod Basta jusserat, detrectare. Jan- 
que civile bellum, inter bina, sub unius cagai- 
lac sacramento centuriata,. castra,' parabatur: 

-evocante Basta,: quidquid i în Silesia copiarum 

equestrium hiemabat; ct quidquid; praeter 
has in Jlungariae finibus agebat vicinioris.pe- 

ditatus. : Stabatque :numerosa sub signis, et 
in -procinctu' jam, ad dimicandum,. acies. Ne- 

“que -sibi'- defuturus - Wag pucoda. fuerat; univer- 
-sis Daciarum trium viribus- succinctus, Sed 
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care mai nainte fusese oficiaritii în &stea română, 
&ră acumii Michaiii li pusese in cetate cu unii * 

numără de ostasi alpsi, ca să o pădiscă sub 
ordinile si ascultarea, sea. Lui Basta nu placeă 
acesti lucru, aducându-st. aminte de casulit 
cândii pste Românulii sar lepădă de credintia 
câtră impăratuli. Eli vedea ce lucru pericu- 
losii ar fi si pentru popârele Romănici si ale 
Transilvaniei, si pentru 6stea' “impăratescă: 
deca o cetate atâtii de tare ar ajunge să ser- 
vâscă vreodată de tăriă si loci de: scăpare 
vreunui perfidii. Dar cu tâte aceste. temeri 
si prepusuri, află mai cu cale de a tăcâ deo: 
camdată, si do a luă unii “altii drumit may 
siguri. Sub pretestii, deci, că nici ar are un- 

de să asiedie atâta multime de: -6ste, nici: cu, 
ce să o intretină : trimite la Tustii ună “nu- 
mării de Nemti, preste: Româhil "ce-i pusese 
acolo Michaiii Vodă. Dar viclenuli Românii 
pătrunse indată cugetulă lui Basta. Pentru a- 
ceea, comandantele de Ilustii, priimindit intr as- 
cunsii ordine de la Michaiii, refusâ cu 1năch- 

nire priimirea Neintilorii. în cetate. Si refusă 
nu numai. cu vorba, dar. îndată si cu fapta. 
La apropiarea Nemtiloriă, inchide portile. ce- 
tatei, si 6stea impăratâscă fu nevoită a mănă 
preste n6pte afară sub, ceriulii liberii in midi- 
loculii gerului celui mat aspru. Aflândă Ba: 
sta, de acâsta,: 'se 'năcăji forte. Cu .tâte ace- 
stea, nu incotâ de a stărui; dar nici Românulii, |. 
de a-i respinge cererea: Erăaprâpe de a e-" 
rumpe belulii civilă intre -ambele osti, unite 
prin jurământii: sub totit aceli vulturii. Basta 
chiămase în ajutoriii: călărimiea din Silesia,. si 
totă pedestrimea din lontrulii marginilorii Un- 

-parică: Oştea, numerosă stă insîrată' si „gata 
de luptă. De altă parte,. Românulii 'âncă nu 
stă- mai pre giosii,  incungiurati. de tâte.pu- 
terile Dacielorii. Intr'aceea, jureconsultulii Pe- 
tii impăcâ inimele cele desbinate ale Duci- 
lorii, indemnându-i la pace si la 'buna-intic= 
legere de mai :nainte. Pre acesti Dărbatii lu 
aflu lucrândă cu intieleptiune si strălucire, .nu 

“numai in 'casulii; de-faciă, dar si in alte mai
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recompegit distissos Ducum. animos Jurecon- 
sultus, Petzius;: dui se pacis inter utrumque, 
„Pristinaeque concordiae, sequestrum gerebat. 
Eum ego virum, tum în hoc, tum în pleris- 
que motibus Transsylvanicis Imperiique, Te- 
perio, providum inprimis, et clarum, extitis- 

se: quodque rarum în litteratis, singulari Qua= 
dam auctoritate viguisse, non domi n0do,, sed 
foris etiaim, et inter arma; guae vulgo tamen 
Doctoru. voccs nou .exaudiunt: Usqueadeo 
videlicet in ingeniis, plus plerumque: dezteri- 
tas, in rem intența publicam, quam vel re- 
conditisșima, sed suis tantummodo solitudini- 
bus incubâns, eruditio promovet.. Hoc itaque 
tanto taliquc pacis interprete, Michael, ac Ge- 

" -orgius, în concordiam repositi; post illa, pa- 
catius aliquanto visi sunt, inter sese, tranquil- 
litisque, degere: .nisi, quod et Basta fanta 
tribueret amicitiae renovatac, quaitum eguo 

sternaci . : cautus însessor: - ct -TVallachus, e | D 

veteris philosophiae profano scito, fixum îi! 
animo retineret; Inimico reconeiliato sponderi 
plus, quam credi, debere, vel praestari. E 

"XXL. maGNuA fuerat Afichaelis VVay- 
avodae jam olim,. et ante vastationem quoque 
Nicopolitanam, nomen,' apud. regem Otoman- 
nidarnm. Et hinc ille Praetoribus quoque Tur- 
cicis, în amicorum Numere, praecipuaque gra- 
tia,. fuerat: Cujus reci luculentum 'debet ar- 

: gumentum esse, quod subjungo. 

-- j Tartarorum. supremus militiae duetor, 
Hanus, Mahometis, 'Turcarum' monarchae, sti- 
pendiis; ad 'Faradinum, (munitionem “urbem- 
que Pannonum inferiorum) belligerabat. Ab 
hoc PVaywoda-Y” Vallachus, locorum quorun= 
dam, ad. se jure fiduciario pertinentium, mi-' 
litares vexationes direptionesque,; pecunia gran- 

di: nunierata,. redemerat. Hac autem non o0b- 
stante „pensione, urtarus nihilosecius (ut 
gens. est, în :Christianum. nomen manu Scy- 

thica,  menteque Punica,). datam. emptamque 
fidem. ruperat: ac,: super argentum “captum, 
rapto praeterea, complura :ceperat alia; prac- 
dam avexerat,; 
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multe turburâri “ale. Transilvaniei. si ale” Im- 

periului:. si, lucru rari pentru Gmeni literat, 

se bucură de autoritate, nu ntimiai a casă, dar 
si inafară, si in midi- loculii armeloră, care, de 

altmintrea, în generalii, na pr ascultă cu- 

vintele învătiatilorii. Atâtă este de adevăratii 

că adese oră mai mulţii se '; retiuesce agerimea 

mintei in mănuirea trebilorii publice, de cât 

chiară si cea mai adâncă cruditiune, ascunsă 

în singurătate. Prin” intrepunerea atărul midi- 

locitoriă de pace: Michaitt si Basta impăcân- 

du-st, se parcă după, aceea, a petrece impreună 

may. bine si mai liniscitii, afară numai că, nici 

„Basta nu punea uk multă pretiă pre amici= 

tia rennoită, de câtă: călăretiulăi celă cu lua- 

re aminte pre armăsariulii selbaticiă; nici Ro- . 
mânulii nu perdeă dela, inimă, vechia invă- 
tiâtură a filosofiei ce dice: Dusmanii înv 

| Păcatii, may multi: se cade a-i promite decâtii, - 

a- i crede săi aj dă, 

- XXI. MARE eră numele lui Iichiaiu Vodă 

la Sultanulă turcescii,. cu “nultii mai inainte 

de devastar fa de la Nicopole. Vezirii tuzcesul 

nu mai puginii li aveă in numârulii amicilorit 

sei. Probă invederată, cele ce urmeză. . 

"Se ostiă, pre aceli timpii, la Oradea-Ma- 
re, Hanuli 'Tătarilori, stipendiariulii lui Mo- 
hameti. Michaiii, numărându-i o mare sumă 
de: bani, se 'invoi cu -cli ca să incete dea 
mai prădă si devastă acele locuri ce se tîncă 
de 'Transilvania. 'Tătarulu, cu tâte acestea, 
barbarii totdeauna si necredinciosii câtră totii 
ce pârtă nume de Crestinii, calcă credintia, 
dată si cumpărată cu bani, si pre lângă ar 

gintulii ce priimise, mai despâiă tote locuri- 
le 'de prin pregiuri, si apol se departă cu . 
mare pradă, r&măindii Românulii numai cu v or- 
ba-si cu locurile desierte. Românulă, după o a- 
semine. injuriă,. se intârce cu grea si amară
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" vacuas possessiones reliqucrat. Eam Walla- 
chus injuriam, ad Serdarem,; Bassam Turci- 
cum, accusatione missa, dolenter uc _graviter 
expostularat. Et Serdar, nondum tanc eo pro- 
volutus inimicitiarum, ut in Bichaelis pernici- 
em sicarios emeret, (velut în loco memora- 
tum est) Waywodae justissimam esse quere- 
lam, censuit; ac, secundum eum dato judi- 

cio, summa Mahometis Imperatoris sui. vo- 
luntate, “Tartarum Hanunm vapuerat ad sup- 

plicium; ac strangulatione, magnatibus reis sol- 

“lemni, “collum îlli fregerat. (1). Postea vero, 
quam Michael, virtute militari, Cardinalem 
Bathorium, et: omnem ipsi nuper obnoxiam 
Transsylvaniam, occuparat: ab ipsomet Maho- 
mele (Turcici nominis Zertio tyranno) pren- 
Sari, paene supra Waywodae sortem et captum, 
coeptus est. Expedita, quippe Byzautio legati- 
one, quae victori Yallacho. gratulatum iret; 
ctiam epistolis invitatus est, ac verbis indul- 

gentissimis, ad Otomannicam socictatem: da=: 

tumque praetoribus cjus gentis negotium; ut, 

Quocunque temporis articulo. descendisset in, 
foedus  illud. Iayrwoda: duces Thracum ii, 
qui vicinis in locis Wallachiae Molăaviaoque, 
cum imperio forent ct milite, sine. mora le- 
giones ad cum, siemaque, traducerent, Cum 

autem 'haec, et horum simili:, Michacl, sive 
vere,. sive dissimulatione callida, detrectaret; 
îmmo, propius verum, differret: non abstitit ta- 
men caepto Mahometes. Illud ipsum, quod animo 
versabat: YVallachus, Sultanus alte conjectans; 
tunc enim denuo, post jam omnes, et Transylva- 
niae nuper, et Bastae compositos turbarum. fi- 
ctus, antiquam sollicitandi !Paj yacodae viam re- 
metitur. A:porta (quam vocant) B yzantina, ge- 
rendae rei tantae scientissimos: promptissimos- 

que legat. Per hos, donis Orientalis opulentiae 
quam: exquisitissimis, tum ipsum inprimis' J/z- 

chaele:n, tum ab eo, negotii proximum cardinem, 
- filium 'illius Petrascum, percolit et corrumpit: 

Eos isti legatos, haud indonatos, nec sine pisno- 
ribus foederum mutuis, et epularum magnifica 
„comitate, remittunt Byzantium: cum .montiuin 
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plângere, câtră serdariulii, basia turcescii. Ser- . 
dariulit (care pre. atunci  âncă nu ajunsese 
pâ&macolo: de a-cumpără sicari asupra, capului 
lui Michaii, precumii se arătâ mai susii), află 
că plângerea Românului e pr&-drâptă, si fă- 
cândit Hanului judecată, cu . pră-inalta voiă a 
Sultanului Mohametii, li condamnă la morte, 
sugrumându-lii, pedâpsă 'reservată Turcilorii 

mâi. de. frunte (1). După aceea, audindi Mo- 

hametă III, cumii Michaiă, prin virtutea, sea 
inilitariă, bătă pre Cardinariuli, si ocupă tâtă 
Transilvania: incepu a-lii. lingust. mai pre susii 
pâte de sortea si conditiunea sea.. Eli tră= 
mise .soli” de la Constantinopoli,: carii să gra- 

tuleze: Românului învingătorii: li invită la 
unire cu Turcii, prin cele mai blânde seri-. 
sori si cuvinte: căpitanilorit tuicesei de la 
marginile tierei romănesci si ale, Moldaviei, de- 
te ordine 'de a se insoţi cu Michaiii, venă 
cândii -acesta star arătă plecati de a se im- 

păcă cu Turcii. Si.cu -tâte că -Micuaiă, ori 
din sinceritate ori din fiqiăriă, tespinecă, sâi 
nai bine, amână, aceste si alto asemini propu- 
neri: Mohametii nu iricetă de a stărui.: Că-ci elu, 
Sultanulii Mohameti, dintru inăltimea sea, pre- 
vedeă mai bine cele ce aveă să urmeze, de cumii 
le presimtiă Michaiii. Pentru aceea, si după lini- 
scirca tuturor valurilorii "Transilvaniei, si im- 
păcarea cu Basta: solicită pre ' Michaiii fâră 
incetare. . “Spre. acestii scopii, i trămise de la - 
Pârtă pre cei mai esperti si mai luminati 6- 
meni, cu cele mal, alese daruri orientale. Prin * 
acestea, în fine, imblăndi - si. corumpse 'aţâti - 
pre Michaiii, câti 'si pre fiiu-seii, Petrascu, 
asupra. căruia cu deosebire urmă, întielegerile. 
Solii turcesci, priimiti si ospătati cu mate 
pompă, se intrseră' la Constantinopoli,. nu 
-fâră daruri, nu 'fâră garantie mutuale de im- 

“păcare, si cu promisiuni ascunse de munti de 

aurii. Din ăcelii: momentii, sumetia ambilorii 

Români, ingănfati de razimuli sultanului ce se 
arătă gata la ver-ce impăcare, cresceă vădiândii 

cu ochil. Si precauntă fericirea prâ-mare de 
abia incape vre 0 dată în sine, nici că tine - 

19 - 
E Fi
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(ut ajunt) aurcorum clandestinis pollicitatio- 
“_nibus.' Ab eo jam igitur temporis puncto, :de- 

prehensi manifeste sunt, allachorum utri- 
que crescere propemodum in immensum ani: 
mi: quos tam potens, ac paratum în omnes 
"necessitudines, asylum -inflaverat.. Utque. viz. 
unquam nimia se felicitas capit, “ac consene- 

„seit; rumpiturgue facilius, quam intra modum 

_observari, 

* 

spiret: ambo defectionem a "Caesare nec 0c- 
cultissime spectare visi sunt. Tum et aliquan- 
to ciariora  mentis alienatae signa - colhgi 
coepta sunt; machinaeque versutac-voluntatis 

quibus illi, novas ad cupiditates, 
sibi viam praesternerent. Nec id magis amo- 
re, tyrannidis Byzantinae constabiliendae; qua, 
odio Bastae,-. duod - adhuc alto „Sub .pe- 
ctore, post maligne coalitam nuper gratiam, 
scintillabat. Sed, rem ad . verum . aestimanti, 
potissima novandarum rerum illecebra cen- 
seri debet extitisse, suprem: dominatus îrrequi- 
eta cupiditas in Wagiroda Wallachorum.. Hujus 

„autem, ad omne votum explendae, non multo 
post oiterri visa, non jam occasio duntaxat, sed - 
paene. violenta mecessitas: cuius  Sbecies. colo- 

vei cito reperit. : i 
|. XXII. sup idem. enim tempus, Sigis=- 
mundus Bathorius, Transylvaniae quondam sti- 
pendiarius tetrarcha; cum, dolore profligati 
tandemque trucidati quoque, patruelis sui, Car- 
dinalis, in, Sarmatiam profugus abiisset, ac 
moestus:, diversa coeperat instaurandi belli 
consilia subşidiaque” circumspicere. Paullatim 
autem, sollicitationibus -assiduis, suas n par- 
tes, aliquot e vicinia, remotisque, - cominove= 
rat. Et occultius quidem Sultan (uti qui-. 
busdam . tunc persuasum erat) Byzantinun; 
apertiore vero. conatu, Polonicun omne, Ilol- 

" davicunique,. nomen in arma concitarat. Con- 
silii fuițarmorumque summa, recuperare Zraus- 
syleaiiam'; exauctorare denuo Caesarem ;. de- 
pellere Caesaris legatum, Bastan; detrudere 
finibus, et munitionibus occupatis, Wallachiae 
Waycodam. In eo negotio, pro Bathorii., re- 

„ Stitutione, Sultamis Turcicus,- ipse per se su- 

      
  

  

indehungă; ci mai curând se sparge de o dală, 
de cât să respire cu măsură: se vedeă că a- 
amândoi, de abia si mai potă ascunde: cuge- 
tulia de a se lepâdă 'de “Imptratulii. De 'a.- 
tunci, de la acea soliă, incepură ci a-si perde 
capulu, si.a dă semne totii mai invederate de 
măestriele viclene, prin care si asterneă dru- 
mulii la alte incercâri ambitiose. Si acâsta n'o 
făceă Michaiă' atâtii din amorea câtră Turcă 
câti din ura, câtră Basta, ură care si după 
impăcarea de a deuniădi râu făciărită, schin- 
teiă âncă în așcunsele inimei sele, Dară, j ju= 
decândii drepti, causa cea adeyărată a aple- 
cârei lui Michaiii la lucruri nGue, e de ase căută 
in nedumerita poftă de domniă, de care eră cu- 
prinsă cu neastempării inima acestui Domni 
“Românii. Preste pucină i se dete apoi. oca- 
siune, ba se află chiarii in neincungiurata nie- 
cesitate, "de a-si impăcă . deplinii dorulii ini- 
mei sele. - 

XXII, Pre ăcelit timpii, Sigismund Ba- 
thori, fostulă Domni: ali Transilvaniei, refu-- 
gită in Polonia,. plini de intristare de căde- 
rea si .mârtea- vârului sei, a Cardinariului, 
se, frământă cumi ar pută, să incepă resbelulii 
si cu ce ajutorie.. Si după stăruintie ncince= 
tate, si. căștigă cu incetulii Grecare ajutârie 
vecine si mai depărtate: Se spuneă că intr'as- 
cunsi căstigase i in parte-si pre Sultanul, cră 

-pre fagiă, pre Poloni. si Moldoveni. Scopulii 
eră: recuperarea “Transilvaniei; -desfiintiarea, 
domniei impărătesci in acâstă ticră; scâterea 
lui Basta, alungarea. lui Michaiii. Se diceă 
că Sultanuli turcescii . âncă se intrepusese la 
Poloni, prin scrisori si soli, pentru restitu- 
irea lui Bathori, lăudându-se - Turcii că Si- 
gismundi €ră s'ar fi uniti cu Sultanulă. prin 
cele mai, strinse legături. Apoi, Ioan Zamo-. 
iski, despre care. se puteă dice că intru ade-
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asquc litteras et oratores, apud gentem Polo- 
nam interposuisse suam' operam ferebatur: 
propterea, quod ei se: Sigismundus (uti Tur- 
cae praedicabant) arctissimis rursus pactis ob- 
strinxisset, Ac, praeter hunc, Joan. Zamoscius, 
Sarmatici regni, post regem, facile directo- 

ui primus. pro' reducendo: Sigismtiacdo nul- 
luam non extremi moliminis conatum expedie- 
tat. In Quo, (siqua A/ariotides, annalium col- 

: lectori,). caussam oceasionemque Zamoscius 
_haud exiguam pracbuit Aquilonaribus, trans 

fretum Balticum, gentibus; regno Gothico Si- 
gismundim excutiendi, ' Ducemque Suderma- 
miae, Carolum, introducendi. Facta sunt enim 
haec, et transacta; dum Polonici regni : Pro- 
vez caussae. regiae tutelam armatam negli- 
git: et, contra rectum juris ordinem, alior- 
sum legiones convertit; summatimquc, suuimn 
munus ac partes deserit, et, afinitatis studiis” 
obsequitur. Caeterum, în belli tanti 'societa- 
“tem assumitur Jeremiae quoque, ]foldaro- 
ram supremi Satrapae, credula simplicitas: ut 

foret, (sicut opinor): in 'cujus caput, oppor- 
tunum cladi, Martis injusti fortuna fallax ad 
extremum degrandinaret: belli sociis ab ictu 
calamitatis se subducturis, et infirmissimum 
“quemque sub discrimine relicturis. Sed, utut 
haec essent: comparatur immanis, a Batho- 
ianis, exercitus ; etin Michaelem, Wallachiac 
Waywodam, nominatim belli signa, tesseraeque, 
volant, Negue tardus ad resistendum Walla- 

_.chus; în commune tamen tam atrocis belli 

-periculum Bastam ac Caesarianos, nON assu- 
mit. Id seu consulto, sive per festinationem 

„rei tam inexpectatae, ceciderit ita, ne Basta 
veniret; în -partem laboris et gloriae; non inul- 
tum ad narrationis veritatem interest.. AMihi, 

pro.caussarum latentium momento, parum îd 

compertum est: ac prioribus quoque : -scripto- 

ribus silentio' praetermissum. Caeterum u- 

trimque moventur agmina; locantur” castra; 

conseruntur manus. Ac sunt, unius anni qui 
“praelia gemina, Moldavicis în campis' com- 
missa, memorent: în quibus auctoribus Jan-: 
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verii elii guvernă Polonia, nu lăsă neincereate 
nică cele mai estreme midi-l6ce pentru re- 
stabilirea lui Sigismundii. Si Zamoiski prin a- 
câsta (precumit ne incredintieză Marii, Ana- 
listuli) dete Scandinavilori causă si ocasiu- 
ne destulii de binevenită, de a se lepădă de 
regele Sigismundii, si a pune in locu-i, pre 
Carl, ducele Sudermanici. : Că-ci acestea se 
intămplară pre când cancelariulii Zamoiski, 
in loci să apere causa regelui, si intârse ar- 
mele intmaiurea cu atâta nedreptate: pără- 
sindu-si datoriele 'postului,: spre a urmă în- 
vitârilorii cumnatului. Intr'aceea se priimesce 
in societatea ' resbelului si 'usiorii crediăto- 
riul Jrimiă, Domnul Moldaviei: fâră indodlă 

-ca să fiă asupia cui cadt mai in urmă, fur- 
tuna nedreptului Marte: adecă: in momentele 
cândi . soqii resbelului,. retrăgându-se de sub 
lovirile calamitatei, lasă, după datină, pre celii 
mai slabi în 'periclu. Destuli că Bathorianii 
“adună o 6ste infricosiată, si desfăsiură sem- 
nele xesbelului asupra, lui Michaiă, Domnul 

tierei romănesci. Dar nu intărdiiă nică Româ-: 

nulii: fâră insă să priimescă pre Basta si pre 
imperătesci, de a luă parte la periclele unui 
resbelii: atâti de infricosiatii. Făcutii-a' el 

acâsta intradinsii pentru ca să nu iee parte 
“si Basta la lucru sila gloriă? aii pote peri- 
clult neasceptatii nu-i dete timpi de a mat 
cere si altii ajutoriii? nu: scimii, si pucini ne 
intereseză.. Senitorii de mai inainte âncă tre- 
cură cu vederea causele' mai ascunse. Destul 
că ostile se punii in” miscare de ambe -pâr- 
tile, se asi6diă castrele fâră intărdiare, si indată 
si incepe bătaja. Sunt carii memoreză de due 

“bătălii ce aii urmatit in acestii ană pre căm- 
piele Moldaviei: din acesti autori e Iansonii. 
Că-ci despre o a treia bătăliă 'vomii vorbi mai 
in urmă. Dar aceea 'ce'spunii toti in unire, 
este că Bathori si: Irimiă, adunaseră osti ne- 
mumărate, Afară de Polonil lui Zamoiski si 
-de o numărâsă ste de Moldavia, se insoqise 
o amestecătură nemărginită de fugari din Trau- 
silvania, de Turci si de Tătari: Se spune mai
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sonius est. De tertio. quippe certamine, refe - 
remus: in loco. Quod vero pro comperto . te. 
netur apud omnes, istud est; Datorii Jere- 
miaegue copias ingentes conglobatas. Ad has, 
praeter Polonos  Zamoscianos, et militem ao. 
davicum numerosun, colluvie, mista conve- 

„nisse transfugarum Transsylv anorun, et e Tuy- 
cis ac Tartaris, multitudinem infinita. His 

„porro. nec opinato JMichaclem -per - Alpestria 
“'saxa, locosque vastos, et arduos, sic obviam 
proberasse, narrant ; ut adventus sui famam ad- 
ventu praecurreret. Continuo demde,: vixque 

" respirandi spatio capto, militem suum,. Quau- 
tumvis ascensu, periculis, itinere, fatigatum; 
nihil tale praestolantibus Bathorianis immisis= 
se, memorânt. Nec TPallachos milites cam ce- 
leritatem detrectasse; quippe, Ta, aicoda suis. 
victoriae certitudinem, praedae | copiam, ct 
pusuae, nullo socio conserendae, gloriam sibi. 

„Solis sepositani,  ostendente. Cert” quidem, 
non sustinuere YPallachorum ferociam Batho- 
riani: Sed, per :candem sylvestrium locorum 

- asperitatem, ac: praecipitia, per quae viderant 
haud ante multo victores penetrasse, dilapsi, 
dejectique, sese teceperunt in avia tutioraque 
Moldaviae loca.. Sigismundus autem, ac Jere- 
mias, fortuna belli fracta, suis, quas vetinue- 
-rant, copiolis deflidentes, in. Sarmatiam, fuga, 
praecipites, evaserunt. Ii Zamoscii, sicut, an- 
tehac, favore,. mercenario conscripto milite, 
paullatimaue legionibus instauratis; ubi satis 

„virium recollegisse sibi visi sunt, arma rur- 
Sus, et expeditionem, movent. Et quoniam, ad- 
versa nuper pugna, gratuitaque provinciae 
vastatione, Jfoldaviam a se multum alienatam 

„ „esse, cognoverant: ea nunc paetermissa, Da- 
nubium' versus, haud procul castello, cui n0- 
men  Ortano, progtessi, castra - faciunt; ac 
0%, pugnam quoque: trigintu millibus în 
aciem eductis. Sed eadem, illos: „tunc, quae 
prius, certaminis;: infelicitas excepit. Dfichacl 
enim, incredibili celeritate, tumultuantibus ad- 
-huc, st înconditis, 'Ssuperveniens; Moldavorum 
'octo millibus deletis, Sarmatis, Transsylvanis, 

4 

TE, pentrucă Michaiii i 

  
„diendi pre inviugătoni, apucară, fuga 

cu ajutoriulii lui Zamoiski, 
„cenari, si după ce- si intregiră stea cu ince- 
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incolo că Michaiii, trecând preste “stâncile, 
repedisiurile si pustietâtile Alpilorii, cu atâta, 
celeritate le esi inainte, incâtii mai curendă 
ajunse“ elii decâti faima venirei lui. Si fâră 
ca militarii ostenită de periclele drumului, să 
respire măcarii, îndată se si repediră „azupra 
Bathorianilori pre cândii acestia nici nu visă. 
Si ostasii româninu luară acâsta in nume de 

i impluse de incredin- 
tiâri că învingerea e afară de tâtă indodlăș 
le aretase prada ce-i asceptă, si gloria lup- 
tei „care cu nime w'aii să 0 impartiă. si intru 
adevâră că -Bathorianii nu putură sustină vi- 
tejia Românilorii, ci, impinsi si r&sturnati pre 
totii acelesi - repedisie si. locuri selbatice pre 
unde cu puginii mai inainte vădiuseră p&trun- 

a spre alte 
locuri „ascunse si mai sigure - ale Moldaviei. 
Eră Sigismundii si Irimiă, după o. nenorocire 
atâti de : mare, neineredindu-se. in pugina 
dste ce le: mai rimase, fugiă in ruptul” ca- 
pului spre Polonia. Ajungendii aci, adunară 

o. sumă de mer- 

tuli, mai incercari o espeditiune. Si findă- 
«că atâtii prin lupta nenorocită de mâi nainte, 

|.câtă si prin devastarea ticrei, multi instrăi- 
naseră .dela sine inimele - Moldoveniloriă, de 
astă dată lăsară Moldavia la o parte, si asie- 
diară castrele la Dunăre, nu de: parte de ca- 
stelulii Ortanii, si preste puginii incepură lupta 
de noii, cu o 6ste de trei- diecă mil.: Dar nici 
acumii nu fură mai norociti.: Că-ci nici nu a- 
pucaseră bine a se asiediă in ordine de bă- 
“taiă, cândii A „Michaiiă, « cu 0 repediuno estraor- 
„dinariă, se si aruncă „asupră-le: stinge optii 
„mii de Moldoveni, sfarmă si sdrobesce. pre 
Poloni, pre Transilvan si pre Sigismundiă: si 
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ac Sigismundo, profligatis: Transsylvania vi- 
tor; et ovans, repetivit. 

XXIII. ms ita, gostis, Moldavian Pay- 
vtoda Nichael, armis ac terrore, quin et mul- 

" torum sponte summa, recipit;. et. in leges, no- 
mine. quidem tenus, Rudolph; Caesaris, reipsa 
vero, suas" (quod animo jam pridem volvebat), 
adigit. Et, quoniam ipse festinabat în Po- 
“doliam, belli Bathoriani patrandi caussa, quo 
„se partes.. receperant : Jloldaviae subactae, 
“quam in Cacsaris jam, ct Austriacae domus 
verba, jurare coegerat, Petrascun împonit fi- 
lium. Eu, paternas obiturum. vices; Graeca 

non minus appellatione, quam fide, jubet, Iy- 

potetrarcham „esse, dicique, Joldaviac. Sed 
“id auditum Rudolpho Caesari, suspicionem pa- 
riter, bilemque (nec abs re) movit. Auxit u- 

tramque PPayecoda, paullo post; ad impuden- 
tia pro se, suisque, postulata, seriptis ac le- 
gatione prosiliens: Ea se gessisse, sic de Cac- 
sare, de nutantis Imperii salute publica, de 
re Christiana cuncta per Europamy esse me- 
vit : ut îuler tot ambitiosorum mmensa 

zota, quibus vel ignarissimus guisqate forlis- 
simorum praemia concupisceret, îpsc sperare 

- merito debeat, modestiae suae puucis, îisque 
sobriis, desideriis haud acgre datum iri: lo- 

cun : nec însolentiae se, vel invidia, motan 

ez eo fore subiturum. Daret “Caesar, sibi, filio- 
„qu6, generique toti; quae, majestalis' Austrio- 
run atavita munificentia, fortassis ullro quo- 
que, nullo vel. supplicante vel suggerente, fut- 

crit îndulturus: Pilio guidem Petrasco, Nol- 
daviae regimen, ratum, et înimotum; Sibi vero, 
legitimoque posterorun sanguin, -proprian 

" -perpetuamque totius Transsylvania possessio- 
„iei. Praeter. hacc, adjiceret, extra Dacias, Va- 
vadinum. quoqae Magnum: adderet : Hustam, 

- Nagbaniam,. ct, quae caetera loca Pannoniae 
Dacicac, Ripensem contingevent, aut Dediter- 

vancam Daciam. Efţervet, super haec, et exor- 
naret, Rudolphus îisdem se titulis imperiisque, 
-quibus antehac- Sigismundi Bathorii princi- 
pale fastigium,- concessu Caesaris, effulsisset. 

“plăcere a multorii Moldoveni; 

  

  

149 

se intorce in Transilvania, invinaătoriil si tri- 
unfândii, 

XXIII. Astteliă, “Michaiă ocupă Î Molda- 
via, prin arme si terâre, dar si prin buna 

supuindu-i, la 

părere, impăratului Rudolfă, 6ră in faptă, siesi, 
lucru la care de multii cintiă. Si fiindii-că el - 
sc grăbiă in Podolia, spre a persecută pre 
Bathoriani ce se vetrăseseră acolo: in fruntea 
Moldaviei, după ce o puse să jure credintiă 
Imperatului si casei Austriace, asiediă pre 
fiiu-seii, Petrascu, ca locii-tiitorii alii sei. 
Impă&ratulii Rudolf insă, audindit de acestea, 
se implii de amărătiune intru inima, sea, si 

de prepusuri, si nu fâră cuvântii. Amărătiu- 

nea si prepusulii se adausc si mai muitii cândii 

preste puţinii Voivodulii esi inainte, prin soli 
si prin scrisori, 'cu pretinsiuni nerusînate pen- . 

tru sine si pentru familia sea. [lu dicea că 
a indeplinitii atâte fapte, si atâte merite si-a 
căstigati pentru imperatulii, pentru '- salutea. 
publică: a imperiului ce. se clătină, si pentru 
tote crestinttatea din Luropa, încătii, în midi- 

loculii nemăsuratelori pietinsiună ale ati- 

torii ambitiosi dintre cari si cehi mai de ni- 
mică pretinde premiele celor meă viteji, din- 

sui e în drepti a asceptă că:se va: dă locii 
fâră dificultate pugineloră - si. cumpetatelorii 
dorintie ale -modestici - sele: că pentru acesta 

nu î se.za pute. împulă nică esagerare nici 

întidiă. Să-i dea, deci, imptratulii, lui, fi- 
dului sei si familiei sele,. cele ce: de allmin- 
tea, după cunoscuta munificentiă a casei au- - 
siriace, si dela . sine ar. fi. în stare de a.dă, 
fără a fi rugati axă. înspirati de cincea : si 
ciae, fiiuluă sei, Petrascu, să-i recunăscă dom- 
nia uestrămutată asupra Noldaviei: cră si- 

esi, si tuturoră urmasiloră şei legitimi, dom- 

mia perpebuă a tătă “Transilvania, Să-ă mai 
dea împeratulă, afară de Dacie, Oradea- lare, 
să-i mai adauge Hustulă,: Daia-Dlave, si ce- 
lelalte: locuri ale” Panonică „Dacice, ce se măr- 

„ginescii cu Dacia Ripense si Dlediterană. Pre 
lângă. acestea: Rudolfi să-l inaltie. si, să- -lă 

.
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Stipendia praeterea, trahendis in diuturnitatem 

castris, et annona, militi sustentando, prae- 

Veretur „anna, Cautam, insuper 'saluti suac, 
guin ci libertati, Caesar vellet: Saluti qui 

dem; si quando Wa, sptoda, tot adversis cir- 

' cuniseptus' armis, Tv ranss ylvania pelleretur ac 

:V Vallachia, 

millenum summan annuan în. alimenta vi- 

MIU  QUrcorum : centenum 

tac, numerando:, Libertati vero suae Caesar 

provisuni vellet, si quunda. contingeret,. per 

caplivitateni se fieri, Turciei, vel cujusvis al- 

terius hostilis arbitrii: de Caesaris, ac im- 
perii Principum, auro collatitio, vedimendo 

sibi, lytrum conflando. „Hisce postulatis, ac 

conditionibus, si staret Caesar; visuri ex, 

non multo post, juris ac.jugi sui, guidquid 

ab usque Caspio mari populorum, et "ad eum 

diem indomitarum' gentium, cis Budam et 

„Solnocum, habitarel. 

-GRAVIA sunt haec Cacsari visa; tentan- 
daeque,: si minus succederent, defectionis in- 
'strumenta manifesta: sive jam tribuerentur, tan 
"quam furioso gladius în manum; sive (quod 
necesse foret) negaventur : ut, per oflensae co- 

-lorem, invidia tanto minore, transitus a Wal- 
lacho Beret ad Thraciae- Tyrannum. In summa,! 
“Videri controversum poterat; iniquiusne Wa; aj 
scoda peteret, an impetraturus esset, conditiones 
tantas: homo, Zurcico j Jam dudum, ac satis pa-" 
“lam, sacramento juratus, -et foedere constri- 
tus? Cujus -'socictatis nexum indubitabilio- 
rem, per eosdem illos, quibus ista tractaban- 
tur, dies fecerant, conviviorum apparatus; et 
impendia ; regia prorsus, omnemgque Satrapae 
“sortem egressa :: Turcican interim in legatio- 
“nem effusa. : :Quo' tamen in crimine, suspicio= 
nem  Waywoda; - Caesareos, apud curatores, 
quibus ista displicuerant, deprecabatuir: : cum 

> 
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Orneze cu totă acelesi titluri. si puteri. prin 
care strălucise mai înainte, cu voia înpera- 
tului, tronuli luă Sigismund Bathori. Aai 
încolo, să dea imperatulii pre_totă anului sti- 
pendie mălitarie,' si provisiunea necesariă spre 
a pute. întretiie 6stea si. mal departe. Totde- 
odată impăvatulă să, îngrigescă de -subsistin- 
tia si libertatea Voivodului. De subsistintiă 
za îngrigi. imperatuli, în casulii când. Voi- 
vodulă, încungiurată precum este de atăt; î-. 
nimici armati, Sar alungă din Transilvania 
si Romănia; numerându-i pre: toti anhulă 
9 sumd de câte o sută mii galbină pentru sus= 
tinerea vietiei.. De .libertale-i va ingrigi 
împeratulă in acestă inodă, ci, de sar în- 
tâmplă ca Voivoduli 'să cadă prinsă la Turcii 
ori la altă. inimică, suma necesari penityu 
răscumpărarea sea să se adune prin contribuiri 
dela imptratulă si dela principii imperiului. 
Aceste cereri si conditiuni, de le va priini 
impăratul, za vede preste :puginăi la: pici6- 
vele sele, tote poporele- câte se. întind dela 
Jarea- Caspică pân la -Soluocii si Buda, po- - 
bre pre care pân acumi ducă nime nu le 
a îmblăndită, 

Se uimi impăratulii de vorbele Româ-. 
nului, și se pătrunse de tâtă greua lori. im- 
portantiă.. Eli. vedeă întinsele o incercâre 
“manifestă din partea Voivodului, de a părăsi 
causa impă&rătâscă ; 

de făcută: că-ci, oră că-i invoiă cele pretinse, 
si.nu făceă alti ceva decâtă dă sabia in mâ- 

neapărâtă), si Românulii, sub pretestă de o- 

si de abia scieă ce ar fi, 

na furiosului; oră că i le refusă (aceea-ce eră . 

fensă, cu atâtii mai usiorii puteă să trâcă în 
partea Tusciloră. In adevtrii, puteă să se in- 
doâscă cineva: d6că cererile Yoivodului eră 

mai nedrepte; ai acordarea atâtorii : condi- 

tiuni nai neintieleptă, acordarea făcută unui 
omii care nu de multă si pre faciă se afiăle- - 
gati cu. Turculi prin jurăminte? Si urmarea 
acestorii legături. se făcu si maj, linvederată, 
chiară, în dilele in care se, negotiă aceste lu- 
-crur, prin. ospetiele cele pompâse' si prin spe- 

,
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diceret; In ea prodigalitate, communia gen= 

tium et hospitii jura, non Otomannicam. a- 

micitiam, fuisse spectata. Sed rerum intelligen- 

tibus factum. suum non probabat, Ac, licet 

haec, et alia talia verborum velamina, tempo- 

ris gratia, tune aures, ac dissimulationen, a: 

pud Caesaris praefoctos reperiebant: fidem. ta- 

men, ac pondus, non inveniebant, ' nec apud 

Petziuiit quidem; IWallacho caeteroqui stu= 

dențem. Nam -hune Caesar, qui postulato- 

run W aecodae cactera difiaverat, cum pe- 

cunia tamen, in stipendia militum, ad cum, 

cum czeteris. quibusdam, ablegarat. At. bunc, 

(quippe virum, moderatione prudentiaque sin- 

“gulari praedituni,) mon potuit in We allachi 

pristino favore, vel 'aestimatione, retinere, tam 

effrons illa petitionun, „de“ quibus supra si- 

guificatum est, enormitas,- Nec, purg gavit se Pe- 

tii. W allachus; ; sed cum, € diverso,' gravius 

alienavit a: se: “cum huic, in 'ipsius sanandam 

| ambitionem intento, Caesari is se studiosissinum 

venditaret: ac „(verbo quidem tenus) in 0m- 

nem Rudolph nutum obsequiumque descen- 

| deret; si de tratribus, ille tribus Austriacis, 

“unum aliquem Transs! ylanis summo cum im- 

: perio praeficeret. Nam alii caeteroquin “Trans: 

sylvaniae Praesidi, cujcundiue, quantumcanque 

| de republic: 1 mmetito, viro, diserte: "Wallachus ne- 

gabat,: se pariturum. cumprinuis. autem obse- 

qui A Michael abnuerat, îs in provânciis « cui- 

duces, se  peaestiturum; qua ipse protincizs, 

aut nuper, auţ olim, :ad fidem cet obedienti- 

am Caesaris, cum salutis ac fortunarum suarurm 
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sele cele in adevârii regesci ce făcu Voivo- 
duli intru ondrea 'trimisiloră turcesc, mai - 

pre susii de tâtă sârtea si conditiunea sea. 
Adevăratii că Voivoduli, cercă a : respinge 
dela sine prepusulă acestei crime, dicendii 
solilorii impărătesci carii-si manifestaseră ne- 

plăcerea, că în acestă prodigalitate a priimi- 

rei solilorit turcesci, nare de'a privi cineva 
amicitiă câtră Turci, ci numai dreptulit gin- 
tilori si ali ospitalitatei. Dar pre cei price- 
pători nu-i convingeă elu prin acesta. Și cu 

tâte că Gmenii împăratului, după: impregiu- 
rările timpului, se făcură a luă în nume de 
bine, escusârile lui cele. prefăcute si măestri- 
te; „dar nime, nici. chiarii Detii, care dealt- 
mintrea favoriă pre Români, n'a pusi temeiii 

pre vorbele lui. Petii, dempreună cu. altii, 
eră trămisii de câtră imperatulă la Michaii, 
cu bani pentru 6ste,. căci, de si. impăratul 
răspinse celelalte cereri ale. Voivodului, 'sti- 
pendie. militarie însă află cu cale de a-i tră- 
mite. Dară insusi Petiii, bărbatii de o distinsă 
moderatiune 'si prudintiă, in urma acelorii 
cereri enorme. de care vorbirămi, nu mat pu- 

ti ave pre Românuli in favârca si stima sea 
de mal nainte. Nici că s'a curătitii Românulii 
inaintea lui Petii,! din contră, a instrăinată 

pre acesta si mai multii dela: sine, pre lângă 
tâte asigurârile de. credintiă ce făceă. Eli a- 
„decă, inaintea ' lui Petiii care areă de. scopii 

a-i vindecă ambitiunea, se'arătă, (din gură) 

forte devotatii câtră impăratulii, dicendii că va 

ascultă si va implini tote vointiele lut Rudolfii, 

dâca acesta va pune -preste Transilvania pre 

unulii din' cei “trei frati. archiduci austriaci, 

Eră altu capii în Transilvania, ori-cine ar fi 

acela, si ori-câtii de mari. merite ar avă, 

Românulii 6 :spuneă verde că.nu va recund- 

see; si că mai .vărtosu, in provinciele pre ca- 

re elii.-cu' periclulii -vietiei. si ali . averilorii 

sele, atâtii mai de demultii câtă si acumii de 

'curândii, le.a adusii -la credintiă si supunere 

câtră impăratuli, nu „va. priimi:- preste sine 

„pre niinene, afară -de uni archiduce din 'casa
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tanto discrimine, reduxisset. Ante cunctos au- 

tem alios, velle_ se, Georgium Bastam, a con- 

* spectu lateregue so tempori reimoveri. Gra- 
ve esse suis, grazen suorum humeris, ct îm- 

perioscm Della. Ni mature : Caesar obviam 

iret; în alterna quondam vulnera, muctuasque 

clades, utrimque consur rectuni î ini. guibus futriis 

cavendum, praemonebat, ne duorani, e dissidio 

strages: quodue' ruinaqgue publica traherebur. 

XXIV. HAEC Michaelis oratio, per Pe- 
tzin Caesari renuntiata, dici vix potest; quam 

vehementer oftenderit. Et, super haec, ulce- 
ratum Rudolphi pectus longe . gravius est: 
cum. aliis super. alias querelis . accendere- 
tur eoruni, quorum cognati necessariique, viri 
de Transsi, ylvanis facile primi, quaestionum 
et cruciatuum omni genere laniati VVay- 
avodae jussu, perierant; non aliam ob caus- 
sam, “quam, quod ei, Caesaris et. Austria- 

cae domus efiusiore studio ferventes,  Zurei- 
cam dissuasissent societatem, Hacc itaque re- 
um îndignitas inaudită, Rudolphum denique 
perpulit; ut, exuta .veteris in virum indulgen-. 
tine consuetudine, Afichaelom PVawprodam su- 

__premo Daciarum gubernaculo dimoveret: cum- 
que, non nisi VVallachicis îis,. quibus ante 
jam insueverat, legionibus et alis ei permis- 
sis, de caetero, prorsus in ordinem redigeret. 
Georgiuin vero Basta, Waywodae: vel .in- 
primis invisum, voluit Caesar, tum WVallacho- 
run reliquis, tum Transsylvanis practerea Mol- 
davisque, ne Mfichaele quidem excepto, summa, 
cum potestate  pracsidere. Nec repugnantes in 
hoc Basta, vel impromptos, ullos expertus est; 
multoque minime Transsylvanos: quippe, A[i- 
chaelis paullatim truculentiam ac tyrannidem, 
contra, quam: ile principio simularat,. doctos, 
et exosos. :Ac profecto, crudelium imperiorum 
exemplis, usqueadeo: VVayuoda plerosque 
militum et ductorum. alienaverat;: ut ct Jlo- 

„ses, Ciculorum 'ducum facile primus, ab co 
“descisceret; tragoedias paullo: post novas 
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domnătâriă.. De aceea, vointia sea e, ca, ma: 
înainte de toti, Geovgiii Basta, să ptră din 
ochii. sei si din apropiarea sea. Acestă bală, 
zace ca unii nuoră grei 'pre umerii sel si ai 
Gmenilorii .sel.. Dica . imperalulă nu va luă 
de timpurii măsurile cuvenite, resbelulii ci- 
vilii să vărsarea de sânge, sunt lucruri nein- 
cungiurate. "Aceste furie, împeratulii să le pre- 
întimpine, adause Michaiii, ca nucumva dis= 
cordia a doi men să tragă după sine ca- 
lamităti si ruine publice. | 

XXIV. Incunoscintiatii prin Petiu, Im- 
păratuli, de, abia se pâte spune câtii se o- 
fensâ, de aceste cuvinte ale lut Michaiii. Amă- 
rătiunea inimeă sele crescu si mai multii prin 

neincetatele plângeri ce-i ficeă consângenii 
si amicii .acelorii Transilvani de frunte, pre 
carii Michaiă X ucise prin totii genulă de 
torturi, numai din causă că, 
dinciosi impăratului si casei austriace, cercă 
să-lii abată dela insocirea .cu Turcil.. Aceste 
necuviintie ne mai audite, indemnară, in fine, 
pre Rudolfii, ca lăsândii la o parte indulgin- 
tia de pân! acumii, 

Vodă din guvernulii supremă  alii Dacieloiii, 
si, lăsându-l de aci incolo numai preste 
6stea sca română de mai nainte, să-lii aducă 

la deplină ascultare. Eră pre Georgiii Basta pre 
care. Michaiii atâtiă ii uriă, lă investi cu.pu- 

să. departe” pre Michaiii : 

ca Gmeni cre- . - 

a
 

tere deplină, atâtii asupra celorii-lalti. Români, 

câtii si asupra Transilvanilorii si Moldovenilorii, 
ne luândii afară nici pre insusi Michaiii. Toti . 
sc bucurară. de acâsta, Gră mai. alesi Transil- - 

vanil, carii, amăgiti intru începută prin făgiă- 

Tia lui Michaiii, iincercaseră acumi, si nu 
mai putea suferi crudimea, si tirinia lul.- 
intru adevârii, Michaiă :prin crudelitatea e= 

semplelorii ce făcea, pân intru atâtii inistrăi- 
nase o parte chiarii din 6stea si comandantii 

6stel sele, - incâtii li părăsi si Moise, unulii 
din primii căpitani ai Secuilorii, care apol 

preste pucinii ave să. facă ndue tragedie im: . : 

Si 

periului Romanii.. Din: aceste si alte mai mul-“ 

te cause, se intămplă că Basta, indată ce -a-
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imperio Romano suscitaturus. Quibus, aliis- 
que compluribus de -caussis, accidebat: ut 
Basta, cum primum e Pannoniae finibus Co- 

losuariam - accederet, ac mox in alia Daci- 
arum munita loca militem suum deportaret; 
ingentes ad se gentium illarum fieri concur- 
sus, experiretur, non sine claris lactitiae si- 

gnificationibus gratulantium, exceptantiumque 

novan dictaturam. Passim dirac, passim vota, 
volitare: dirae quidem, Waywodae Wallachi 
nomen execrantium: At vota, Bastam, ac Cae- 
sarianos, faustis ominibus, commeatu largo, 

voluntatum în quacvis jussa promptitudine, 
prosequentium. - 

Acermime descenderunt haâc în super- 
bum YVayacodae. pectus. Quapropter, certus 

et obstinatus, aut celeriter ultum ire tantam 

a Caesare sibi (velut loquebatur) inastam con- 

buneliam; aut pro veteris gloriae tutela. mor- 

„tem ' occumbere: castra movet,.et exercitus 

sui reliquias 

sus :Bastamm,  haee cadem ' exspectantem, .ac 

pracclare paratum, metatur. Frendebat, non 

sine spuma, clamabatque; Jam non ol 'oculos 

ma sit) super caput ei haemeros, adductun 

hominem, cum.imperio castrorum; quem ipse, 

conscio :- Caesare, 

dio detestarctur. Atqui, praestare libero ca- 

pili, (qaanto magis, - ad omnia summa nato 

factoque?) millies vitan quam semel magi= 

stratum inveteratum, deponere. Quae, taliaque 

plura, PVayiodaei,. militis, erant, ante prac- 

lium, incitamenta. Sed minacibus „Wallach 

EI furis, potentiora fuere provida, Bastae facta; 

qui Michaelem, opinione celerius, - cum copi- 

is omnibus oppressum, uti caussa, sic armis, 

superavit: inflictaque clade memorabili, re- 

„ jecit in montes, quibus a Wallachia fines Trans- 

sylvanorum ad Orientem diseluduntur. lic, 

  
„..mox ad Albam Juliam, . adver-. 

serpentino  plusgiuam  0-: 

    

„153 

junse dela marginile Ungarică. la Clusiii, si 
preste pucinii si la alte locuri intărite ale 

Transilvaniei, pre unde-si asiediă 6stea, fi intim- 

pinatii de multimile poporului cu multe sem- 

ne de bucurie: totă lumea cu pliicere aceptâ nâua 

dictatură. Nu se mai audiă acumit de câtii in- 

jurături si urâri de bine: injurăturile: acelo- 

ra carii afurisiă numele Domnului Românii; 

urârile de bine ale âcelora carii intimpină 
pre Basta si pre, ostasiă impărătesci, cu aplau- 

se si felicitări, cu provisiuni si cu promtitu- 

dinea de a se supune. intru tote. 

| Forte” adâncă si durerosii străpunseră 
acestea inima cea sunidtiă a Voivodului. Drepti- 
aceea, determinati cu tăriă, aii de a r&sbună 
câtă mal curendă atâta, insultă făcută siesi 
de câtră impăratuli, ai de a muri apărân- 
du-si vechia gloriă: Michaiii ridică numai de 
câtii 'castrele, si le asi6diă la Alba-Iulia, fx- 
ciă in fagiă cu castrele lui” Basta, care sea- 
sceptă la una ca, acâsta, si se preparase forte 
bine. Furiosă Românuli si. spumândiă strie 
gă: Acumăt ni numai înaintea 'ochiloră, ci, 

| pentru ca batjocura să fiă si mai mare, preste 
„sibi tantummodo, sed (guae dedecor a Su. 1 J f ” 

capulii mei si preste umerii mei se aduse, - 
investitii cu comand supremă, omulă, pre 
care; bine scie împăratul, că-li urescă din 

toti sufletului, Ce? să-mi plecii eii de bună voiă 
capulii 2... acestii capii născută si făcutii pen- 
tru totă ce e mare? la bine sci-mi perdii 
de o miie de 'ori vittia, decâtii să dati odatci 
puterea din mână. Cu de acestea si alte a- 
semini vorbe cercă Voivodulu a aprinde pre 
al sei inainte de bătăliă. Insă, decâtii aceste 
amerintiâră furi6se, mai tari fură, intieleptele 
dispositiuni „ale lui Basta, care mai curândii | 
de cumi ai gândi, atacândă cu tote trupele” 
sele' pie Michâiii, li respinse, si după o per- 
dere memorabilă li aruncă, în muntii ce des- 
partii la răsăritii Transilvania de ti6ra romiă- 

nscă.: Ttracolo xetrăgendu- -se * Michaiii . cu 

rămăsitiele Oster invinse, fă tipat (cine 
20
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tgientem- cum, cum. stragis acceptae reliqui-. 

is, Sig gismundus Bathovius, et Jeremias, Mol-. 

daviae nuper Waywoda, nacti (quis metuis- 

set?) plaga nova multant, Quanquam enim 

exules uterque, rerum omnium egentes, et a 

Wallacho proxime binis ternisve proeliis at- 
triti, vix videri possent, hiscere contra victă= 

rem veterem, aut attollere frontem, ausuri: 

pr ofugum tamen adoriuntur; ac, redeunte guon- 

dam ctiam victis în praccondia virtute, val- 

lo, fossa, fameque, tum' et, castris; arctissime 

circumpositis, obsessum premunt. 

“XĂV. Quae dum geruntur; in medio re- 
rum, ecce, cursu, Caesarianis prosperrime flu- 

“ entium: Zranssylvanoruni incredibilis mobi- 
litas, omnia rursus.proturbavit. Hi, tam cffu- 
sis modo favoribus amplexi Bastam; ad Si- 
gismundum Bathoviunmi. denuo, - derepenteque, 
sua transferre. studia, non obscure coeperunt. 
Et secutura, non multo post armorum quoque, 
Dacicique militis, transitio narrabatur. Id ac- 
cideritne Bastae Ducis: odio, qui religiones 
Transsylvanorum pratas exturbatum ibat, et 
saniora Sacra reducebat: an potius,: obsessi 
WPallachi confidentia, Sigisnundique. Princi- 
pis obsessoris redivivo studio; rectius putem, 

„în medio relinqui, quam decerni. Constat qui- 
dem certe, perquam aegre fuisse Dacos, ab 
Arii sui detestandis opinionibus avulsos. Con- 
stat item; a multis Transsylvanorum haud 
unquam occulte foveri desitum Sigismund: 
quem tunc,  circumsessi JMichaelis volitante 
fama, propter admirationem virtutis et auda- 
cîae, sohun fortissimum, invictunique, solum 
împerio " principutuque digna, mussitubant.. 
Utcunque se caussae. dederint: nutavere, si- 
cut narratum est, et in Bathorium denuo re- 
clinavere, Zranssylvanoram ..voluntates. Eo- 
rumque : proinde barbarara animi levitatera 
exsecratus Mazimilianus Austriacus; tametsi 
per. fratrem' Caesarem invitatus denuo,.roga-' 
tusque, renuit tamen: ac Transsyleaniae re- 

4 
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eră Să. se “mai temă si de acesta?) de câtră 
Sigismunidi Bathori, si de câtră Irimiă, fo- 
stuli Domnii alii Moldaviei. Acestia, despatri- 
ati amândoi, lipsiti de tâte, si nu de multi 
'sfărmati. de câtră Michaiii in mai multe bă- 
tăliă, at fi crediuti că nu vori cutediă nici 
macar a deschide gura, oii- a ridică ochii, 
necumii fruntea, asupra invingătoriului lori 
de mai nainte. Insă, precumi se intămplă de 
revine uneori curagiulii si în cei învinsă, a- 
sia si acesti doi, vădiendi pre. Michaiii in! 
fugă, prinseră inimă „Se opuseră, si incungiu- 
rându-li cu castrele si fortificârile lori, li 
tineă strimtorati si de fâme. : 

"XXV, Pre cândă se. petrecea acestea; 
si chiarii pre cândă intămplările curgeă cu: a- 
'tâta fericire pentru imperiali; Gtă mobilitatea 
cea necrediută a Transilvanilori, turbură de 
noii tote lucrurile.- Fi, Transilvanii, de abia, 
imbragisiaseră pre Basta, cu atâta căldură, si, 
preste asceptarea cuiva, incepi a se pune : 
6răst în legătură cu Sigismundă Bathori.' Se 
spuneă că stea transilvanică 'âncă are să 
trecă preste pucinii 'in partea lui. Urmatii-a, 
acesta, din ură câtră Basta care se apucase 
a desrădecină religiunile cele rele ale Tran- 
silvanilorii, si a reintemeiă legea cea adevă- 
rată? ai pote, se pră incrediură de intempla- 
rea, - impresurârei - Românului, intămplare ce! 
Grăsi desceptă într" insil ambrea. câtră princi- . 
pele Sigismundi, impresurătoriulit? credii că - 
e mai -bine a lăsă acestii lucru nedecisii. Dar 
aceea este positivii că Transilvanii cu forte - 
„mare durere se deslipiă de afurisitele inz& 
tiături ale lui Arii. Adevăratii este si aceea 
că multi Transilvani nici o dată nu inceta- 
seră de a favori pre Sigismund; 6ră, “după 
ce audiră cumi a impresurată' eli pre Mi- 
chaiii, nu putea să-i admire de ajunsi virtu- 
tea, .si cutediarea, sioptindu-si cu totii că mar 
fi principe mai vit6zii decâti elii, mat nein- 
vinsă, nică mai demnii de domnia tierei. De- 
stulii că Transilvaniă incepură a se arătă de: 
noii plecati. pentru Bathori. Eră Masimiliani
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gimen, ut multi nauftagii scopulum, longe 

| refugit.. Usqueadeo : nimirum  offensus erat, 

Dacorum intellecta tune sterata mutabili- 

tate. - Neque postea mentis “hanc” constan= 

tiam exuit ullo tempore, vel variavit: incer- 

tum, ampliorene suae quietis, (quam unice 

suspirabat) commodo, vel compendiis ? an dam- 

nosiore Daciarum plaga, calamitateque? quac, 

profunde jam tum accepto rei suae publicae 

detrimento, tot vulnerum 'nunquam postea 

cicatricem duxerunt: quippe lacerae, vastac, 

squallidaeque semper, in hane usque, qua 

nos ista condimus, aetatem. Quibus sane tam 

ingentibus malis obstare M/arimiliani fortas- 

sis auctoritas, singulari. conjuncta prudentiae, 

non nequisset: si regere Iranss, ylvaniam vo- 
" luisset. "Nec îs illud utique tanto renisu no- 

luisset, si gentem hane Archiduz, quantum 

 dominorum recentium avidam, tantum el re- 

” ceptorum tenace firmamque, reperisset. Sed 

experimenta declararant; Malle Dacos a Cae-. 
saribus tetrarchas postulare; quam aceeptos 

retinere. Talis ergo, qualem indicavimus, ca 
tempestate, super Archiducis Marimiliani 
prudentia maturitateque, virtutis opinio per 

terrarum orbem incedebat: aetatis postea, glo- 

riaeque processu, non parum confirmata; Cuj. 
 frustra proinde -Celticus, nescio quis, gesto- 
rum consarcinator ausus obtrâctiare; calamum 
citius,. ac cerebrum suum, miserando prolapsu, 

quam Herois tanti gloriam, „obtrivit, 

_ XXYVIL. INTER hacc, Waywoda 2lichacl, 
incertum, pactisne, deditionis ac foederum; 
an dolo potius ac fugae furtis, ex obsidione, 
qua premebatur a Bathorianis ac Moldavis, 
evolarat. “Cum autem is, hinc quidem omni- 
um Caesaris .ac Bastae militum, illinc. au- 
tem *Dacorum,  exasperatos animos, ob tru- 
culentiam suam, ac defectionem, intelligeret: 
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Austriaculii, întru atât se scărbi «de barbara 
lorii usiurătate si schimbare de minte, incâti, 
pre lângă tote invitârile si rugămintile ce-i 
făcu imperatuli, fratele scii, refusâ guvernul 
Transilvaniei, si-l incungiură ca pre o stâncă 
plină de pericule. Si intru acesta si rămase apoi 
Masimiliani constanti pentru totdeauna; nu 
scii, spre mat mare folosulii si liniscea sca, 
aii spre mai mare nenorocirea Daciei, care 
apoi nici o dată nu a mai fostii in putintiă. 
a-si vindecă valnerile ce priimise atunci, ci a 
rămasit sfăsiată; devastată, miseră, pân! 
dilele in care scriemii acestea! si acestori 
rele atâtii de infricosiate, Masimilianii, fâră 
indodlă, puteă să le pună o stavilă prin au- 
toritatea si distinsa sea intieleptiune, dâcă ar: 
fi voită elă să priimâscă guvernul 'Transil- 
vaniei. Nici că se retrăgeă pâte Archiducele 
pân” în fine, dâcă ar fi aflatii că acâstă 'ticră 
eră să -fiă celă puginii atâtă de credinciosă 
câtră “Domnil ce-i.aveă, precâti crâ:de do- 
ritoriă Domnilorii pre carii i avuse de mal - 
inainte. Esperiintia insă ar&tase că Transil- 
vanilorii le mai placea cere Domni dela im- 
păratuli, decâtii a tîn& la cei priimiti odată 
Si acâsta eră pre acelii timpii părerea lumei, 
intregi despre prevederea. archiducelui Masi- 
milianii, si despre intieleptiunea sea, de care 
apoi cu timpulă a datii probe si:mai multe 
prin faptele sele cele glori6se. Indesiertă cu- 
tediă să scadiă aceste virtuti unii nu scii care 
cronicarii francesii, că-ci mal multă stricătiu- 
ne aduse prin aceea, condeiului si crerilori 
sei decâtii gloriei atârui Eroii. 

-XĂVI. Intraceea :Michaiii Vodă, nu se 
scie, prin impăcare ai prin insiclătiune, scăz 
pâ de. impresurarea in care: li tîncă Batho- 
rianii si Moldovenii. Si inticlegendă câtă sunt 
toti de atitiati asupră-i, si anume, de o parte, * 
Cesarele.si 6stea. lui Basta, pentru. necredinz 

tia sea; de alta, Transilvanil - pentru. crudi- 
mea sea: incepu să caute; omulii viclânii, a-
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circumspicienda sibi, tutelae caussa, diversa 
„ zegun tirannorumque praesidia, vir vafer, exi- 
sțimavit. Inter, quos et denuo, Zarcarum mo- 
narcha fuit; toties j jam antehac YPallacho foc- 
deratus, postque foedus, hostis, ut proxime: 
quando cum Bathorianis, .adversus Michae-. 
„lem, -et . Turcae steterant in armis. Eo major: 
igitur isti debuerat esse caussa, Byzantinae. 
perfidiae societatem in perpetuum exsecrandi, 
quam is tamen, male consultus, etiam, novis- 
sime, nec postremum, repetiit; idque nequa- 
quam e dignitate: Ohristiani ducis: inimo, 
nec ex voto, successuque. Reperio . namque 
quorundam in Commentariis; (3) eum, quem 
Wazacda' Wallachus, asyli sui receptaculi- 
que caussa, Constantinopolim ablegarat, non 
“modo pro JMichacle nihil impetvasse praesi- 
dii, vel tutelae; sed neque: suimet capitis in- 
columitatem. Mahometis enim imperio, contra: 
jus gentium ac legatorum, crudelitate Parthi- 
ca cultellis discissum oratorem, et excoriatum 
fuisse, tradunt. Qia tanta Wallaciuis inma- 
nitate cognita, cum hac illac se verteret în 
diversa consilia; postrenium „tandem arripuiţ, 
quod omnium primo debuerat. 'Tutissimum' 
deplorato -visum est, ad Caesarem, cujus ab' 
obsequio desciverat, iter intendere. Fecit id: 
recte confisus,  Austriacam apud mansuetudi- 
nem, et supplici veniam praeteritorun, et, 
olim pracclare : merito, virtutis recordationem, 
ac fructum, in promptu fore. Vienna, igitur 
Austriorumu, septuaginta circițer suorum, ex 
intima fide, stipatus equestri comitatu, TVal- 
lachus ascendit, sub ipsum anni. Saecularis 
millesimi sexcentesimi finem. Illic se, suos, 
Omniaqua sua, Caesaris absentis clementiae 
permittit. Nec cun misericordiae spes desti- 
tuit. Receptus enim în antiquum. gratiae .10- 
cum est: tametsi Viennae tantisper. morari 

_JUSSus, quoad' vacuum Rudolpho foret; ac pla- 
citum, cum et Pragan (bi tunc Caesar ha- 
bitabat) evocare, o . 
a RĂVIL Verun interea Dux Basta jam 
pridem, ante factam a “Rudolpho delicti! gra- 

jutorie la mat multă regi si tirant. Si anume, 
se intâise de noii câtră imptratulii Turcilori, 
care de atâte ori i .fusese federati si indată 
după aceea nimici, ca chiarit si acumit mai 
de curândii, că-ci in bătaia „cu Bathorianii 
âncă avu de a se luptă si cu Turcii; cu a- 
tâtii mai vărtosă dar se cădeă el să incungiu- 
re pentru: totdeauna societatea acestui perfid 
păgânii. Cu tâte acestea, avi neintieleptiuneâ de 
a recurge si acumii la Turci, si nu pentru ul- 
tima: 6ră. Dar n'a căstigatii ce a dorită, nici, 
a fosti tratati: după demnitatea cuvenită u- 
nui priucipe crestinii. Pentrucă aflu în comen- 
„târiele unora (5), că solul ce trămise Voi- 
vodulă la Constantinopoli ca să, cersi6scă a-   

  

jutoriii si scăpare, nu numai: pentru, Michaiii 
nu pută să căstige nimica, dară nu puti să-si: 
scape nici insusi. capul. seii:- Că-ci, după 
cumii se'spune, Mohametii dete ordine; “in. 
contra dreptului gintilorii, să-l” taie Ducâti * 
cu cutitele; să-lii-sfăsie si să-i tragă pelea de 
pre trupii. Audindi Românulii de acestă ne- 
omin6scă crudelitate, nu mai scieă incătrâii să 
apuce: in urmă se decise a face-aceca ce de. 
la inceputii se cădeă să facă: află că totu e 
mai siguri a alergă la impăratul 'de sub a 
cărui ascultare se smulsese. Acesta o făcu în! 
incredintiarea ce aveă că Austriacii, in blân- 
detia lori, “aducendu-si a minte de meritele 
si virtutile sele, li vori certă pentru cele tre- 

-cute. “Astfeliii. Românuli, insogiti de siepțe- . 
dieci călăreti din cei mai. credinciosi ai sei, 
“plecă in susii la Viena, chiari cu finitulit a- 
nului seculari 1600. Ajungendit aci, s6 in- 
credintieză cu totulii, pre sine, pre ai sei, si . 
tâte ale sele, in eratia impăratului. Nici nu 
se insielă in sperantiă, că-ci impăratul li 
priimi drăsi in gratia sea: de mai nainte, cu 
tote că dedese ordine ca să stea pugini la: | 
Viena pân!” ce aravă timpi si plăcere de a-l 
pofti la Praga (unde se află atunci impă- 
ratulă).' 

„XXVIL Inte'acecă insă, Basta, până a nu. 
'ertă âncă Impăratulii pre Michaii, ficuse multe



tiam, alia 'fecerat: omnia; Caesaris. Donitati' 
non cohacrentia. „Consilii namquc, ptofectio- 
nisque YPayicodae, prorsus ignarus; în prae-' 
sidio, quod expugnarat, hostilia, jure betli, 

patrarat: Jichaclis uxorem, (cuj Vagărossae 
nomen.) Petrascum item, ejus filium, ac tho=- 
sauros, illic depositos, ceperat; et, firma cu-' 

stodia stipatos, abduxerat. Eorum tamen om- 
nium, haud ita multo post, idem, qui cepe- 

Tat. Bastajacturam, subit:, quippe, Sigismatn- 
do Buthorio rebus se rursus immiscente, Trans- 

sylvanosque cunctos impendio solicitante. Qua 
turbarum face, seditio vetus aestu novo re- 

canduit. Nam, . Tshialic. quodam concitante 
populos; Dacicum paene nomen ocine Colos- 
acariam indicit comitia. Sigismundus ibi, quan- 
“quam absens, in veterem principatus pos= 

sessionem repetitur, et acceisitur; “oblato, si ! 
venire maturar ct, sacramento. Dum autem hic, 

necessariam aliquantisper în Moldavia moram 
trahit, interimque reditum în "Transsylvanos 
adomat: Ttschialius, quein dixi, Bathorianis 
partim ultro,. partim et per vim, susceptis vi- 

cibus, se pro supremo Daciarum omnium re- 
ctore gerens; foedius cuncta, quam quisquam 

antehac, disturbat. Bastam, (quoniam is. to- 
"tius Transsylvaniac rebellioni multum j jam îm- 

par erat) -Colosararia tantum non cjicit. Cer- 
te quidem ceas ad necessitudines cun: redigit; 
ut carum indignitate mnotus, vir, ad illam us- 

que diem bello summus, ne rogatus quidem, 
et a Dacorum syncerioribus retentus, haerere 
-DOTro dignatus sit apud gentem, tunc tam 

infidam: quippe, quam expertus toties esset, 

dominos ac sacramenta, cum ventis, et ex li- 

bidine sua, variare, 

Yag garossani igitur ac Petr ascut, illana 
conjugem, hunc filium, Dichaclis Was „prodac, 
(velut dictum est) a se captos, Basta, Colos- 

_2tariae relinquit in custodia; soluinque ver- 
tit, aliorsum exereitu traducto. Captivos autem 
Tschialiius primum, deinde Sigismaundus ipse 
Bathorius, (qui, rebus în Moldavia tandem 
compositis, Colosicariaan Teversuș erat) 'arcte         
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lucruri ce-nu se impăc cu bunătatea impt- | 

ratului. Că-ci, ocupândă cetatea in care se: 

află inchisă familia lul Michaiii ;. asia precumi 
el, Basta, ru scică, nimici de cugetulii ” si 
călătoria Voivodulut la Viena, se: purtă ca, 
unii inimici după dreptul vesbelului, luândit 
cu - sine din cetate “pre femeea lui Michaiil . 
(ali cărei nume eră Vagarossa), si pre fiiu-. 
seu, Petrascu, si tofi tesaurii lorii depusi acolo.. 
Dar nu trecă multi, si ră i perdu din mânt: 
pentrucă Sigismund i incepi a se amestecă de 
noii in, trebile transilvanice, si flacăra tur- 
burârilori 6răsi se atitiâ în furârea sea 'de: 
mai nainte. La instigârile unui anume Osaky, 
Transilvanii s6 adunară la Clusiiu la dietă, si 
6răsi chiămară pre Sigismundii în scaunulii prin= 
cipatului, promitendii a-i jură credintiă de nu 
va intărdiă cu venirea sea. Dar în timpii ce 
Sigismund ce se află in : Moldavia, se 'pregă- 
tiă de drumii:: Csalky, de care vorbirămii, parte 
prin buna i invoire a unora, parte prin violenta 
strimtorare a, altora, se pune în fruntea Da- 

ciel in loculi lui Bathori, si turbură tote mai 

uritii decumii făcuse” vreunulă inainte de a- 
cesta. Pre "Basta -care nu eră in stare de a 
sc opune rebeliunel 'Transilvaniei intregi, nu- 
mai câtă nu-l dă afară din Clusiii.: Adevâ- 
rulii este că la atâta strimtorare lit adusese, 
incâtit bărbatuliă, care pân aci se arătase 'atâtii 

de mare in resbelii, acumii,; indignati, cu tâte 
că multi din cel: mai sinceri li rugă si-lii in- 

demnă să rămâiă, ma vrutit să 'se mat opr6- 
scă in midi-loculii unui poporii atâtii de per- 
fidii, care, după cumii se 'incredintiase de a- 
tâte ori, st schimbă Domnii si credintia după 

vânti si după capricii! - L 
Asia-dară Basta, lasă in inchisâriă ii la 

Clusii pre Vagarosa, femcea, si pre Petrascu; 
fiiuli lui Michaiii, 6ră dinsulii apucă cu stea 
intr'altă parte. Familia captivă alu Mi- 
chaiă se tînu sub aspră priveghiare, mai ăn= 
tâiu de' Osaky, după aceea: de Sigismundii 
Bathori, care: puindu-si tecbile la calci in Aol- 
davia, s se intorsese la Clusiii. 'Teansilvanil j jură
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detinent. In verba vero Sigismundi denuo Tr rans- 
sylvani passim, ac propalam, jurant: omnique 
Caesaris in perpetuum exuto sacramento, Vi- 

varam quoque Bathorio, munitissimum in ex- 
tremae . finibus Ungariae castellum, tradunt. 

Tulit perquam dolenter Tayuwoda Wallachus, 

„charissimorum sibi capitum duorunm, . tertiam 

“jam, intra tempus. exiguum, captivitatem Ge- 

orgio cumprimis Bastae, tanquam calamitatis 
eorum auctori primo potissimoque, sicut senl-: 

per antehac infensus, ita multo tune infesti- 
„or. Eum proinde, Pragam tandem evocatus. 
apud Rudolphum Imperatorem, non avide mi- 
nus, quam acerbe, criminatur; tum uxoris ac 
filii caussa, tum aliis nominibus:  quae mens 
exulcerata facillime confingebat, et. exornabat 

ingeniose. Verum apud Rudolphi justas a- 
ures aliquanto plus clementiae Waywodae ca- 
lamitas, quam credulitatis, calumiia reperit. 
Dimissus, severissimo Caesaris imperio jube- 
tur, ubi primum în Dacias revertisset, cum 

Basta volens nolens in' veterem armorum s0- 
cietatem, et ejusdem în armis obsequium, re- 
dire. Quod, quo promptius , DMichacl exse- 
queretur; ; per legatos interim Suos agente Cae- 

sare, non uzorem ille modo filiumque, sed 

gazam quoque captam, ab Transsylvanis re- 
cuperat. Pollicitus, igitur,. dummodo copiis no- 
vis auxilia sibi roborarentur,: Daciarum om- 
nium facilem .ac brevem restitutionem, Praga 
Wallachus discedit: et, cum equitum pedi- 
tumque recentibus copiis, cum numimis in sti-. 

pendium, nec sine donis, Caesarea munificen- 
tia dignis, revertitur in Transsylvaniam,; quo, 
Basta quoque, Caesaris imperato; redierat;: 

-ibique Bastae, sicut jussus erat, sepositis ve- 

rius, quam, eztinctis, odiis sociatur. Nec, enim 

alia retineri lege Caesaris gratia poterat.: Co- 
cunt igitur in foedus iterum, et castra, duo 
summi, post internecina dissidia, Duces: în 
commune deinceps, ac medium, consulturi, 
quae pacis esse, quaeque belli, viderentur. 

- XĂVIIL. Jamque PRimus saeculi decimi 
septimi, post Christum natum, ibat annus. Hic 
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de noi credintiă lui Bathori, si lepădându- -se 
pentru totdeauna de credintia câtră Impăra-. 
tulii, daii si Uivara in mânile lui. Mare du- 
rere simti. Michaiii cândă audi că scumpa sea 
familiă, a cădiutii 6răsi in captivitate, acumi: 
pentru a treia 6ră, intrunit restimpii atât 

de scurtii:. si mai alesă asupra lut Basta, eră 
mat năcăjitii decâtii vercândii altă dată, fiindit- 
că în elu priviă pre adevăratulii. autorii ali 
acestei calamitâti. Pentru aceea, după ce fă 
chiămatii la Praga, pre elii mai cu s6mă lă, 
incrimină la imperatuliă Rudolf cu tâtă a- 
mărătiunea sufletului, atâtă pentru nenoroci- 
rea femeei si a fiiului seii,. câtii si pentru alte, 
mai multe, care usiorii si ingeniosii le inventă 
mintea si inima sea cea asuprită. Insă, inain- 
tea judecâtii celei drepte a impăratului, mai, 

„multă, clementiă găsi nenorocirea sea, decât, 
crediare calumniele sele. Dela' impăratulii se 
interse cu ordine severă de a se impăcă cu. 
Basta, vrendă nevrendi, si a se luptă impre= 
ună ca:mai inainte. Si pântruca Michaiii să. 
fiă si mai prontii întru implinirea acestora, im- 
păratulii ficii ca 'Transilvanii să-i dea inapoi, 
nu numai femeea si copilul, dară si tesaurii 
ce i se luaserii.. Astfeliti Românuli, promi- 
tândă Că, dâcă i se vorii dă n6ue ajutorie, 
preste puginii si usiorii va ocupă răsi -totă 
Dacia; plecâ din Praga, cu 6ste de pedestri . 

si de călăreti,. cu 'stipendie pentru Oste, cu; 
daruri demne de munificentia impărătescă, 
intorcându- -se in Transilvania unde se duse- 
se „si Basta din ordinea, impăratului; si, după 
ordinea ce priimi, se insogi cu Basta, - că-ci 
altfelii -nu eră chip” de a păstră gratia im- 
p&ratulut, dar in faptă mai multii acoperi de: 
câtii. stinse ura ce purtă asupra lui Basta. 
Asia- -dară, acesti doi căpitani de frunte, după 
ce se luptaseră pre mârte, acumii se unesc 
Grăsi, spre :a se. consultă impreună asupra 
trebilorii de. pace si de resbelii 

| sv! Ba la întâiul anii din alti 
siepte- spre-diecele seclu, după nascerea lui 

7
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| Waywodacae g gloriae summus, idemque perfidi- 
ae viri supremus, extitit. Quae vero Dlicha- 

„elis antehac gesta nostrum. hucusque narrai- 
di studium distinuerunt; ea guinguennium fere 
praeteritum absumpserunt. Quo. toto tempore, 

sicut.. in praecedentibus videre fuit, varium 

sese Pallachus, ac versatilem,. siquis alius, 
exhibuit: hoc autem anno, militiae suae postre- 
mO, Compendium varietatis, tum animi, tum 

fortunae. Quis non" obstupescat? A viro, jam 
olim societatis “Turcicae  contactibus _vitiato, 
tunc autem vel. maxime, consiliis occultissi- 
mis, atrociora imulto volutante; tanta, tamen 

etiamnum et geri pro rebus potuisse Christi- 

anis, et reipsa fuisse gesta? Dixisses, et in- 
dustriam hominis, et calliditatem, ambidez- 

Zram... Mens tabida; propositum mentis ver- 

sutum, infidumque ; victoriae, tanquam poma 
purpurea, gloriosae: sed tot palmarum, ad 
extremum, foctus exitusqud teterrimi. Quod 

“nos ex îis,. quae memoranda restant, „ aper- 
tum. facienus. - 

XXI. Sigisnitenduis Bathorius, sub ex- 
cuntem Aprilem: e Moldavis,. (velut indicavi;) 
regressus in "Transsylvaniam ; ; paucorum inter- 
vallo mensium immanem numero feritategue 
compararat exercitum.. Ad Transsylvanos enim 
suos, Pannonas insuper, et Moldavos, Cosac- 

Cos praeterea, seu Polonos Zi amoscianos, Tar- 

taros atque 'Turcas, adlegerat; auxilia, sti- 
pendiis conducta. Robur militis illius tantun 

| „erat; ut, supra peditatus multitudinem for- 

midandam, cguitaun insuper guadraginta  mil- 

lia -secum raptaret: insuetam, illis saltem tem- 
pestatibus, belli procellam.: et nec hodie qui- 

"dem exiguam: quo 'tainen tempore, Martiae 

fere cunctae formidines, atque minae, miran- 
"dis sunt incrementis auctae. Caeterum, cum 

his tantis Bathorius' copiis, oppida castella- 

que munitiora, - siqua nondum sacrâmentum 

_ pSius accepissent, incursare: Caesarianae fi- 
* dei reliquias, qua vi, qua formidinum. jactu, 
promissisque, sibi jungere: de cunctabundis, 

ac deditionem: aspermnântibus, aut agere prac-. 
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Christi: anulă supremă alti gloriei si alit per: 
fidiei Voivodului. Faptele lui câte nararămii 
pen! acumii, cuprindă „cinci ani de dile. In 
totii” cursulii acestui - timpă,. Românulii, pre- 
cumi vădiurămi, se arâtâ mai schimbiitoriti, 

mai inconstantii de cumii puteă să fă cineva. 

Eră amuli acesta, celi din urmă ali vietiei 
sele militarie, se infăgisiâză ca unii adevă- 
Tati compendiii ală varietatei inimei si for 
tunei sele. Cine nu se va cuprinde de mira- 
re; vădiendi cumit.. acestit omii, stricati de 

mai nainte prin. insogirea sea cu Turcii, si 

care si acumii tiescă cu ei inticlegeni ascun- 

se, mal crunte decâtii cele de mai inainte, a 
putută totusi să facă, si a si ficutii întru a- 
devâri, lucruri atât de mari pentru causa 

crestină? Sar păre că activitatea si calidita- 

tea omului eră, asemine de mari.” Minte co-. 

iuptă; cugete 'viclene si -necredincidse; invin- 
genă glori6se, 6ră resultatulii atâtorii triumfe, 
“celt mai uritiă. Acesta vomă. face să se înve- 

dereze din cele ce urmâză. 

„ XXIX Sigismunaii Bathori, intorcându-se 

(precumi arătarămii), cu finitulă lut Aprile, 

din Moldayia in Transilvania, în câteva luni 

adunase o 6ste infricosiată. Că-ci, afară de 

'Transilvanii .scă, mat adunâ, multime de Un- 

guri si de Moldoveni, apoi de Căsaci sâti Po- 

lonă de ai lui Zamoiski, de Tătară si de Turci. 

Afară de numirulii infricosiatii ali pedeștri- - 
mei, numai călăreti avei, preste patru-dieci 

de mii:.0 adevărată furtună de resbelii, mai 

alesii pre acelă timpii, ba: chiarii si astădi 

cândit Sai immultitii de minune tote midi-l6- 

cele cele infiorătârie ale Dieului Marte, Iu- 

cungiurații de atâta 6ste, Bathori incepe a 

atacă, opidele si, cetâtile ce nu apucaseră ai 

se supune: a supune prin violintic si ame- 
nintiâri pre câti mai rimăseseră credinciosi 

impăratului: a prădă si a pedepsi după drep- 

“tulii resbelului pre câti:refusă aii 'se indoiă
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das. 'ingentes; aut sumerg, poenas, tanquam 
belli legibus statutas. Denique, tantus paul- 
latim sibi „visus. „Sigismundus erat, suis ut 
palm, et . absque dubitatione, promitteret; 
Eo JMartis sui progressu, de Caesarianis re- 
bus în Transsylvania funditus esse concla= 
matum. Summun adhac uno praelio si su- 
perior foret; bello pariter ac fama superio- 

„re, în perpebuun,. se fore. Pronun, îd au-. 

tem, ct în expedito posilum esse; si sui, qui, 
qualesque fuissent ad cum dicm ; tales aude- 

“rent ct în posterum sese.praestare. Qua Ba- 
" thorius- oris animique confidentia nihil dein- 
ceps non-tentandum, nihil negligendum occa-. 

sionis, aut, temporis, existimavit. Itaque, cum 
ex iis, quos dimiserat, speculatoribus didicis- 
set; Basta, ac Waywodam Tallachaum, con- 

| junctis denuo quidem armis, sed copiis tamen 

utrumque modicis, loco certo consedisse: pâu- 

citatem eorum, prae multitudine suorum, de- 
spexit. Consederant autem Caesariani duo,. 
quos dixi, duces, ad Joitinum: locum, intro- 
mittendis in Dacias e Silesia copiis equestri- 
bus, peropportunum; quas illi proinde, ceu 
subsidium pugnae necessarium, tanto cupidius 
„exspectabant, quanto validiorem- Bafhorii co- 
&norant eguitatum esse. Sed, equitum Silesi- 
anorum adventum omni studio sibi praever- 
tendum, Sigismaundus decermens, experiri prae- 
lii fortunam e vestigio, constituit:'ac Caesa- 
rianis, nihildum tale formidaturis, per sum- 

mam celeritatem oppressis, vel in ipsis ca-. 
stris inferre stragem ; vel in campis, acie ju- 
sta, concurrere. Verum, non latuit sagacissi- 
mos, et in omnem hostis conatum. intentos; 
Caesarianos - Bathorii consilium, 'atque prope= | 
ratio. Tantoque minus festinandum Basta Wal-. 
lachusque rati,. quanto concitatius omnia, tu- 
multuosiusquc, “Transsylvanus: ageret; crebris 
interea, velitationibus' suum militem experiun- 
do, virtutem ejus acuebant: ct, quoad auxilia, 
supervenirent Silesiaca, levi certaminum prac- 
lusu Bathorianorum impetus distinebant. Ipsi 
satis superque gloriae sibi comparatum, Sa- 

  

  

ai se supune. In urmă, Sigismundii atât se 
incrediuse în puterile sele, incâtii nu se in- 
doiă a se lăudă, câtră ai sei: că,. Brin. pu. 
terea de arme ce desfăsiură el, causa împă- 
ratului e perdută în Transilvania pentr u tot- 
deauna. Încă o învingere, diceă, elit, si a în. 
trecută pre imperială în arme. si în gloriă. 

Si nimici mal usiorii decătii acâsta,, decă ai 
sei se vorii arătă si în tiitoriit cu bărbătia 

de pen acumii. In acestă incredere, Bathori 
nu lăsă nimica neincexcatii, “nu perdea nică 
uni momentii, nu lăsă nefolosită, nici o oca- 
siune. Aflândii, deci, din. esploratorii Sei, un- 
de se asiediară Basta si Românulii,. si stea 
lori câtii e. de pucină si după ce s'aii intru- 
niti; incepu să despretiuescă, numărulii 'loriă 
celui micii, in facia multimei Ostel sele. Basta | 
si Michaiti si asiediascră „castrele Ja Moitina : 
ocult celă mat: oportunii pentru trecerea că- 
lărimei ce asceptă din Silesia cu neastâmpării, 

fiindi-că. lipsa ei cu atâtii eră mal simtită cu 
câtii călărimea „Bathoriană eră mai numărâsă. 
Chiarit pentru aceea, Sigismundi decise a'in- 
cercă fortuna resbelului indată, inainte de a 
ajunge Silesianii; . incependii lupta fâră cea 
mai mică intărdiare, sâi prin uni ataci re- 
pede si neasceptatii asupra . insesk. castrelorii 

inimice, s6ă prin o bătaiă formală si mai 
dreptă. Imperialil insă cari! priveghiă 'cu lu- 
are a minte tâte miscârile Bathorianilori, ob- 

servară indată cugetulii, si graba cea, mare a 

lui Bathori. Si cu câtii acesta lucrâ mai in= 
tărtată si may tumultuosii, „pre atâti Basta. | 
si Românul grăbiă mai pucină, deprindienai 
virtutea 6stei prin dese'scărmănâri, prin care 
impedecă năvălirea Bathorianilorii inainte de 
a sosi călărimea, silesiană, crediendii că ati - 
căstigatii de: ajunsii apărându-si pân” atunci
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tisque lucri factum iri, censuere ; 'si, suorum 
in tanta paucitate, sese castris. modo, sine 
plaga luculenta, continerent. Castra porro Cae- 
-sariani metati fuerant în colle. Non minus în col- | 

7 thorianii, fagiă în faciă. Totii pre acelesi d6luri 

eră asiediate si tunurile, si de o parte si de alta. 
le, sed „diverso, quin et multum cditiore, Ba- 
thoriani. Jamque suas exercitus uterque ma- | 
chinas etiam, ac tormenta militaria, locis iis- 
dem, quibus consedere, defixerant. Caeterum, 
aptius, ac .mnagis e re sua, Basta Wallachus- 
que: celsius autem, Superbiusque, sed. ob id- 
ipsum futilius, Sigismundus. Quippe, cum sub- 
jectam utrique colli planitiem ingentes ex a6- 
re "istulae, commissis jam inter se copiis, 
essent petiturae: de propiore collium situ, pro- 
ptereaque certioribus globorum jactibus, Cae- 
sariani; remotius autem, et inutilius, (utpote, 
longe supra suorum .hostium capita,) Trans- 
sylvani, sua; fulmina 'missuri de superioribus 
locis 'erant. În:quo proinde, modestiam cum: 
prudentia, Caesaris duces:' Sigismundaci vero 
vanas -minas, et ostentationem,. habuerunt in 
consilio. 

„ staca tandem; advenerant: et praelii” cupiditate 
„Bathorius non mitius, "quam aestivi cocli ca- 
loribus. omnis exercitus,” ardescebat.. Jamque' 
diei, quem memoravi, plerumque processerat; 
inque vesperam prona lux, sui partem vix de- 
cimam tanto negotio: reliquerat: cum prior 
Sigismundus- de colle suos în locum aequum 

„deducere; nec segnius Basta Wallachuisque, 
" Suas cohortes ac turmas, jam multum au- 
ctas inferre. coeperunt. Nec morae multuni. 
utrimque pugnae: facta copia, concurritur: în 
summo quidem collium, ingenti flaminas spar- 
gentium pilarum grandine; cominus - autem, 
in supposita planitic, minorum onerum fistulis; 
telis, sarissis, acinace. Sed, quoniam Batho- 

„rianorum globi missiles, innoxio plumbo fam- 
mâquc,. Caesarianorum cuncta capita super-. 

„volitabant, 'b immodicam: tormentorum. situs 
altitudinem:: indemnis. Bastae Wallachique mi- 

  
XXX. Jam Augusti Calendae, Divi Pe- 

__tri.vinculis sacrae; jam ctiam . Silesiacus ile, 
„tot' votis! expetitus „ equitatus in .castra.Ba-. 

    

castrele de ver:ce lovire” mai mare. “Imperia: 

li se asiediaseră pre unii dâlă: pre unii altă del 

opusii, cu multii inai inalti, se asiediaseră Ba- 

Sumetiuli Sigismundi insă, le asiediase intro 

positiune pră-inoltă; eră Basta si Românul 

cu, multii mai potriviti. De unde apot urmă, 

că, după ce „incepi. bătaia in valea ce sc. „află 

intre -ambe' dslurile, lovirile tunurilori impe- 

riale din d6lulii: mai de apr6pe; . eră mai 

sigure; cră fulgerele tunurilorii transilvane; 

fiindii-că veniă mal din depărtare 'si dintruniă 

locii mai * înaltă, sbură pre. de: asupra, ca- 

petelorii Gstei imperiale. Astfeliii, Ducii „impe- 

riali sciură uni modestia cu intieleptiunea, 

ră. Sigismundit consultă numaj:. desiertătiu- 

nea si sumetia sea. ct, 

! XXX. Eră la a ăntâii Augusti cândii 
numai ce sosi in. castrele lui Basta si. călă- 

rimea silesiană 'ce cu atâta nerăbdare se a- 
sceptă. Ostea lui Bathori ardeă nu mai puginii 
de dorul luptei câtii de ferbintela , călduri- 
lori. de; veră. -Precuse cea mai mare parte a 

dilei: pân”. de cu scră, de abia mai rămase a 
'diecea parte din lumina dilei pentru uni res- 

belă atâtii de infricosiatii: cândi mai ăntâiii 
Sigismundu miscâ din del cu aă sei la ună locă 
mal potriviti; d aseminea face si Basta si” 
Românul .ale căroră. trupe se: immultiseră 
deja: Se incaieră la luptă fâră intărdiare. Din 
delu, 'plouă globii ardietori al tunurilor; 6ră 
in valea dela picirele dâlurilorii, răsună glon- 
tele puscilorii, loviturile sulitielori, lâncilorii, 
sabielorii: Insă, asia precumiă tunuriie Batho- 
riane eră asiediate la o pră-mare inăltime; 

tâte globurile -lorii cele, inflăcărate sbură fâră 
vătămare pre de asupra: capetelorii 6stei im- 

periale, fâră să atingă măcar pre unulii din 
ostasii lut Basta si ai Românului; cândii, din 2 7 
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les, adi unum hactenus evadit;. cum, e .diver- 
so, suis -ipsi. balistis ac machiais, nimbi .mo- 
re, Bathoracis ingruerent, effuşissima plum- 
bearum g glandium,; ac 'sphaerarum, tempestate : 
cunctaque, per latu, longum, et obliqua, 
clade balistarum atrocissima lacerarent. Nec 
intra fines hos praelii ' calamitas “Transsylvae 
nis stetit. Collato namque pede, consertaque 
manu, longe dirius gesta. res: primis omnium 
Eburonibus (Quos Wallones hodie dicimus) 
in Bathorianos ferociter invectis: ac, dextra, 
laevaque,. perruptos, hostium ordines disjici- 

" entibus. Hos, incredibili .. militum, alacritate, 
clamoribusque, campos &t aures implentibus, 
secuti Caesariani; numero quidem multum ho- 
stibus, animis vero nihilo, cedebant: et caus- 
sa, fiduciaque victoriae, Superiores plurimum 
se gerebant: Et altero quidem in cornu TVal- 
lachus, altern vero - Basta legatus, “hic suis 
cum Germanis, ille cum Dacis, fervebant: a- 

„uctique recentibus auxiliis,. equites, ac pedi- 
tes, illatis sienis, .districtisque mucronibus, 
obviorum: ora pectoraque, fugientium autem 
dorsa, caedentes ac fodicantes; quantuluin diei 
superfuit, horrenda strage contrucidabant. : Mi- 
seranda cladis facies! equis, viris, armis, vul-. 
nere, nece; 

- seminecum, quos cruor altus alicubi rivi mo- 
re volvebat: caeteris, qui cladem ultiman vi- 
tavissent, tota pussim planicie, Quaquaversun, 
et ad. utrorumque fatigationem, agitatis. Fu- 
gam denique, tenebrae” superincumbentes;. at 
praelii 'laborem. plena de Transs, ylianis. yi- 
ctoria, stitit: fuitque, qui diei finis, idem: et 
caedium terminus, Ac Cacsarianorum quidem, 
centuriac paucae ceciderunt. Bathorium vero, 
Suorum  amissis în acie millibus amdecim, pa- 
riter et fortună :belli rursus, et Transsylva- 
nia : sua, : deseruerunt..: Eu,:rerum omnium 
profunda desperatio, longius asportatat. Tum 
subinde, delectus ad effugium 'equus, magnis 
ac festinatis itineribus, ultra Dacias, ad Ma- | 
hometanas iterum. (uti tum rumor erat), opes, 
sed incassum i implorandas, avesit. Miius vero 

  
gemituque morientium, et dolore, 

    

contră, tempestatea plumbilori si sferelorii ar- 
dietârie ce se vărsă din bateriele imperiale, 
ca unii nuori greii cădeă asupra Bathoresci-. - 
lori, sfăsiândi si sdrobindii pre inimică in tâte | 

"direptiunile.. Calamitatea bătăliei nu se măr- 
gini intru atâta. Cu multi mai infiorătâriă 
fu lupta după ce se incăierară peptii la peptii.: 
Inainte de toti, Valonii se repediră cu turbare 
asupra inimicului, rumpându-t  sîrurile in dr6- 
pta si in stânga. Valonilori urmară. ceialalti - 
imperiali, cu atâta inimă si inversiunare, in- 
câtii se cutremură cămpiele de strigătele lorii:. 
că-ci, de si la numării eră mat” pugini decâtii 
inimiculii, dar in curagiii nu eră mat pre giosii, 
6ră in dreptatea causei si: in increderea în- 
vingerei eră mai pre susă de: nimicit. Ast- 
felii, de o' parte Dacii Românului, . de -alta 
Nemtii lui Basta, intărită prin“ prâspete. aja- 
torie, si inimati de Duci, apucândii. sabiele a 
mână, tăiă în faciă si in peptii pre cei ce [i 
se opuneă, loviă la spate. pre fuga ari, .conti= 
nuândii măcelulii pân! la, apusulit s6relul. In-, 
fiorătâriă. icână a bătăliei ! ici vedeai cadavere 

„de cal si de călăreti,. de vulnerati si de ucisi, 
audiai gemetele muribundiloră, durerile celoriă ă 

ce trăgea de morte, scăldându--se in. sânge ca, 
intruni lacii; câlea. priviaă persecutândă de 
a lungulii cămpiei, pen' nu mai putei,: pre cei 

ce scăpaseră de morte. Numai. intunereculiă 
puse capeti fugei, si numai invingerea depli- 

nă, bătâiei. Măcelulii. se termină deodată cn 

dioa. Pugine centurie cădiură din partea im- 
perialilorii.. Eră Bathori:perdă un-spre-diece 
mil soldati, cândii se vădiu părăsitii de odată 
si de “fortuna resbelului si de Transilvania sea. - 
Desperati de tite, incălecâ pre uni cală a- 
Jesii, si alergândii cu pasi repedi, merse, pre- 
Cumii se spuncă, să cersiescă de noii, dar in- 
desiertu, ajutâriele Mohamedanilorii. Castrele 
sele. sarcinele si prada cea mare ce adunase 
acea, multime de soldati de tâte, gintile, aurii 
si argintă : “ultii, si. alte lucru: pretidse, tâte 
 cădiură in mânile invingătorilorii. Nu mai pu 
cină, patru-dieci. de . tunuri „de aramă de ăn- 

, 

y
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castra, cum, impedimentis omnibus, et ingen- 
ti tot militum ac gentium praeda, capta sunt 
ab Caesarianis, ac direpta. Repertuni: în spo- 
liis auri plurirouan, argentique, signatum ; pre- 
tiosae supellectilis, amplius; 'aenea tormen- 
ta bellica primae maguitudinis, quadraginta ; 
pedestrium equestriumque signorum, centau 
ac decem. Haec omnia, Caesari Rudolpho, tan- 
quam. Victoriae partae nuntius simul, ac pi-! 
enus, transmissa. sunt. Raptim inde, feralibus 
e campis, Coloswariam deductus victor exer- 
citus. Defectoribus Transsylvanis, in militer, 
sui domitorem, trimestre stipendium, valido 
cum praesidio, jussu Caesaris, indictumm: per- 
fidiae movae fraenum vetus, ac saepe jam re: 
petitum ; sed nunquam in aetatem eflicax, et 
inconvulsum. “Tributum interim indictum ii, 
quibus mandatum fuerat, imperiis severis exe- 
gere. Nam puduit, Toties triumphasse de Trans-- 
sylvanis dello, . Caesareos; de Caesareis con- 
tra, perfidia Transsylvanos, 

XXĂI.. MAGNA fuit; eo praelio, Aicuae- 
„Us Wa azutodae, cunctisque. conspicua, fortitu- 

do; nec: impar . manu! consilioque successus. 
sed, ex hoe ips0,- (malum, foedumque!) vehe- 
menter aucta mențis insolentia; bonorum om- 
„Riu, animă decorum întoleranda labes. Cum 
enim . Wallachus, et. jam dudum antehac, cet 
novissime nimis perfide,: cum exteris: pote-: 

- statibus inisset adversus Caesareni societates; 
tum id, a postremae victoriae tam felici fluxu, 
facere multo studiosius în animum : induxit. 
Itaque Byzantino cum tyranno, cum Polonis 
Zamoscianis, et barbarie 'Tartarica, populis, 
nuperrime- sibi victis, perque litteras, perque 
legatos, et. coram. agitare! coepit; .quibusnam 
viis ad Daciarum trium supremum, nec, Cae- 
sari stipendiarium,. dominatum, aliquando de- 
mum aditum sibi, Petrascoque filio, compa- 
raret. Georgiu interim. Basta, uti semper 
antehac, ita tune quoque, gravem ambitionis 
suae custodem, et. observatorem, hand abs re 

„suspicatus; - eum' inimicius multo, quam un" 
quam. alias, infensabat: dem, et crudelitate 

  

“pre. Băsta, nesuferitulii : observatorită” ali     Dinică decât” ori-cândă 
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tâia mărime; una sută si diece” flaure: de 
pedestri si de călari. Tâte acestea se: trămi- 
seră la imperatulii. Rudolfii, in .semnii de i in- 
vingere.. De aci, din câmpulii fatală ali. luptei, - 
6stea invingătâriă plecâ cu pasi râpedi spre 
Clusiă. Tiansilvaniă, ca rebeli, fură indatorati 
din ordinea Cesarelul, a intretină 6stea care 
Y invinsese, timpă de trei luni: de dile. Ve- 
chiă nodii de a infrănă noua pertdiă, si de 
atâte ori si pân in dioa de astădi, totii în- 
desiertii repetitii. Dealtmintrea, tributuliă in 
pusi se esecutâ cu multă severitate. Că-ci, 
intru adevâri, eră o: rasîne, de câte ori im 
păratulă triunfase cu arma, asupra Transil- 
vanilori, si „de. câte. or "Transilvanil,; cu per 
fidia asupra imperatului Aa 

„i ÎN Ne ; 

XXX MARE si tuturorii invederată; a 
fostii : :vitejia lui Michaiti Vodă în acestă, bă- 
taiă, si sucesulii luptei n'a fostii mai mică 
decâti bărbătia si intieleptiunea Ducelui. Dar 
chiarii prin acâsta (ce. lucru „uritii !). crescă 
preste tâtă măsura, sametia Românului: su- 
metia, pată nesuferită a tâte: frumuseliele ni 
mei ominesci. Că-ci, Românulii,. caâre,. si ina- 
inte de acâsta si acumii de curendi, cercase 
cu destulă: perfidiă, a se insoţi cu puterile 
dinafară asupra impăratului; după resultatulii 
celii norocitii al. invingeret din urmă, si pro- 
puse a urmă si ma! vărtosă pre drumulă per- 
fidiei. Incepi, deci, a trămite scrisozi-si soli; 
a se pune, 'fâră de nici o sfiâlă, in intielegere, 
cu Sultanul turcescii, cu- Polonit lui Zamo- 
ischi, cu: Tătarii, pre. carii; pre toti, acumiă de 

curendă ! bătuse;. cumii ar pute să ajungă 
odată,: el si fiiu-seă,.. Petrascu,' Domni su= - 
premi, ră nu tributari, ai Daciel intregi. Eră 

am- 
bitiunel. sele, li trată. intrunit modii: mai i- 

“altădată... Afară de -
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coepit,. supra leges humanas, et adversus oan- 
ne fas, grassari. Cum enim sibi persuasissct; 
Transsi yleanos; toties jam intra quinuqueiini- 
uni: nica, dominis ac fide mutatis, 'exempla 
novissima meritos;. et gloriae suac, tantopere 
nuper. confirmatae, nullam contra putaret âut 
invidiam ituram, aut intercessuram potentiam: 
sic se, suaeque mentis innatam, ferociam in- 
struxit, ut,. in capiendis ab gente victa poe- 

"pis, omnem atrocitătis libidinem, summam pu- 
taret licentiam. Ergo, Duz hucusqjae îniles- 

- que, memorandus in paucis, immani suppli- 
- ciotum consuetudine, . quam exercendam sus- 
ceperat, Gladatorem et Spartacunm quendan, 
ne. dicam; „carnificem, .vepraesentare, + > coepit, 
P: “ae caeteris „aatem, in dedititios, ut „Quem: 
que victoris i îrae caussa probabilis, improban- 
dave, per verum aut: calumnian, objccisset, 
dirissime flagris, fustuario, strangulatione, gla- 
diis, -ac securibus, et per rotas crurifragiis, 
animadvertere; vivos, ac semineces, încende- 
re: . quaeque Tiberiâna : quondam immanitas, 
fuerat, UT SE MORI SENTIRENT, interitu diutur: 
n0, suppliciisque lentis, excarnificare. Quibus 
omnibus 'auditae pariter, : inauditaeque crude- 

itatis; generibus, cuin jam olim Transsylrd- 
norun esset ab: co mens aversa; tunc, dolo- 
re praesentium, ctex longinquo revocatis cru- 
ciatibus, .. alienari multo validius coepit. Et 
quoniam,.. querelas Dacis augentibus, ctiam 
saevitiam augebat. IPagarodă; nemine primum 
intercedente (quippe : Basta, quoad.. - posset, 
connivente): ficbat, ut 'atrocitatis invidia, ser- 
monumn '. amâritudine volutata, paullatim :non.- 
in::Wallaclo solo, tanquam auctore :crudeli- 
tatis, haereret; sed in omne Cacsariani mi- 
litis: nhomen diffunderetun... In hunc igitur uni- 
versuin,. sine discrimine, : Dacoru exsecraiio- 
nes, ac dirae yolitabant.. Caesaris 'ezzercitus, 
tribuni, :duces, in. odio jurato” "Transsylvanis 
universis. erant:. et,: quidquid. Ductor' peoca- 
bat unus, id 'infamabat Onines. i. 

XXII. noc, :ut erat, ita merito quogque 
visum. est, intolerabile Caesaris Supremo le- 
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acâsta, incepira se purtă cu o crudime, neer- 
tată după tote legile ominescă si duinnedieesci. 
Că-ci, după. ce: consideră clii cumii si de câte 
ori si schimbară Transilvanii, „numai in cursă 
de cinci ant de dile, si. Domnil si credintia; 
si câtii, de bine meritară ci pedepsele ce prii- 
miră de curând; că, de. altă , parte, gloria . 
sea restabilită nime nu pote să o inai. pismu- 
6scă, nici să o mai impedece. cineva 'in cur- 
suli ei: intru atâti cresci si sumetia si fe- 
rocia sea innăscuta, incâtii credit că nu ar fi 
pedâpsă atâti.de cruntă, care să nu:o potă | 
el, aplică Transilvanilorii... Astfeliii, Ducele si 
militariulii memorabilă . de pân” acumii, ince- 
pu ase arâtă prin supliciele- 'sele infiorăt6- 
ie, . ca unii Gladiatorii si "Spartacii, 'spre a 
nu dice, ca unii. carnefice; Cu” deosebire; in- 
dată ce cădcă 'vreunulă din. cei invinsi, in mă - 
nia invingătoriului, : pentru: vre o faptă -ade= 
vărată. ai prepusă, probată ai neprobată, nu 
maj. scăpă nenorocitulii de pedâpsa.. bătâiei, 
sugrumărei, : sabici,: securei si :a. rotei: pre 
altii i ardei de vit: „pre altil; asemine lui Ti-, 
beriii, i omoriă prin suplicie prelungite, PEN-. 
TRUCA SĂ SIMTIĂ CĂ MORU. Inimele Transil- 
vanilori carii âncă. de mai nainte li urii; a- 
cumă .si mai vărtosii 'se: instrăinară decâtră 
Ginsulii ; din causa acestori 'crudimi: audit 
si ne. mâi audite. Si. fiindi-că “plângerile “s 
immultiă, si crudelitatea Voivodului: ctscră, 
fâră ca intru inceputii să se intrepură cine= 
va, (că- că” Basta; pre câtii- putea, se făccă că 
nu vede): de aci urmâ că ura acestori atro- ă 
citâti cădea. nu numai: asupra, Românului, a- 
utorulii lorii, ci asupra intregei osti impără- 

tesci. Blestemurile Transilvanilorii, loviă pre 
totă imperialii fâră” de: nici -0 distintiune. 
Ostea imperială, ducii, tribunil, si făcuseră i ini- 
mici jurati pre toti Transilvanii, fiindii- -că pă 

Ne . „ji catuli unuia rusînă. pre toti. 
ji . . însa 

7 

2 XXL. Buza de: -adorărate eră tâto 
atestea, pre atâtii „de: nesuferite se părură lui



gato, Bastae;: viro, non moderato minus, quam 
forti: nec in patranda victoria mâgis strenio, 

quam, in usu' victoriae, temperanti. Cuj pro- 
inde tam aspera .juris exercendi ratio, mise= 

rationemm hinc quidem. în 'Transsyltanos, om- 
nibus calamitatibus circumventos;. inde vero 
stomachum, movit, în oppressorem. Wayaro- 
dam. . Sed prudenter interim, sic: dolendum 
sibi Basta de Dacorum acrumnis ceusuit; ut 

“via tamen, inter utramque vitandorum, media 
progrederetur: “qua, 'neque miserorum caussam 
habere nezlectui videri posset; neque Dlicha- 
elis "Wallach, tot ploriose gestorum partici- 
pis, amplitudine i imminuissc.' Conventuni i igi- 
tur-a se We ayirodam, in tabernaculo, monet 
potius, obsecratque, quam 2rguit; inerepatque; 

- Poneret aliquando mocduin: ferra: ponevet rco- 
ru, ac aulto magis însontiunu supplicio,; li- 

mites ct. temperamentarn. Turcaruni îstos esse, 

Tartariacque, MOres; 01: mitissinio “Christi 
Îugo - subjectarum * imentiain. Sic Otomannidas 

" agere reges; ct “deo, tjranhos.: Sic. “Seythiae' 
Chamos, ac. Tamer. Ianis -posteros ; “ct idcirco, 

delluas verius, quam : * hotines; latrontnague 
" potius capita, quam gentiun Suarum - agmi- 

numque Duces: NEFAS eS$6,- cruoris, “extra ja- 
Stan aciem profusi, torrente, vel. coniniaculae 

manu, vel oculos' hilarare: cacdibus prac- 

sertim. ac lanicna. cajitumu cjusinodi,' quibus 
divini. fontis dss0f Îavacrum 'superinfustni: 
Foediorem esse, quavis ingenti: strage, zicto- 
viae talem gloria ; qua, post ceragarn qut0- 

"que, multus în foro: Sanguis înundet.. Ad îm: 
perii  Christiani: majostateni pertinere; non 

magis a armorum învictam. potentiam, „duan a: 

„RiMOru temperate contitatem, Orabat prae- 

terea Băsta;' Paceret aliguando * “fine clan- 
: destinotuail, cun DB yzantino' monarcha, focde- 
ru ş.. „ornittereăgite, zel serg tandem, illas cui 
hostibus" Christiani nominis, ct Imperii col- 
lisiones;. per Ditte: as Tucirsqute, Perque “ega- 
tiones, : ci muratios,: requeiitataş: quae machi- 
naliones, "nec: se, negue: “Caesarem, diutius, 

„Br opler. cr cbritatenu, Latere: posseni.: Delius de 
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Basta, Legatuli supremii ali imp&ratului, “băr= 
batii, „tare in resbeli si. invingătoriii, dar nu 

maj pucinii moderatiii in usulii invingerei. Basta, 
pre câtii se “ implia de, compătimire, pen-. 

rii. Cu tâte acestea,i in inticleptiunea.:sea, află 

intru vindecarea relelorii: ce apăsă Transilva- 
nia: asia incâtii, nici să se pară a neglege 
sârtea asupritilorii, nici a scădă ceva din glo- 
ria lui Michaiiă, autorulii atâtori fapte stră- 
lucite.. Mergândi, :deci, la Voivodulit „in cortă, 
1 face luâri a minte, mai multi rug gându-lii de- 

să se mai tărginescă într 4 „pedepsirea cul- 
pabililori,! si mai alesii a. innocintilorii:" că 
naăi Tuicii factă asia; si Tătarii, ră mu 
Crestinii. Sultanik. turcescă ucrâză asia; * si 
pentru : accea: se chiamă tirani, Asia lucrâ- 
ză Chanii, Tătarilorii,; : si urmasii „lui Ta= 

aer lan, si pentru, aceea, mai multi se asc 

mână ferclorii i sclbatice decdtii Gmenilor îi si 
măi bine se “poli chiămă, căpitani de noii si 
de tălhari, k, decât de osti si de -POpOr c. Afară 

  
a-si pită cineva mânile, ori a-si desfetă ochii 
cu riuri de- sânge: ominescii, cu câtii mai vr- 

lost, „prin tărsăve de. sânge crestini, . Urută e 

gloria. uncă învingeri care se mai scaldă, si 
afară de câmpul. luptei, în sânge vărsat în 
piatiă: cu multi e mai urilă si decătii cea hală 
înfricosiată perdere.:. Intru. aceca 'stă mărirea 
impeniulut crestină,. ca să. fiă, nu numai, nc- 
întinsă în arme, dar si moderatii să Dlândii 
în pace. Se rugă mai incolo Basta: ca să i pună 

odată capetii, . impăciuirilor n, celorii ascunse 
“cu Sultanul burcescii ; 3 să încete odată, or cdti 

de tărditi, ca acele 'intielegeri - Secrete, prin 
scrisori'si:solă, ce tine cu înimicii Imperiu- 
lui si ai numelui crestin: pro. adeşii ari ar 

matii tâte, aciste “machinatiuni, pentruca, să 

“mai fi prubuutiă rămâne ascunse, ai pentru si- 

he ati: pentru! Cesarele.: 'Imptratulii i Rudolf,   

tru 'Transilvanii- cel asupriti ; pre atât. se a-. 

prinse de măniă, “asupra Românului asuprito-. 

de câmpul, luptei: drepteji'e. crimă -si'păcatii 

cu cale de a păsi pre drumulii de midi- “locii, _ 

câti imputându-i „i: Să- -sY mat stempere for ul,
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Wallachiae Wa yaoda meritum Rudolphaum 
"esse; qua, ut illius beneficia perfidus' debeat 
Mahometes întercipere. Plura quoguc nomini 
suo famaeque debere Was pucodain i ipsum; guta, 
ut lu deceat, cam inutili, focda, periiicio- 
saque defectione, manibus propriis destructuni 
are. Fidus. îş igitur (ad summam 1) Deo, fidelis 
Caesari, placidus victis; ac menor hiunanae 

sortis,, osset, 

XXX. HAEG, ab. optima profecta. men- 
te, Bastac verba, vehementius superbum VW, al- 
lachi pectus perstiinxerant; quan, ut vel dis- 
simulatione subdola, vulnus animi supprimeret; 
vel impotentem mentis furorem in. opportu- 

“nitatem differret. Itaque, sine mora,. militari- 
terque prorumpens'; Quos, maluan! (inquit) 
vel Basta mihi Rudolphos. ac Caesares; vel 
Rudolplius mihi Bastas, ac monitores, addu- 
cit? In malam rem | ad. corvos, cun "his îm 
portunis. „Areopagitis ! In „Zribus Daciarum 
Drovinciis, periculo meo -repressis, forlitudine 
mea perdoniitis, “victoria mea subjugatis, = au- 
det esse; qui mihi Clementiae (si Suporis pla 
cet), qui pr udentiae, qui societatuni ! ac foede- 
„ru, leges praescribat ? „qui dominendi, tra- 
ctandigue limites: ac rationes, pracfiniat! 2 Apa 
ge, „Basta! vel, si, quod împeres, occurrat; Tuis 
împera: 3:208 missos fac, qui nostris în „rebus. 
nostrague ant „subaciis terris,: non “modo 
Basta supra 105 neminiem, sed noquo Ru 
dolphos ac Caesares ullos, agnoscintus. Ta: suo 
quisque colo, non alieno, Juppiter; est. Quae 
profatus, temulentae vir. insaniae, de collo- 
"quio se proripit: in penctrale : Basta, ten: 
pori furoriqua prudenter cedentem, Jinonito- 
rum irritum, et confusum, destituit. Is igitur 
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cu-:multă mai multi drepti are la recuno- 
scintia luă dMichaiă, Domnulii tiereă. romănesci, 
decâbi să fiă cu putintiă ca Mohametii să se 

| folosâscă de binefacerile hu, Insusi Michaiă - 
cu multă e mai multă. datorii numelui si 
faimei sele, pentruca să se pătă runpe decâ- 
tră' împeratuli, întruni modă atâtii de ne- 
folositoriti, atătii de uritii, si atăbi 'de perni- 
ciosă. Rănână, deci, cu incredere în Dăică, 
cu credintiă : câtră imptratulii, pârte-se maă 
blândă câtră cei. învinsi,- si adută-si a minte 
[2 sârtea ominescă. Că, 

» XXXIII.. Aceste 'cuvinte, rostite cu cea 
mnal. bună intentiune, atinseră la : “inimă pre 
superbulii Românii, atâtii de amară, . încâtă 
nICĂ nu i a mai fosti prin putintiă a se pre- 
face si a-si ascunde durerea inimei,. nici a 
amtnă pentru ună. timpi mal oportună erum- 
perea măniei, sele. : Ci numai . decâtii “incepi . 
să strige milităresce: Cine sunt acei Rudolyă 
si Cesary. de cară mi vorbesce. unii Basta? 
scz cine, acesti Baştă si monitori ce mi-i a- 
duce indinte Rudolfă ? La dracul si la 
corbi cu acesti importuni areopagiti! Ce? In 

Pi
 

cele irei ticri ale Daciei, infrenate cu peri-. - - 
clulii vietiei mele, „învinse prin fortitudinea 

tEdiă încă "cineva. a-mă prescrie legi de uma- 
nitate, de. prudintiă, de societâti si de trata- 

mea, subjugate prin invingerile mele, mai cu- - 

te? ori a „Pune margini. potestatei mele, si a - 
mă invătiă artea de a guvernâ? Peri Basto! 
au dâcă. “voăscă a" domni, domnesce “preste. ai: 
tei, €ră pre mine să me lasi i 1 pace; pentr u- 
că în trebile mele, si in tierile. supuse 'cu.bra- 
giulii mei, necumii pre auzi Basta, dar nici 
chiar Rudolf! si. Cesari 2 vecuriosciă preste 
mine, Fiă-cine în Ceriulă sei e Jupiler, si 
nu întralii altuia. Grăindă acestea in nebu- 
nia furiei, din locul intrevorbirel,- intră re- 
pede in interiorul cortului seii, -lăsândă pre 
Basta singurii si confusii . de. „neisbutirea con- : 
silieloră, sele.. Elă. insă avi: intieleptiunea de 
a. se moderă, si de a „cede timpului. Drepti-. 
ce, “inturnându- -se la „castrele sele' si in cor-
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in castra sua, tentoriumque, reversus, ' plura 

tum non addit; sed, modesta dissimulatiorie, 

consiliis maturioribus, et occasioni suae, ne 

gotium omne reservandură, decernit.. Cunctis, 

deinde secum meditatius, ac velut per otium, 

expensis; vocat ad concilium, : e ducibus; ac 

tribunis, eos, quos ' Caesari prac câcteris. fi- 

dos, ac IVayicodae facinorum conscios, norat: 

ne, 'si solus in re tanti ponderis aliquid sta: 

tuisset, suae potius iracundiae, quam aucto- 

ritatis. Caesareae, “rationem ] habuisse videre- 

tur: Hos ergo, contumaciam. docet,. et verba, 

ferocientis YPallachi : spretam Tnperatorii is ma- 

jestatem; conculeatam Legati dignitatem ; omni 

vexatam immanitate 'Transsylvaniam; ringitur, 

atque Iniseratur: Conclamatur ab omnibus; 

Coercendam esse rigida custodia aj prodac 

tam elfraenem insolentiam. Quod si detrectet 

etiamnum; viribus agenduni, et armis. Idem 

et Basta: placere sibi, declarat; Qutenii, enim 

rebellioniis manifestioren ess6, guanu, cun, qui 

- Oaesaris. a Le gato?. “rel defectionis,, qui, per 

“contameliani cerborum,, ab îpso Oaesare? cel 

tyrannidis,: qui per miserorum quotidianam 

carnificinam, . a :omni „penitus . Înunanitate 

discedat? et id" ipsum suo se jure facere, glo- 

rietur ? Qiare, de consilii“ sententia, contu: 

5 imaci captivitas; aut repugatuto, Mors de- 

“ cernitur.. N IE 

XXXIV. ADERAT octavus decimus, a Ca- 

“lendis Augusti, victoriaque gloriosa, dies; a. |: 
* gapeto, m 

dlichaelem ad se, non tam vocat, quam hu-' 
„ maniter, invitat. Praetentui sumptum; Super 

martyri Praenestino, sacer: cum-Basta 

întricato .belli - negotio, capienduum consiliu. 

In co, Wayacodae: noscendam esse, „de difi- 
cultate superanda, "mentem. Utque. fidem . În= 
veniret .evocantis, oratio; . non .viator, appari-- 

torve consuetus, nec de satellitibus aliquis, 
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tul seii, deocamdată: nu dise: nimici, ci.as- | 
cundiendu-s! . furia, se determină „a; asceptă. 
ocasiunea, si a. se.găndi .intraccea mal seri- 

osii asupra acestei afaceri. După-ce meditândit 
multii si în, linisce, cumpâni intru sine tte 

-cireunstantiele, convocâ in''consiliă dintre că- 

pitani si tribun), pre aceia pre: carii i cuno- 

sceă si mat credinciosi impăratului 'si mai cu- 
noscători urmârilori: Voivodului, ca nu cumva 
statuindi ceva singură inti”o causă atât de 

grea, să: se pară a fi consultatii mal “multi 

mănia sea decâtit autoritatea impăratulul. A- 

cestora, deci, le face cunoscute vorbele si cer- 
bic6sa nesupunere a furiosului Românii, văie- 
rându-se si plângându-se că maiestatea im- 
p&ratului e despretiuită, demnitatea, „legilorit 
călcată,, si Transilvania tâtă asuprită în mo- 
dul celii mat “cumplitit, La acestea strigară 
cu toti: să se infr&nedie nerusinata ' cutediaii- 

tiă a Voivodului printr'unii 'arestii 'rigorosii ; 
&ră'de se va opune, să se piocâdă cu putere 

si arme incontra lui. Basta,. dechiarândii că a- 
cesta e si opiniunea seă, adause:.. Cine pâte 
dă maj, învederate probe de rebeliune, decitiă 

celii ce se ruinpe decâtră Legatulii Cesărelui? - 
ai, de necredintiă, decătii 'celii-ce prin vorbe 

| înjuridse 'se taiă decâtră Imptratuli? -aii de 
tirăniiă, :decălă celii-ce prin. tortura de tâte 
dilele. a nefericitilorii, se desbracă de totă u- 
manilalea, . si .se. laudă că aceste tote le face 
în puterea : dreptului sei ? Consiliulii, dec, 
decretă: arestii contumacelui,; si mbrte d6că 

Sar E OPUNE. ăi . iai 
ga ti 

XXIV, Ea la 18 ale. lunei ui a Augustii, 
a . opti spre-diecea di dela glori6sa invingere, 

„diuă consacrată memoriei. martirului prene- 

-stinti Agapetii, cândii Basta, nu atât Chiamă 
câtii cu omeniă invită la sine pre Michaiii. Prâ- 
testulă eră: a se consultă” despre încurcatele” 
trebi ale vesbelului, în: cară privintiă a” "dori 
a cunâsce opiniunca Voivodului despre învin- 
gerea dificultătilori. Si ca să 'crâdă în sin 
ceritatea invitatiunei, i se trămite.unii nun
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aut praetorianis, ad cum; sed. spectatioris 0i- 

dinis ac familiae -nuntius adhibetur :- quo, tum: 

res tota: minus haberet suspicionis ; tam plus 

dignitatis învitatio. Rectisat primo.. "Way gjtbo-, 

da; pertinacia jam. altum obfirmată. „Quera. 

nihilosecius. evocator urgere perseyerat: etad 

extremum (posteaquam. pervicacem videt) sic-" 

ut in mandatis habebat, imperio Bastae, jus- 

suque, refragantem adurget: idque, Cacsaris 

inter posito' nomine, cujus Legatus cum accer- ! 

sat. Sed: ea. Via, non modo non exit homi- 

nem; verum gravius, etiam exasperavit, fre- 

mentem: '“Imperuis agi secum ab îis, quibus 

în se juris nihal sit. Quae continuo renunti- 

ata Bastae,  coegenunt, "ad extrema “remedia 

“virum! fortem 'descendere ; postquam mitiora 

Jocum non reperissent, Ratus igitur, venisse 

tandem, et abrumpendae dissimulationis -ulte- 

rioris “hora, et. asserendae majestatis impe- 

ratoriae tempus: Ebuvonun 'vexilla, duo, “to- 

tidemque Germanorun, de promptissimis, ex: 

pedit. Hs, ad We aapirodae tabernaculum di- 

missis, m mandat, ut eum comprehendant; In 

peratoriaeque majestatis asserendae “studio; 

suum''onine periculum neglectui ducant. :Nec 
miles segnis, împerattun exsequitur. At Ja y- 

soda Dlichacl, anis et multitudine Bastae- 

orum conspecta; divinans ex meltito' consci= 

entiaque -sua fatorum imminentium tempe- 

statem, ni confestium. obviâm iret:. inzenti sub- 

lato clâmore; -VPallachi, PPallacli ! (gentilem . 

inilitem advocanș) . adeste, celeres ! îngeminat. 

Vis, hostis,, interitus, imminent ! Simul, has 

inter voces, acinace nudato, de centurionibus 

Germanis alterutrum, infestus, ac medium dis- 

secturo similis, incursat. Sed eum, in desti- 

nata, pleno jam impetu ruentem, Fburonan 

quidam, asta Vipenni prăevertit: percussum- 
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cit: n mu“ dintre, cursorii. ordinari, .. ori: dintre 

servitorii, de arme, ori dintre custodii preto- 
riului, ci unu omii si de familiă si.de rangii, 
parte spre a delătură verce prepusii, parte 

spre a dă invitatiunei mai „multă demnitate. 
Voivodulii, iare in cerbicia sea, recusă; nun- 
ciulii, cu:tâte acestea, stăruesce ; in cele din 
urmă, vădiendu-li impetritii, adauge, precumi | 
eră, insărcinatii: din ordinea si mandatul lui 
Basta, si in numele Imperatului ali cărui 
Legatii e Basta. Cu modulii acesta insă, nu 
numai n'a. muiată pre omi, ci Va inăsprită 
încă si mal tare, provocându-i aceste vorbe: 

Vor sci-mi dea ordine, 'cel-ce mai nici ună 

dreptă. asupră-mă, Acestea. raportate indată 
lui. Basta, . constrinseră .pre bărbatul forte; 
a se scobori la midi- -l6cele cele estreme, după . 

ce cele mai usidre nu avură nici unii efeptii. 

Prin: urmare, considerândi că a, sosită în fine 

6ra de-a rumpe odată pentru. totdeauna cu 
prefiicăturele, si de''a restitui autoritatea 'im- 
pirătâscă, alege dintre cei mai aprigi Valoni 
si. Germani câte due irâte . de fiă-care, si 
după-ce i admonesce ca să uite pericluliă vi- 
etiei lori, avendii inaintea ochilorit numai bi- 

nele maiestatei impărătesci, y trămite ia cor-. 

tulă voivodulul cu însărcinare ca să-l prindă. 

Soldatii purcedit fâră intărdiare. Eră Michaii, 

intielese in- 
dată ceea-ce t--spuneă si cugetulii: că asupra 

capului seii vine furtuna fatală, de nu o va: 
intimpină numai decâtă ; si inăltiându- si v6- 

cea cea, putinte, incepi să strige câtră al sei 

Români! Români! alergati repede: inimiculii 
e de: faiă, ziolintiă ne amenintiă, poirca R0- 

stră- e decisă. Totdeodată' scotiându-st sabia 
din tâcă, se repede asupra centurionilorii ger- 
many, spre a tăiă -in bucâtă pre ori si care 
din ei. Insă,in acelui momentii fatală, unii 

Valonii, aruncându-se cu șecurea sea cu d6ue 

tăiusiuri, “abate lovitura lui “Michaiă, si pă- 
trunde pre acesta: până. in câste dela, o latu- 

re până la alta. “Atunci sarii care de: care, . 

Valoni si Gerimâni, si cădiândi cu totă pu- 
+



BISSELII MICHAEL WALLACIIIAE WAYWODA 

que vasto, per utrumqus latus et cosias e- 
unte, vulnere transverberat.: Mox alii, super 
alios, Lburones, Germanigue, nullo discrimine, 
superirruunt;: ac strato, seminecique, de .cer- 

xicibus” caput avellunt; ct ad Bastan, adhue 
in concilio sedentenm, gestaequc vei cum cae- 

teris exspectatione suspensum, deportant. 

| “Tumultus, inter hacc, et clamor, ct ar- 

morum raptus, a Wallachis, 

Duce suo citatis. Fit ab His concursus, ad 

tabernaculum illius. Fremere, conspecta. agy- 

in  auxilium a 

avodac cacde, farereque, miles omnis 'Walla-" 

chicus, et in ultionem rapi: bacchari vocibus 

insanis; poscere caussam, et peccatum, ac ne- 

_cis auctoies. Inter qiuiae, tanquam forvido. 

mari, cunctis turbatis castris; haud animi con- 

siliique, quam. avmorum, et minarum milita, 

rium, imbellior Basta, furentibus in tempo- 

ve superveniens : Vanos los esse, „clamat, et 

imperitos arcanov tun, manifestorun vero S0e- 

ler un incredulos, clamorcs. Ponerent aliditan- 

lisper ralien:. „sopirent. “tumuli; intermit- 

tereni cerbosun tumoren,, ae „pector unu «i, 

filato „gladior un furore, Ductoris sui, quen 

cecidisse, tantopeie stomachaventu, praccla- 

ran inioceiutiama audivent. Postca demaum, si 

caussan . „caedis factae. nEn10 pr udentibus ap- 

probaret, în gladios et vindictain prosilirent, 

Acg re silentium, ac patientia, sed tandem ta 

men, est impetrata. Data 
Tum Basta, pro concione mnilitum or Sus dis- 

sererc: YPayicodac Michaelis efreram,- in mise: 
xos 'Transsylvanos, ac plusquam' Otomarinicam; 
immanitatem -producit;: per tot insontium sup- 
plicia, tormentaque, vagatam: quam: exagge=. 
rare verbis, necesse, non sit; cum. dedititio- 

- rum Quotidianis mortibus, ac lanienis, omnes 
passim Daciarum. campi vallesque- natent: ru- 

„ptae fidei! Caesareae, s specioso: quidem; sed 
ementito sanguinariogiue, | titulo.: Quam tamen” 
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terea âsupra lui, li răstârnă ja pămenti; si si 

ponă a nu-si qă încă „suflarea din urmă, i 

smulgă capulii din cârbice, şi- Iti ducii 1a Bastă, 

care, impreună cu ceialalti în siedintia” con-. 

siliului asceptă in coli. mai mare ncastem-; 

pării vesultatulii întreprinderel. ia ii : 

-Iniriaceea, s sgomotulii : aimelorii si 'ală 
tipetelorii: răsbăteă din castrele  Românilorii. 
chiămati in ajutoriulti Ducelui lori I nler= 
gă la cortulii lui Michaii. Aci, vădiândă mor! 
tea, Domnului, uimiti, apot turburati si: spu-! 
mândii de măniă, si între tipote: furibunde 

cercă'a li se arătă: causa, si' culpa, si auto: | 
rii omorului. Inti'aceea, * turburându-se amăn-i 
duc 'castrele,. ca o mare ce clocotesce agi- 

tată de valui: Basta, 'care, fiindii vorba de: : 
unii consiliii intieleptii, nu-si perdea cumpă-: 
tuli nici in facia armelori si â'amerintiâri-!- 
loră: soldătiesci, se presintă la timpi în midi: 
locul furiosilorii si 'le dice: Indesiertă! sunt 
tâte aceste strigăte din: partea celoră-ce nu cu: 
noscii secretele, si nu-si aplecati a crede cri- 
mele cele. mai invederate. să-si astârapere pu- 
gintelă furia, să se asiedie sgomotalii, să se 
curme vorbele cele mari, să se: “aline invitatiu- 
nea înimelorii, si să se amână decisituhea prin 
sabiă. Să asculte minunata înnocintiă'a Du 
celui lor E a cărui cădere 3 a intălatii atâti 
de multi; După ce: audindiă causa :întây tcă, nu, 
o-za aprobă imimene” din cei. cu minte, suimak 
atunci: să procidă la răsbunare'cu arina în: 

Sar mână. De si cu: grei, dar in fine cistig 4 tă 
cere si patientiă, i tii 

““Acumit Basta incepu să. vorbâscă 'câtră 
Gstea adunată:. arătândi câtii dei cumplitii sc 
purtâ Michaiii Vodă” asupra miserilorii “Tran» 

Au 
silvani, cumu-i ucideă si=i tormentă - mat: vei! 

"de câtii unii Turcii. Dar cc atâte vorbe? martună: 

al tirăniel lut sunt câmpii si vâile Daciei intregi, 
ce innâtă in sângele celorii ucisi si : itoxturati! pre 

tâtă,. diua. . Si 'tâte -'acestea' le ficeă! tiranulit! 

mintindi credintiă "câtră; impăr ratulă. -Credin- 
tiă .care nici unii : “muritorii : nu: oviolase maj 

22
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ipsam, fidem cum, „nemo, mortalium . omnium | 
prius graviusquc, quam ostentator et vindex 
illius, violaverit ;  (quippe, citra dissimulatio- 
nem jam oinneia, omni Caesaris obsequio con- 
vulso, modisque multis ac nefandis clam ac: 
palam- ejurato:) quid. adeo : mirandum esse, 
tot insontium homicidam aliquando : tandem 
sublatum e medio; laesacque majestatis justas 
poenas expendisse, majestatis olim Juratum 
assertoren.? Cum praesertim aequissimum, jure 
populorum ac naturae, sit Catonianum, illud; 
UNUMQUEMQUE pati legenu ea, quam aliis 
îpse tulcrit. Quod si tamen (etenim amina. 

1Vallachorum conferta, tanguam ad. nondum 
liguidum. crimen, etiamnum. adfremebant) ae- 
muli cujuspiam calumnia potius, quam ac- 
quitate caussae, Payucoda suis videatur in- 
Simulatus, ac caesus: si privato potius ini- 
mici ferro, quam Aagustissimi cuhninis au-, 
ctoritate publica,: credatur inauditus ad poe-. 
nam fuisse. tractus;  aures ad ulteriora, prae= 
berent, et, quae restarent, sine turbis ac tu-, 

multu perciperent. 

„Post haec, docet, Iichaclis cum m dalo- 
mele. Turca, cumque cacteris, Imperio perni- 
ciosis, gentibus regibusque, vetera foedera. pro-. 
ponit Rudolphi Caesaris,, adversus perfiduim, 

mandata :, narrat, proximas in se, multoque |. 
magis in Majestatem Augusta, jactas a, Way- 
2voda contumaces 'voces, „et rebellionis aper- 
ta classica.' Denique, quanquam. ipse,. quid- 
nam secretorum hucusque PPagucodaca scri- 
nia clausissent, inquirere parum laborarit (ut- 
pote, manifestissimorum plus nimio conscius, 
ac 'satur): se tamen, cum illis: una, nunc sta- 
tim in rem, praesentem venturum. -Quae cum 

dixisșet, Basta: simul arculas in: medium af-. 
ferri,, cistellasque, mandat, cepistolarum .cu-. 
stodes omnium, aut plerarumque,. quotquot ad 
Michaelem,,. per. complures- retio menses et 
„anno$, a, diversa manu, commearant. In his e- 
rant, nonnullac, recentissime perlatae compo-: 
sitaeque. Postquam, autem palam resignati fa- 

sciculi sunt, et -in. omnium conspectu litterae. 
N) 
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curândii si mai cutediătoriii decâtii acestii omii 
ce-.se făciăriă că o răsbună, si care, acumă | 
mai în urmă, nu se mai sfiiă a o călcă în. 

picire in mai multe chipuri nelegiuite. Ce 
atâta mirare dar. că ucigătoriulă atâtoră in- 
nocinti, a cădiută in fine si el, si că celii- 
ce jurase, credintiă maiestatei, si luâ. in urmă. 

drâpta pedâpsă. de lesă. maiestate? Că-ci e 
prâ-dreptii, după. dreptulii: popâreiorii si alii 

naturci, aceea-ce dise Catone: ca fiă-si-care 
sc suforiă legea ce singurii o puse altora. Si 
fiindii- -că glâtele Românilorii: se: indesă furi- 
6se ca, la o crimă.ce nu li se păreă âncă des- 
tulii de limpede, Basta adause: „că, decă ar fi 
pâte cineva care să “crâdă. cumcă. acestea ari 

fi mai multă calumnie din partea unui emulă, 
“calumnie de:parte de a pută justifică ucide- 
rea Voivodului; si că Voivodulii ar fi murită 
neascultată, mat multit -prin ferulii unui ini- 
mică, decât prin autoritatea prâ-inaltă a im-: 
peratului: apoi să mai asculte cu luare a minte, 
fâră turburare si fâră s seomoti, si cele-ce ur» 
IM6ză. 

Arată, după « aceea, cumi se iusogi AMi- 

chaiit cu Turculii, cumii conspiră elă si cu! 

alte * popâre si regi, inimică af imperiului, A- 

rată, mandatele ce dete. împăratulii incontra 

perfidului: spune injuriele- ce aruncă Voivo-! 

dulit ” acumii de curândii asupra sea, si mai 

alesii asupra moiestatci, si semnele învederate! " 

ale rebeliunet lui. In fine, spune Basta că, cu 

tâte că cli n'a cercetati âncă cu “de amă- 

runtulii scrisoriie cele secrete si inchise” ale. 

Voivodului, fiindii-că eră sătulii de. câte . cu 

nosccă; acumii insă 'voiesce a le pune in: 

vederea tuturora. Dicândii acestea, dă ordine 

de a se aduce indată inainte, săltariele in carei 

se păstră tâte sii cea mat mare parte a co-'. 
xespondintielorii lu. Michaii de mal multe lună | 
si ani. „Unele, din acestea eră numai de acumi., 

Se deschidă tâte în facia tuturora. După a-
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positae: tam, DBastae mandato, Wallachorum, 

Eburonum, ac Germanorum  summo silentio, 
cunctae per ordinem, .et articulata, claraque 

voce, recitabantur. Summatim, ex iis, ingens 

perfidiae Tayicodacae dedecus ac scelus 'ape- 
ritur:, cum 'AZahomete 'Turea, cum Chaino Tar- 

taro, cum Zamoscio ; Sarmata; cum aliis deni- 

que quibusdam, adversus Rudolphum et Au- 
striacos inita, consilia, 'plenaque fallaciac ma- 
chinamenta: quae cuncta necessario, nisi IVay- 
acodae :prius sanguine deleta forent (ut fue- 
rant) cum, universae quondam Germaniac la- 
crymis, în lucemerant exitura, 

„XXXV. zum enimvero cuncti, primi vero, 
qui tumultuati: tantopere modo fuerant, Yal- 
lachi, Waywodae - Ducis ac gentilis sui, : foe- 
dam ct inexspectatam exsecrati perfidiam, con-. 

clamant; Rite Bastam, et ordine fecisse; cum 
de cupite tam pernicioso, more. mdijorum, mi- 

litavi, supplicium sumpserit. In crimine ma- 
zimo manifestissimogate, non m0do,. nihil prae- 
festinasse judicem; -:sed, e. diverso,. lenta 
polius,, ac paene plus aegquo tardum, sese prae- 
stitisse. Se vero, si tantoruni” facinorum . ad 
ipsos vel odor ac suspicio minima pervenis= - 
'set, nihil populis ullis concessuros în ultione 

' fuisse : sed, omnium Primnos, conjuratione” po-" 
pulari, progressuros "ad suae gentis labem, et 
“opprobrium aboleudum; auctore trucidato. Ne- 
que dixere fortius ista TPallachi, - quam . ip- 

chaclis cadaver, diem solidum, 'nullo neque 
suorum, nec exterae gentis militum, „oficium, 
ci supremum praesfanțe, 1 reliquerunt inhuma- 
tam: praetereuntium omuium vel. oculis, vel 
maledictis, configendum. - Wallachori im ÎnSu- 
per corundem plerique, tametsi Wa gavodae 

morte, Bastaeque bona venia, missione do- 

nati; balteum tamen, et militiam Rudolphi 
" Caesaris,” ultro resumpserunt; fidum deinceps; 
“et insigne, militiae, Bastacae robur, 

Caesarem haec interim, “per dispositos 

“nuntiata, non tam gaudio perfuderunt e re L |   
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ceca, din mandatulii lui Basta, se cetescii una 

câte una, si cu vicrsii inaltă, in „cea mâl mare 

tăcere" a Românilorii, Valonilorii” si a Germa- 

nilori. Din acelea se vădit perfidia” si făâră- 

delegea cea “mare.a Voivodulut: 

nile lui cele viclene cu 

si âncă cu alti câti- -va, asupra lur + "Rudolfii 

si asupra Austriacilorii: ce care tâte, dâcă nu se 

spălă si stergeă cu sângele. Voivodului, (pre- 

cumii se făcuse), inat'in urmă “eră: să 6să la 

lumină storendii lacrămele Germanici intregi. 

XXAV. Atunci, incepură a strigă cu to- 
tii, si cel de întâi Românii carii făcuseră 
atâta, sgomotii; blestemândii ur ita si neasccp- 

tata perfidiă a Ducelui lorii, si dicândiă:. Pră- 
bine si în .regulă-a lucrati: Basta, srhitândii 
datina, militari a străbuniloră si, dând Or 
tei unii capii atătii de per niciostă, Intro cri- 
mă atătii de mare 'si evidinte, elă nu: mima 
ma stetută jude mai înainte de: timpă,: ci a. 

ummatii intru acâsta! pre cu incetulă -si, încă 

conspiratiu- 

Turculii, cu „Zamoiski, 

„mai tărdii de. cumă se cădeă,, Cândii, amă fi 

simtiti nok cdâtusi de puginii, ori ami fi a- 

vulii cel mal micii prepusă de aceste fâri-. 

delegi, nici unii populi nu ne ar fi întrecută 

în resbunare;, dinconiră, noi cei de dntăiti, 
pri conjurătiune populariă anui fi săritii a 

| sterge de pre. capulii natiunei' nostre acistă 

sis. continuo factis ostendere: -Namque *14=: pată si 'rusîne, ucigendii pre autorii. Si cele 
ce diseră Românii, le probară si cu fapta. 
Trupulă lui Michaiti rămase neingropatii o di 
intregă, ca să-li VEdiă, si să-li blâsteme toti 
trecetorii, fâră ca vreunul, ori dintr'ai sei oră 

din militarii. străini; să-l facă datori: cca din 
urmă. Afară de acâsta, mal multi” din Români, 
de si eră “licentiati': prin mârtea lui Vodă, 

“precumii și prin buna: invoire a Iul Basta, de . 

bună voia lorii intiară :in' stea lui Rudolfii, 
si cl cră apol puterea “cea mai insemnată si 
credincidsăi. a 6stei lui Basta. ; 

* Intaceea, audindi Impăratuli de ace- 
stea, nu atâtii se” bucură de, norocita urmare
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prospere gesta; quam moerore lancinarunt. e 
tanti, viri. Ducisque funesto. fato. Quae tamen 
acta sunt: utut erant, cum, .sicuti metu prac- 

sentitim exsoly crunt, ita providentia deinceps 

in asus, ac Duces futuros, armarunt. ' 

| XXXVI. NUNE c igitur habuit vitae, per va 

Ti riam m fortunam exactae, finem, Dichael, Walla- 

chiae Wa aproda:. Vir, bellis ac praeliis incly- 

tus: consiliorum obscurus, et. pravus:,.. Quem 

Duo potissimum pessum dedere,. Ferocia pri- 

mam barbarica : quac diu impune districte ;. 

“tandem ipsum - în. auctorem est impacta:,. 

“ALTER „Waywodaei praecipitii gradus uiti 

„Omnia concupiscens, et semper altiora sua sor- 

te meditans, mentis ELATIO: „Quam (00) non 

iribuni modo, ducesque, Iegatique miilitares, 

sed, quotqiiot in aliquo fastigio sunt, etiam 

ipsi gentium ac regnorum apices, evitare stu- 

deant: velut animorun ct gloriac certissimam 

ruinam, ac nautragiun. 5 

A, ES.TIMo NA, 

  

a faptei,: câtii „se intristă de mortea fatală, a 
atârul bărbatii si Duce. Ori-cumii, acestă in- 
tămplare scăpâ pre Rudolfii de frica celoriă pre- 
sinte, si-lii făcii mai luătoriii a minte asupra e ca- 
surilorii si Ducilorii în viitorii, 

XXXVI. Acesta fă finitulii vietiei cei va- 
riate in norociri si in nenorociri, a lut Mi- 

“chaiă, Domnulii tierei romiinesci: bărbatiă stră- 
lucitii in resbele si in bătâi: -intunecatii si 
râii în consilie. Dâue lucruri mai cu s6mă, 
li perdură. , Mai ântâii, ferocia sea barbari- 

„Că, care, după ce'o esercitâ, mai multii timpii 

nepedepsitii, in fine cădii asupra autorului 
insusi. Alti gradii alii căderei - Voivodului fă, 

| îngănfarea si- sumetia 'cea'nemărginită care li 
făceă-să năsu6scă, cu o poftă neinfrănată, si 

“să cugete totii la lucruri măi pre susii de sâr- 
tea sea. Rogii Ceriulii ca asemine sumetiă să 
o incungiure nu numai căpitanii si ducii osti- 

Tori, d dar toti câti se află in culmea mări- 

mei, în fruntea popârelorii si a tierilorii, pen- 

trucă arogantia si ambitiunca cea fâră de mă 
sură 'duce neapăratii, la perderea si ruina 8lo- 

"4 

viei si a  sufietelorii. 

a Ovidius” lib. 4.. de Ponto, clegia 9. cujus hi sunt Versus. 

i „în Bic tenuit Moesas' gentes, 

Pracfuit his, Graecinc, 'locis modo Flaccus: et lo, 

" Ripa ferox' Istri, sub Duce, tuta, fuit, 

in. pace fideli: - 
E „Hic, arcu fisos, terruit. ensc, Getas. ete. 

, 

| „Aaa que mirum, hace Ovidio comporta: "qui, Tomitanam tanc, inferi ioris Aocsiac, Ponti= 
„que, laevi, partemy* VWallachiae, hoc est, Getarum regioni, oppositam, Danubii duntazat 
i.” undis interposilis, exul. încohuit. Bjusdem porro Ponponii Flacci 4 menânit, ctiam Corn I0- 
„us Tacitus Annaliun UD. 2. „o 

").. Jodocus Hondius, Geographus, 'îni tabula Vellacliiae: E 
(c).: Lauventius Beyrlinch, operis Ohronog graphici Tom. 2. :
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(d). Idem, coden tomo, anno 1595 ubi ct de Tergowesta. E aa 

(e). Laur. Beyilineth, anno 1594. pante, seu Tono 2. citalo, e i. 

(€) 17. Aprilis ponit Boyerlincl:h. At Joannes Baptista Besardus, Vesontin, diem chus- 
- deni mensis VII. | Si LL 
(8). Joann. Baptista Besardus: Aa iai mi 
(h). Joannes Marius, Frisingonsis,. în Chronico, Monachii. împr0350. 

(î).  Beyerlinehh, Civis ct Canonicus Antuerpiaius, tomo 2. oper is Chronog graphici, anno 1599, 

(k). Joan. Baptista Besardus, pa y. 149. editionis Colonionsis.. 

(D).  Idem Besardus. | 

(m). Laurentius Boyrlinehh: qui non nisi 5 millia numerat, 

(n). Besardus et Beyrlinelh. SI: | 

(0). Jodocus Hondius, în tabula Transsylvaniae, Atlantis minoris, de: Cici 

(p). Vide Besardum, ct 'Be yrlinchh, anno 1599. A 

(4. Purcarum ti yrannumn; Dyzantii, ad Bosphori Thracii [retin habitanten. 

(9).  Jodocus Hondius, în Transsylvania, circa fi nel, 

(i).  Joanu: Marius Frisingensis, în “Chronico. | | i 

(8). Zdem Alarius, îbidem, pag. 264. N aa 
Cactera, quae nolata per litteranu, parenthesi clasam, 3 Ron sunt; consens traduut, tam 

li, quos adduzi mode; tum P. A. Jansonius Tomi 7, Libris 24. et 25. Henricus Spondanus, 

Appamiarum Episcopuss Baroniunae Continualionis tomo 3. suis quaegue annis. Continaa- 

„tor Sleidani, ex Jacobo Augusto Thuano,. Boterejo, . Deutero; Parte 3. libro 7. et alii con 

plures; inter quos ct Joann.: Cluverus, in Epitoma; sed Catholicorum rebus fere semper in- 

„feusus; ct obtrectans. 
Ad Effigien hujus YWaipcodac quod attinet: exhibet paullo diversam a nostra, ct ga- 

 leritam, Hicron. Ortelius. Nostram, turbinato pileo, semigue' Turcican, proponit Dominicus 

Custodis,: în Teonibus celebrium virorun, în forma folii. - 

p 

M E TR U. MO 

NICHAELIS VWAYWODAE, Da 
AD RITUAL GLĂDIATGRUM erisotă, CazDEs, 

“HUNG Michaelem, VPallacias Te acodan, (ut hucusque vidimus): altioris culminis im- 
“moderata cupiditas. subvertit. Imprimis vero, nominatimque, “'F'ranssylvanici principatus me- 
ditamen; regii verticis, ct appellationis, aftectatio ; elandestina, cum Mabomete; “Turcarum 
„monarcha, satrapisque -gentis Otomannicac, collusio : praeturae, purpurae, tiarac, portaeque 

Byzantinae, prensatio: denique, plusquam Glediatoria fundendi . sanguinis humani rabies, ac
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" Caesareae majestatis reverentia proculcata. Quae, tot vitiorum,: ct, sigua fuerant alia, conta- 
gia, tanquam Spartaciim, aliguem novum Crasso, vel quasi Thy cecen quempiam doryphoro; sic 
ipsum, infidum ac pertinacem, Wallonici militis hastae bipenni, transverberandum objecerunt: 
mandante caedem illius Georgio Basta. Dixisses, Jfirnilloni procubuisse Reliarium; ambi- 
tionis suac, pravarumque molitionum, laqueis snufricatara, 

„Coelite, sed frustra, Michaelis nomine clarus, 
Caetera' Luciferi 'moribus; atqate gradu; 

Flaceiadaum împositus, 1agn0 pro Caesuire 0, terris, | 

Waywoda, imanenso sama tumore.petit. * -:: ia 
Nec tamen Ambitio, quamovis rotet omnia zotis, i i) 

Votorum culmen, propositumque, tenet. :: . ii a ă 
Regulus, ac satrapes, regnum cidarimque procături e 

Nec cidavim ille tamen, jus" neque Regis, habet.  . ee e 
Transsylvana, sibi, natoque gerendu Petrasco,. (1). i 

Sceptra petit: nec, quae sceptra petebat, habet, A 

Ei Byzantinas (quem non movet Ambitus 0icu?) ÎN . 
Prensat amicitias: nec, nisi critien,.. habet. a 

Hinc, gladiatrici Thwecen se ostendere sica 
„__ Orsus; nulla tamen praemia Threcis habet, - 

* Zudomitui tandem Gomilriz latus hasta vepressit: 

Par cague dizit, ovatis; „OC gladiator NADETI 

4 Ri: E a A 

4 . A 

(1). Filius hic fuit Michaelis Wayoodae: pro quo pater Tr anssyleanian mode, iureeluui iapa sucecssionis, 
petebat; aut verius,. nrgebat, ! : 

"SUMMARIUM WAYWODAEUM. 
APOCOMMATIS HISTORICI 

MICHAELIS, WALLACHORUM WAYWODAE, 

- . Capitum, seu Numerorun, Summariumn, 

]. Caussa hujus Apocommatis,, diffusius scr ipti, IFallachia, ali s silaset unde sic appellata. “Vayccoda quid sit? 
HI. Wallachine pauilo plenior descriptio. Sedes Payccodarum-W "allachiae. . , . 

II. Michael, Wallachiae Iaycroda, a "“Sigismundo Bathorio riclore depreheusus, ei captus, inter auziliares 
Turcae, Sigismundi gloriosa de Turcis ticloria, 
„1V Michael Wayrroda, a Sigismundo dimissus, et Vayrrodae dignitati estitutus: : aeftioni suae dedecus 

fortissimis posica facinoribus. bellicis abstergit,: . 
i Pe Multorum et „gratium deinceps în Transsylcania bellorum caussa potissima, Sigismundus Batharius, De 

“Stephano Bathorio, rege postea Poloniac: Deque Christophoro, Stephani fratre, Sigismandi petre. De Balthasare, 
Sigismundi fratre, cum aliis înterfeeto. De Sigismundi defectione a Turca; cuj, sicut et Tartaris;'ab'eo tempore, 

„anultas et graces cludes Zafert, “Cacsurique. Rudolpho foedere Îieagitur, De! "Stephano, Moldariae Vayrroda, sub-” 
EI a lato : et Sigismundi sumina gloria; 'si perstitisset, - i , ICI .
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VI. Sigismundus Bathorius Transsylvaniae principatum, a se sponte-ejuratuni, transfert in “Archiduces .Au- 

slriacos; paclione certa, et utrimgue firmata. . i Eat a 
VII. Sed în ca mente non persistit: et e Silesia, sibi delecta, redii in Traussyleaniam ; ubi omnia înrertit, 

non absgue dilirii, ipsi per fascinum îmmissi, siispicione. m a E 
VIII. Rudolphus Caesar eum ad sanitatem reducere, via lenitatis, conatur. Sed îpse solicitat pro se -eztero- 

rum auzilia: frustru cero,: Michaelis Vaprodae, : : m Aaa i 
“IX. Sigismundus, e conjuge Christierna prolei, ac succesoreni sui sangiuinis, desperans; Andream Bathorium * 

sibi în Principalum Daciae substituit, et hic, frustra dehortaniibus ipsum bonis ac prudentibus, delatum ' ad 'se 
culmen rerum suscipit: et incadil.. e a tr 

A. Michaclis interea Wagerodae felices ercursiones, ac fortissima praelia adrersus Turcas, procedunt; în 
Bulgasia praesertim, ejusque finibus, tanquaia pro Caesaris emolunieulo : cuj VYayuoda Wallachus se, ' suamque 
gentem, substraceral. Vicloriarum illius qucenum lunc exliterit utilitas, |: , , 7 iai . 

AL. Georgio Bastae îlichact Wayirodas a Caesare adjungitur, adcersus Transsyluaniae turbătores. Andreae 
Bathorii motus nori: ab cogue tensae Michaeli insidiae. Cur a Zumoscio Polono Bathorius auzilia acciperet, Way-. 
«codas, adecrsum Balhorios jagna „ci agere în Transsylrania ezorsus; ad se Ciculos allicit, . fii 

AI. Ciculi, iu Transsylcanta, que geus sit; et ubi locorum. Forum” mores, leges, sedes, ac 'sedium ztime= » 
rus, ct nomina.. Traussylcanicae jurentutis militaris multitudo, s a i 

ATIL. Inter Bathorianos et Wayicodam, proeliunt atvoxrş et Waycodae prosperum. In co dirimendo praelio, 
Auntii Apostolici labor. maguus; sed tvrilus, Transsylcania, ejecto Andreu Bathorio, Caesari vestituta. Prosegui- 
tur zicloriue successum Voyroda: et! elupsum Bathorium, indagal, , e EI ' , 

ATV. Conjunelis Wapirodue Bastacque copiis, Husta capilur; et thesauri - Bathoriani. moz-et Isthuanus Ba- 
thorius ; et -urbs Vicara. Pracda mezina, tota fil inilitis, Cuesari Trăussyleania fidei juramentun renotal; sub 
Wawcoda, Caescris zices obeunte, . - : | i a LR Ă Aaa E 

XV. Tastari Turcaeque compluves ad Wallachiae Waycodam, et Christi sacra, con(luunt,* quidam  tamen,: 
fite: qui non impune feruut. Cardinalis -Bathorius, a Wawpcodaeis deprehensus, înterficitur. Cadacer ejus a Way- 
soda quomodo traclatum. Digitus ejusdem, ct annulus, ac capul, et effgies: pro îis, remuneratio' Caesurea, me. 
morabilis, : : - , ERE 

” . . 2 . . pg AVI Michaelis W'uyicodae, e tot-pracclave gestis, îngeus per orbem fama; "per Caesarcm quoque: propalata, 
tu Imperiu lomano. + ia a PE - . | i Ie E 

XVII. In Ambitiosos, qui se aliquousque, dum allius emergani, modicos demissosque oslentani; at demun 
tamen în fastun întolerabilem erumpunt; excursio salyrica. 

XVIII. In hac hominum classe ayiodas Michael fuit. cujus, atrum potestas castrensis, potestati Georgii 
Bastae sociala, leip. profuerit plus, an 'nocuerit; ambiguum est. „u. 
"ATA. Dacia unicersiu Iripartita est. Ripeusis, adhuc Iluugaris couserta: Mediterranea, quae nunc Trans- 

sylcanorun est, et Alpestris (quae partim el Trausalpiua) Wallachia nempe, Moldaciaque, .conjunctim  censae, 
De moribus earum, e! religione, nonnihil; deque dirersis seclis: 

AA. Georgii Lastae rieritissima laus. Ie apponitur a Cacsare Michaeli, Valachorum Yaycodac ; ut custos 
fidelitatis ejus' futurus, Ianc sui custodiam acgre fert Yallnchus: et Dastam insectalur. . Utriusque horum inter 
se dissidiun cnimorum, în proelii denigue procinctum erumpit, sed opera Jurisconsulti veconciliantur, pace sal 
tem-simulata. i ' - « : | Me 

AXAT. Michael Waycodă, jam olim in magna Turcarum Imperatoris gratia esse coeperal: usqueadeo, ut hic 
înjuriam, iili factam a Chamo Tartaro, satrapae..Turcici opera sererissime ulciscerelur. Post superatum autem 
et sublatum Andrea Bathoţitin, fii multo commendatior: et a Turca în foidus muluum sollicitatur 2 donis co= 
litur= et denique covrumpitur, una cu filio. A Cuesare proiude defectionem meditari incipiunt, odio Bastac, cu- 
pidinegue dominandi. - | . ” 

AAII. Inter hacc, Sigismuudus Bathorius denuo înquielus, ct dicersas sibi gentes auziliares adjungens; gra- 
"Ti rursus, eoque gemino, proelio cladeque a Pichaele Vayicoda, Basta tune non adjuncto profligatur, 

AAMII. Iden Wapcoda Moldariam Caesari subigit: eamque filio suo, ricaria potestale regendam, commiliit + 
Caesare inconsulto,. ideoque of[enso. Quam iile tamen offensam magi; aduc auget, împudentissimis guibusdam 
postulatis, Sed repulsam ferens, Turcico foederi (quantumris id dissimulare conatus ezinde arclius iligatur: “Le 
gatumque Caesaris a se abalienat, dum amoceri castris socialibus Bastam, flagitat, * Ia 

AMI, 08 nimiam igitur, simul insolentiam, simul ct în Traussyleanos crudelilatem, Michael a Caesare de- 
mum polestale male usurpata dejicitur : suminaegue rerum Basta praeficitur. quem sub haec, uleiscendi sui cad- * * . 

! 

? « . s
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ussa, proelio adortus Michael, a Basta rincilur ac 

dariae Vayicadan, încidit: ab iisquc circumsidelur. 
fugatur. Fugatos autem, in _celeres hostes, Bathovium ct" Alol- 

„„XĂV. Admiralione cirtulis Şigismundi Balhorii, hunc rursus Principem „sibi Transsylcani exposeuut, - Basta 
cilo fastidito: et iazimiliano Austriaco ultro cos, ob inconstantiam, fastidiente. Ilie; conira 'scriplorem obire- 
clanten, laudatur. . . . 

XĂVI. Elapsus porro obsidione Michael, ad Tuvcicam rursus tatelam respicit; legato ad Sulianum misso. 
„de autem legatum" interficit. Unde IWallachus, eo relicte, Viennam abil: ibique Caesari Rudolpho, absenti _licet, 
reconcilialur. . 

XAVII. Sed tantisper, a Basta Hichaelis uzor, filius. thesaurus, capiuntur, -Sigismundus Bathorius, a Trans- | 
syloanis principalui denuo reslituitier. Basta terris îllis ezeunte, caplivos Iawmcodaeae' domus, ab îsto relictos 
Sigismundus attinet, quos tamen, agente per legatos Cuesare, tandem emissos, Jlichael recipit, cum (hesauro: cum- 
gue Basta rediro jussus în castra, vedit illuc cum codem, adeersus Transsyloanos. 

XĂFIIL Michaelis Vawpcodae incredibilis rersutia, et mulabilitas; arbori titiosae, în magnis ejus fructibus 
proferendis, comparata. ” SI „1 

AAA. 15, îngenti rursus ezercitu collecto, Sigismundum Bathorium, sibi praefidentem, una cum Georgio Ba- 
sta prudenter aliquantisper eludit; întra sua se castru continendo. . ! Da 

AXĂ. Sed e castris illi demum crumpentes, magno proelio, marimaque strage, Balhorianos [undunt, corum 
castra, grandi cum praeda, capiunt: ac Caesari Traussyleanitam, tertio jam, restitiunt. 

AXXĂL Inde tumen Yaycoda Walachus, longe, quam unguam antehac, alliores concipiens spiritusş licen- 
tius eliam exierorum, et impiorum quoque populorumn, foedera procalur. Bastam aulem-ante omues iînfensal: el, 
in “Transsylcanos ezercita crudelitate, Caesareana tota, castra înfamat. E , . (RI 
 XXAII, Eum igitur ab utroque illo scelere Casta cordate dehortatur, N 
XAAIIL, Qui tamen ea dehortatione nihilo emendatior; in 'majores polius furias, îpsiusqe Caesaris contem- 

plum, prorumpil, | | | ! : , . II A ' 
“De compescendo igitur illo, in concilio ducum et centurionum agilur: concorditerque decernitur, - , 

„AXĂ, Accersitus hinc ad Bastam Michael, et renive detrectans; itmissa militum manu opprimilur: et 
confoditur. Tumultuantes eu caussa YPullachi;, ricacibus a Basta argumenlis pacantur, „ 
„n AĂXĂP, Unde Vallachi ipsi, cognita Wayicodac perfidiu, Bastae factum laudant: el ad cjus signa lranseunt, 

XXAVI. Duo in Michaele Wayiroda vitia, prae caeleris illi [ucrunt ezilio, . -. a 

. 
. 

s 

-



NOTELE NOSTRE ASUPRA OPEREI LUI BISSBLIU,. : 

La inceput « aveamii de cugetii a face mai, „multe note la opera. lui Biseli, 
parte spre a indreptă erorile, parte spre a plini lacunele scrierei lui. Făcendii insă - 

„ acâsta, ami fi fostă nevoiti a pune in note o multime de citate si de documente, 
care, mai in urmă, totii aveamii să le publicâmii; precumii de escnijilu : | raporturi! 
de ale comisarilori impărătesci culese „de Contele Kemeny din archivele . Vienei, a- 
supra negotiatiuniloră lui Michaiii cu Austriacii, prin, care se lumineză. mai bine, se 
îndreptă, si se indeplinescii totdeodati cele arătate de Bisseliii » Relatiuni contimpu- 
rane de J. Francii si: altiă ;; manuseripte adunate de noi, 'precumi si. estrase din 
scriitorii poloni, asupra întrârei lui Michaiii in Moldavia; asupra bătâilori cu Zamo-! 

ishi, întâmplări care Bisseliii nu le cunsce bine. 'Tâte aceste documente, decâtii a 
“le bucăti in note, aflarămi că. e maă bine a le pune in t6tii iitregimea la Joculii lorii: 
Atunci, avendu-le tâte în vedere, mai bine le vomii pute. „compară, si judecă. ră, 
acumii, să ne mărginimit la câteva note care mi se părură mai" neaptrate la a- 
cestii locii. 

. 

„LA PAG. 113—1]4, E 
„ Bisseliu, precum scimi, mai la inceputulii scriere - sele, ne prezintă unii mare neade- 

vâră asupra lui Michaiii;, că, adecă, acesta, cu ocasiunea resbelului. cu Sinânti (1595), ar fi 
trecuti cu necredintiă în partea Tureilori ; că, între Turcii aflati în cetătiuia Tirgovistei se' 

“adă si Michaii: Vodă. Intemeiându-se apoi pre acestii neadevâri, Bisseliii nu incetâză pân” în 
fine, a aruncă acestă pată asupra capului lui Michaii.—. : - 

“Adeverulii insă este că tâtă gloria acelorit invinge se. cuvine eroului nostru, precumii 
arată nu numai Walther, *Sagredo si altii, dar-si. cronicarii turcesci citati de Hammer. Iaco- 
bini, Transilvanulă, care chiară atunci la 1595 descrise acelii “memorabil resbelii, nu scie ni- 

„mica de. cele ce spune Bisseliă; nică Bethlen, nici alti scriitori unguresc din Transilvania; 
23
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carii, de siguri, mari fi trecută cu vederea o asemine perfidiă. Nu scie nimica, nici Tomasi, 
secretariulii lui Bathori; nici chiari. Spontoni, lingusitoriulii lui Basta si calumniatoriulii lui 
Michaiil. 

De unde „Scose dar Bisseliui acestă calumniă? 
„Eli citeză opera cronografică a lui Beyerlinck.. Avemii si noi acestă vechiă carte, Etă 

ce se dice intriinsa asupra acestui faptii: « Comandantele” cetătiuici Tirgovistei, eră Hassan 
Pasia, cu JMichaii Vodă care trecuse la Turci» 2). 

Dar Beyerlinck, contimpuranulii, de unde a luată acâsta? si Grepre Michaiit ali: nostru 
intielege eli prin acelă renegatii si ransfugă? 

Beyerlinck nu face altă decâti „repete ceea ce dicit relatiunile contimporaniloriă.. Vomii 
„cită numai pre cei ce scriseră chiarii in dilele aceloră mari eveneminte. . 

“Tesuituli Alfonstă Cavilio, confesoriulii principelui“ Sigismundii, intro epistolă asea, dată 
din. Alba-Iulia, 19.Octob. 1595, (asiadară indată în dioa următoriă după luarea. Tirgovistei), 
dice că Sinanii lăsase în Tirgoviste patru mii de Turci cu Iasan Pasia, si cu Michaiă. Vodă 

care fusese. Domrii ali tierei romănesci, 6ră acumă se făcuse Turcă; că. la 18 Oct. luându- 

se Tirgovistea, se tăiară toti Turcii; “Hassan Pasia se prinse; cră pietulii Mihai, odinidră 

voivodă, peri, precumii i se si cuveniâ*). Intocmai spunii mai tâte relatiunile contimpurane, tipă- 

rite chiar atunci in Germania; dicendiă că acesti Michaiii, care fusese Domnii mai inainte, 

6ră in urmă se leptdase de lege, făcându-se Turcii, âncă cădiu mortii: cu acea ocasiune?).. 

E cvidentii cumcă acesti Michaiii care mai inainte fusese Domni, care se lepidase de 

lege, si în urmă muri o morte meritată la Tirgoviste, nu este. Michaiii ali nostru. Cine dar 

este eli? Eli este Jfichnea Zurcituli, care, precumii este cunoscutii si din Cronicele nâstre,. 

după „ce asupri ti6ra infricosiatii în d6ue domnii ale sele, in urmă fi scosi din domnie, si. 
D 

  

- (0). Est autem Tergouesta arx Valachiae munitissima ct viro Principe digna. Pracerat huic /lassan cum Michacle 
-. transfuga Vaşvoda. Lhur, Beyerlincl:, opus chronographicum orbis unitersi,. Antoerpiae. 1611. in fol. pag. 262. 

Q). Vedi aecstă serisriă in Sybenbărgische Chronica und Kriegshaendel zu Wasser und Laude, Darinnen auch 

der Vallachen, Moldawer und Podolier Vrsprung... auch dess jetzigen Sigismundi Fiirsteu în Sybenbiirgen Rit- 

terlichen ricgssthaten gegen gemeinen Erbfeind dem Tiărcken gehandeli scirdt, continuirt biss auff den Apri- 

lem dieses 1596 Jars. Gedruckt su WPallstatt im Jar 1396. 40. la pag. 63: «..e(Sinan.) cum exercitu aufugit, 

relicto tantum praesidio 4000. TFurcarum cum Massan et Michael Vaivodu, olim Vallachiae, nune' vero 'Fur- 

ca facto, în arce (Tergovista)... Die tandem 18 Octob. sereniss: (Bathori)y vi cenit arcem 'Tergovistam, în- 

terfecto toto praesidio.., ct Miser Michael Vayvoda olim, - merito perijte... ” 

(3). Ungerischer und Sibenbiirgischer Kriegshaendel aussfiihrliche “Beschreibung, 1cas sich won Fr iding Auno 1592 

„„Cemb scelche: zeit der Erbfeind Christlichs Namens der Tărch, die Christen sciderumb mit Hrieg ausugreifen 

enderstanden) bis auff den “Friăling dises jetsilauffendeu 1396 Jars, atcischken gemeltem Erbfeindt und den 

“Christeu, în Vngaru Siebeubir gen, YPallachey,: Moldasc,.. gedenckuicărdigs rerlofȚen and zugetragen.. Gelruckt 

su. Francl:furt am Dan. 1596. 4%. 'la pag. 270: «Hassan Bassa, und Michael gewesener abgefallener Weyda 

“în der Wallachey»...; la pag, 274: «daruuder der abtriinnige verlaugncte Michael, gewesener 1WWeyăa, în der 

berga, latinesce la 159%, nemtiesce la 1597. 40. Hulsiă, în editiunea latină, pag. 33, dice: Michael autem 

"* Apostala oceubuit.—listoria Chronslogica Pannoniae: * Uugărische und Siebenbiirgische Ilistoria durch T. An. 

Wallachey, auch niedergehawen gefunden worden».—'Totii asia Eyzinger în Relationum histuricarum. Penta- : 

-« Plus, tipărită în Colln la 1597. in 40. parte quinta pag. 107,—Lecini Ilulsii. Chronologia, tipărită la Norim- -
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ducându-se la Constantinopoli, cu “mari cerimonie priimi legea mohametană, Sultanulii ii făcu 
Sangiacii ali Nicopolei?). | „o 

Etă dar cine este acel Michnea sii Michaiii despre care spuni contimpuranii că, fi- 
indă mat inainte Domni alu tierei romănesci, si făcându-se după aceea Turcii, venise acumi 
impreună cu Sinană asupra, patriei sele,2) si cădiu morti la Tirgoviste. Din chiani cuvintele 
scriitoriloni de atunci se vede că ei.nu confundă pre A Michaiti  (Michnea) Turcitulii cu Mi- 
chaii Vitâzuli. Nu-lii confundă nici. Spontoni, inversiunatulii calumniatorii alti Iul Michaii, 

sa si nici unul, pre câti sciii ci, din scriitorii posteriori, afară de Bisselii care, ori n'a in- 
“ticlesii ori n'a vrutii, să intielegă pre Doyerlinck care şi acesta nu vorbesce la loculii citată 
despre Michaiii ali nosteu, ci despre Michnea Turcitul." . i 

" Să mai: insemnâmii că Pasia, se chiamă Assax in Si ybenbiiy gische Chronica und IEriegs- 
haendel, si la Tomasi. si altil; 6ră Iacobinii, "Walther, cronicarii „turcescă, citati de Ham- 
mer, lii chiamă Ali. 

LA PAG. 126. 
Bisseli arată causele pentru care Michaiă se : 'sculă, cu arme asupra lui Andrei 

Bathori.— - : 

Intre numer6sele doemnente! ce copiarimii pre la anl” 1860, ' din chiarii origi- 
nalele ce binevoi a ni le comunică din renumita sea bibliotecă. din Kormik (in Pos- 
“nania Prusiei) de curendii răpăusatulii Conte. Dzialynski, posedemii si câte-va, Epistole scrise 
de Michaiii Vodă 'câtră Sigismundii III Regele Poloniei. Trei din aceste epistole le facsinila- 
rămii âncă atunci după originale cu tâtă acuratetia. Una, adecă cea din 4 Februarii, 1660 

  

Pracatum C. Franclfart, Anno 1596, 10. pag. 108, unde din gresiclă se dice că acelă Aichi ar. â “fostii, 
Domni atii Transilvaniei. — Spontoni, Attioni de Re del Pngaria cte, Bologna, 1602 fol. pag. 99 dice: Assan 
ct Michele 10 scacciato . Vaivoda della Valaechia. Vedi si /listoria della. Trausilcania de Spomtani tipărită 
in Venetia, 1638, Jo: pag. 39. —Deaseminea, Ortelius, si alti mai multi contimpurani,' - , 

U). Iammer, edit. 1. vol. IV, pag, 204. după cronicarii turcesci.. Bălcescu (eo. Dom. vol. I. pag. 644) citândă 
pre llammer, se pare că numai din neluare aminte dice că Sultanulii ar fi numită pre Miehnca Pasiă ală 
Nicopolei si ala V, adului;, fiindcă, la Hammer nu se dice: si ală V adulul, ci e vorba de Radu, ună altii 
pretendinte de domnie.—Sagredo, în Memorie istoriche de monarchi Otomani, „Terza impressione, Venetia 1679, 
40; la pagina 462, tă cuwnii descrie turcirea lui Michnea:: «Alicoli Principe di Valacchia homo danaroso 

„ sospettando, che le sue riechezze non gli comprassero la morte pez mano deg!' Ottomani, per assicurarsene, ab- 
bandond la Fede Christiana, e si fece Turco. Fi questo run miracolo della Sua avaritia, ben che per ren- 
derla oceulta ai Turchi fingesse nottume visioni di Maometto, e se “ne servisse di pretesto per abbracciare 
quella Setta.  X'hebbero gl'Infdeli piacere, e con ogni -apparenza. strepitosa fecero risuonare îl successo come 
fanoreuole alla loro Religione. Il Sultano si spoglid del proprio vestito per coprire, e onorare il Rinegat>; e 
della sua stessa ciuta gioiellata, come aecostamano nclla conuersione di Soggetti di qualită : tutto per rendere 
piii cospicua Pabiuratione, e per ricauar gloria da cosi „publico spettaculo. Fin destinato il medesimo Micoli al 

„” Bassulaegio dW'Aleppo, ă fine d'acerescere con la generosită della ricompensa i numero' degl'imitatori de cosi 
“ praua risolutione,» Vedi si Bălcescu in Rezista Română 'vol. I. pag. 641. . 

(2). Engel, si după Engel Sinkai, dicii că Miehnea eră cătăuzulii lui Sinanii usura crestiniloră. Acâsta e ade- 
văratii, numai câtă. Timon nu o dice acesta despre Michnea, precumii: pretinde Engel, ci despre Alesandru 
Vodă. Vedi Timon, Imago Novac Muhgariae, pag. 9%. 

a
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o, infăgisiâmii astădi, facsimilată;, publicului nostru. Epistolele sei corespondintiele acestea sunt 
scrise in limbă polână. Cu altă ocasiune, vomii publică în traduceri câtii se va pută mai „esacte, 
tâte aceste documente rătecite din archivele Poloniei. Eră ptn' atunci, să insemnâmii la a- 
cestii Iocii, că Michaii in epistola sea, dată din Alba-lulia, 4 Februarii 1600; precumii si 
in alta, din 11. Martiii, si mal alesii în acâstă din urmă, după ce incredinti€ză pre Rege că 
mare de cugetii să se scole asupra Moldaviei; se plânge amară incontra lui Irimiă care, 
fâră a-1 fi făcută elit cândă-va vreuni râă, fic ori-câti de micii, se insogise cu Hanul Tă- 
tarilor si cu Bathori Cardinariulii, spre a-lii scote din ticra romăn6sca si a pune in locu-i 
pre fratele-sciă Simeon. n urmă, 6tă cumit arată Michaiti în ipistola din 11 Martiti causele 
intrârei sele în Transilvania: «Binevoiti a 'sci, Maiestatea “Tea, că, chiarii causa intrârei n6- 
stre în “Transilvania, a fosti numai Irimiă Vodă. Că-ci, elii atitiă asupra nâstră, mai ăntâiii 
pre 'Lurculi, apoi pre fericitul Andreiit Bathori (cu care noi jurasemiă a ne luptă dea 
pururea incontra inimicului crucei), ba si pre Hetmanulit Corânei M. T.; carii, toti impreu- 

-nă, din t6te puterile se. adoperă ca să ne dea de viiii in mânule 'Turciloriă, lucru care lumi- 
natii li putemii documentă, prin serișorile ce. aă scrisii ei câtră Turcii. Dumnedieii insă, cu- 
noscândii innocintia nâstră, nu le stete intr ajutoriii. Astfeliă, fiind nok incungiurati de tâte 
pârtile de câtra acei-ce voiă să ne perdă prin insidiele lori, plecarămii cu femee si cu 
copil cu totii, acolo unde ne jurară credintiă (adecă in Transilvania), incrediându-ne în 
Ddieii si in dreptatea lui, si rug, gându-lii ca să pedepsescăi la vedere pre acela- care a fostit causa 
acestui lucru.» | ' 

LA PAG, 134, o a 
Bisseliii spune că, după ocuparea “Er ansilvaniet, mai multi Tătani si Tare răpiti de faima, 

numelui si fapteloră lui. Michaiii, imbrăcisiară legea Orestină.— 
Memorâză de acestii evenimenti si contimpuranulii Cayet i in Cronologia. sea, dicendi că, 

după invingerea dela Săbiiii, mai multi Turci si 'Tătari se supuseră lui Michaii, si după a- 
ceea.se ficură Urestini dempreună cu femeile si copiii lori!) 'Totii asia spune si Khevenhil- 
ler5). Atâtii face entusiasmulii | Inainte de aceste intâmplâri, cu patru ani, adecă la 1596, 
după bătaia fatală dela Keresztes in Ungaria, în timpi ce geliă tătă lumea Orestină, Turcii 
învingători serbară in Constantinopoli siepte dile de bucurie, intruni mod care revocă in | 
memoriă momentele cele mai strălucite si mai glori0se ale istoriei turcesc. Festivitâtile 
cele miretie ale Turcilori atâta impresiune . făcură atunci asupra tuturorii, incâti, multi 

  

(1)...plusieurs 'Pures et Tartares se rendirent audit Michail, et depuis se firent Cheestiens auec leurs femmes et » enfans, Chronologie Septenaire.. „Contenant les choses plus memorables aducnues en France, Espagne., „depuis le commencement de Pan 1598 iusques ă la fin de Lan 1601. Seconde Edition, Paris. 1605. 8o. la. dosulă „ Paginei 107. Altă dată mai multe, din acestă veehiă carte, 
Q)....sein auch zu solehem Walluchischen Kriegsvolek ein grosse anzahl Tiircken +nd Tartarn gefallen, welehe alle hernach sich zu dem Christenthumb begeben, nd mit ihnen sambt Weib vnd Kindt in die Wallachey ankommen. Khereniller, Annales Ferdinandei, V, 2103. Engel nu vre să credă.
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Crestini si” Evrei, - răpiți de entusiasmulii generali, ridică . degetulii in Susii de aseminea 

Musulmanilorii.:) ” 

LA PAG. 141, 148, 

„ Bisseliii laudă inticleptiunea împăratului că a pusi pre Basta la câstele lut Michaiă, 

dar că n'a făcută acâsta cu cugetit viclâni de a dă ocasiuit de cârtă acostorit doi 

mari capitani, se.— 

 Adevâruli este că cabinetuli impăratescti, indată după ce " Michaiii ocupă 'Teansil- 

vania, cercă tote chipurile de” a-lu multiămi intraltii modii, si a-l face să Să din 

Transilvania ce cu sângele sei o cucerise. Bocslai Ungurulii, Nunciulit Malaspina, "Co 

misariulii impăratesci Ungnad, trămisit spre a trâtă cu Michaii; âncă -de pre la 27 Noem- 

vre 1599 consiliă pre impăratulii ca să dea lui Michaiii bunuri în Transilvania 'sâi aiurea, 

numai să părăsâscă Transilvania; &ră dâcă nu lar pute induplecă, atunci să- li lase deocam- 

dată a o guvernă, asia insă ca. tot deauna să fiă lângă. densulii cineva dintai imperatului, 

In timpi ce Michaiti ocupă Moldavia, Ungurii, Comisarii impăratesci, Basta, Masimiliânii ax- 

chiducele, se află in neincetate întielegeri, corespondintie si consultâri, dâcă mar fi bine, si 

decă ar fi cu putintiă a pune mâna pre Transilvania, in absentia lut Michaiti. Dar nu cute- 

diara. Tote acestea le scimii din documentele ce culese Contele Kemeny în, Archivele Vie- 

nei*), care mai în urmă le vomit reproduce si noi. a o 

LA Pac, 141, 164. 165. si aiurea 

Basta e “probă si moderată; Michaiii, Gladiatorii si Spartacii.: 

Bisseliii, Nemtiulii, de abia puteă să vorbâscă altfeliii. Documentele” câte - publicarii 

mot pen acumii, nu sunt de ajunsă spre a decide dâcă perfidia magnatilorii transilvani, 

aii asprimea Domnului Români, a fostă mal mare. Vomii ascultă pre toti, pre Unguri, Po- 

loni, Nemti, pre Turci, precumi si pre ali scriitori străini, si alte documente, si atunci nu- 

"mai vomă pută decide. Incâtit pentru Basta, Ardelenii nici pen”. astădi, nu Pali uitată, pentrucă 

suterintiele Ardelului sub acesti altu Ducă de Alba, nici unii condeiii, fiă vercâtii de măestru, 

nu le ar pute descrie. Pân' la atâta „adusese tira Ard€lului prin neinchipuitele prădătiună 

ale 6stei sele, incâtii, numele ne mal avândit ce mâncă, si mâncă copiil, si fratii mai mari 

pre cei mal mici. Ce să. dicemii de neominescile fârădelegi ale soldatilorii. lui Basta, cari! 

pre o tânără, Români, de“ curândi immormântată, o desgropară din pământi, si după aceea, 

mârtă cumii eră, neGmenil o rusinară unulii după altulu, ca pre o femee viiă. “Toti asemine. 

nespusă fărădelege comiseră si cu o jună Sască pre care crestinii o duccă la mormânt; 0- 

prindă, in midi-loculii cerimonielori religi6se ale „ingropătiunet, “pre cei-ce “facea răpăusatei 

datoria cea, din urmă, Tususă “Basta, cu a cărul scire si voiă se ficeă tâte acestea, intre- 

y 

(0). Hammer, edit. L., Ia A i - e A 
(2). Magyar târtenelmi târ. IL. a o
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ceă pre toti. at set, in despoiâri si în ucideri.. Odată adusese carnefici, securi, catene, “fanii, 
in Adunarea, tierci, ca să taie si să omori numai decâtii pre toti represintantii tierei pân 
la unulă. Pre largii se descriii tote acestea de istoriculii W. Bethlen. Acesta este Basta care, 

- după, esuitulii Bisseliii, s'ar pără cel mai probă, celii mai religiosii si mai moderatii omă 
din lume i i | 

LA PAG. 1170, ERE i | | 
- Autorulă vorbesce de corespondintiele secrete ale lui Michaiă cu Turcii, cu Polonii, s.a.— 

Fâră indoflă, : asemine corespondintie va fi aflati Bâsta multe-in săltariele lui Mi- 
chaii. Unit Principe ca Michaii, corăspundeă cu t6tă lumea, si mai cu sâmă cu Turcii. 
Hammer dice că a vădiutii in archivele Vienei corespondintiele cele prinse ale lui Michaiti. 
Intruna din acelea, Michaiii se intitul6ză:  Valachice transalpinae hacreditarius Princeps, Regui 
Transyaniae, Dominus, nee non Ioldaviae supremus Gulernator et Dominus, quarundana 

„Partium Jlungariae Dominus,: ct totius Christianitatis processor et Capitaneus. Adecă: Prin- 
cipe creditarii ali tierci. romănesci, Domni - ali Transilvaniei, Guvernatorii supremi si . 

* Domni ai Moldaviei, Domnă clii unortă pârti ale. Ungariei, si încinte-mergăloriulii si Ci- 
pitanulii Orestinătatei întregii). ” 

, 
N LA PAG. 173. - Da d 

Bisseliii dice că efigiea sâi portretulii lui Michaii li are copiati după Dominicii Custode.— 
Insă, precumii portretuli lui Michai din cartea lui Bissclii,.nu e. reprodusii bine 

după Custode: totii asia de ncesacti este DBisseliii Si in arătarea titlului colectiunei 
lui - Custode, in. care.. stă portretulii lui . Michaiii. „Portretulii. adecă, nu stă in Icombus 
celebrium virorum,, precumi dice Bisseliii, ci, în Atrium Ileroicum „Cacsarum, Regim, alia- 

+ rumare  Summatum ac Procerum qui întra “prozzinatna secului - vizere, aut hodie săpersunt 
» Imaginibus; LXXII. ilustre. Chalcographo ct editore Dominico Custode Cive Aug. Vindel. 
Anno seculari, JIDC. in fol., si-anume,. in. partea III a acestei colectiuni de icâne, tipărită 
la 1601. Noi mat ăntâiii (dintre Români) amii dati de acâstă. rară carte de icne, în Lipsia, 

... 

  

„Seris6riă (facsimilată) din 4 februariii 1600, AMichată portă urmă- toriulii titlu: Alichael Valachiae Transalpinae Vaiewoda Sacrae Caesareae Regiaeque Majestatis Consiliarius 

(1). Hammer, IV. 312, nota b).--In alăturata. 

Per Transsniam locumtenens Eiusdemque cis Transsniam et: parcium ei subieclarum Fines Generalis Capitane= : us ele, adecă: Aichaiă Domnulă- tierei romănesci,. Cousiliariz. ulă  Maiestatel Sele Ces. Reg., lociă-liitoriii ali sei în Transilvania, si Căpitaniă Generali sn lăintruliă marginiloră Transileaniel si pârtiloră. ci supuse. “In Museulii impărătescii din Viena se află moneta cca atâtă! de 'rară ce se băti in memoria invingerei ce căs. „tigă Michaiă Vitezuli asupra lui Andreiă: Bathori. Moneta e de aură, si trage diece galbini. Sa publicată in Supplement des Mounoies en Or du Cabinet Imp. p. 68, precumii si în Des neuerifneten DMiinzcabiners zacey- ter Theil con D. IL Fr, Ioachim. p. 11. -Pre fașia principali a monetei se vede portretulă lui Michaiă, Im- „” pregiurulă portretului se cetescii următâriele: MICHAEL, VAL. TRANS, VAIW. S. C. REAE.M, CONS. PER. Eră prepartea aversă: TRANSYL. LOCUMT. CIS. TRAN, PAR. EI SUP. EXER. GE. CA. In midi-locă: A. D. VIGI- LANTIA, VIRTUTE, ET, ARMIS, VICTORIAM, NACTUS. 1600. Ioachim nu intielege ce vorii să cică urmă- "toriele: CIS. TRAN. PAR. EISUP.EXER, GE. CA, Schoenvisner (in Notitia hungaricae rei nummariae, Budae1801.
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după multă si îndelungă căutare. Dealtmintrea, unii. portretii ali lui Michaiii făcută de Cu- 

stode, dăruirămi bibliotecei din Bucuresci la -1860;1) totii nol procurarămi bibliotecei din Bu- 

curesci si editiunea cea rară. olandese a operei lui Ieronimi Ortelii, in care portretulii lui 

Michaiii e copiati după. Custode. Altă dată mai pre largi despre portretele lui Michaiii. 

„40. pag „50) lecotesce n următoriulă chip: cis Transalpinarum partium ejusdem Suprems E. zercitus Generalis Ca- 

pitancus, Eră Magazinulii Istorică pentru Dacia (II. 188): cis Transyloaniam Partium cius super Ezercitu Generalis 

Capitaneus. Lasă, din titlulii lui Michaii ce stă in fruntea scrisârică ce.o alăturămii noi facsimilată după o- 

riginală, se vede că nică leetiunea lui Scboenrisner, nici acea propusă în Magazinulă Istorică nu e nemerită, 

Etă cumă amii ceti noi acea monetă, cu ajutoriali scrisorici lui: Michaiăs Aichael Valachiae Transalpinae 

Vaiwcoda, Sacrac Caesarcac Regiac Maiestatis Consiliarius,. per Transylcaniam Locumteneus, cis Transylra- 

niam parlesque ciusdem supremus (ori pote: parlesque ei subiectas) Lzercitus gencralis Capitaneus. A Dev 

rigilantia, rirtute et armis victorian nactus, 1600, Adecă: Aichaiii, Domnulă ticrel romănesl, Cousiliariiă ali 

" dlaiestatei sele Ces. Reg., Lociă-tiitoriă în “Trausilcania, si Capitaniă Generală ală dstel 'sele în Trânsileania 

"si pârtile că supuse, dubăndiudă de la Ddiei biruintiă, prin reghiare, virtute si arme. 1600. Vedi! titlulii lui 
Michaiii si la W. Bethlen. IV. 509, | 

(1). Vedi Recista Română, 1861, pag. 116. 

ED
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NOTA. Alte erori esentiale nu observărăini Cea mai insemnată din acestea, este Dom- 
nulă în locii de “Domnul, „În |REDULU lut Vito Pilitio: Altă erdre, nică măcar tipografică, | 
nu este in acestii documnentiăe limbă, Despre acestii Catechismii ali hu Vito Pilutio, care 
noi li vădiurănnii la 1858, „si-l copiarămii cu t6tă acuratetia la 1860, să may insemnâmă 
că-l cunâsce 'si ID. Cipari &-precumi se vede din Analectele sele; dar âncă de mai inainte li cunosceă D. Cog gtilniceanu, „Precumii se vede din istoria sea. * 

    

.



IACOBU AUGUSTU HIT ANU 

Tacobii Augustii de 'Thou sâi Thuanii, presedinte ală par) lamentului de Paris, 
bărbată de statii insemnată, si renumiti istorici ali timpului sei se născu in Pa- 
ris la 1553, si muri la 1617). Ca politicii si diplomati, cu atâta întieleptiune in- 

„ depliniă tote trebile ce i se incredintiă, incâtii eră consideratii ca unii Catone. alii 
E timpului, si ca unii ornamentii ali Franciei. Ca istorici, se distinge, nu numai prin 
importantia materici si stilulii celii netedii, dar mai vărtosii prin o impartialitate 
mai pre susii de tâtă lauda 

Istoria luă Thuanii, „scrisă in limba latină, 'si intitulată: Iistoriar um sui tem- 
“ poris libri 138 (Istor iele timpului sei in 138 câr ti), descrie evenemintele petrecute pre 
timpulii seii, dela anul 1546 pân la anul 1607. | 

* Din editiunile mai vechi, vomii memoră numai pre cea de Francofartii (1614— 
1621. 80. în 5 volume), fiindil-că noi de acâsta ne folosimii. Dealtmintrea, cea mai 
bună, mai deplină si. mai frumâsă editiune, este cea de Londra, publicată la 1733, in - 
7 volume, fol.; precumii si traducerea francese, publicată totii in Londra la 1734, in 16 vo- 
lume,. 4%, sub titlulă: Jac, Aug. de Thou, histoire aniverselle de 15-46—1607, trad, 

sur Vâdition latine de Londres. Pretiulii editiunei latine de Londra, este, după Wei- 

gel?) 50 Th. | . 
„Pentru istoria lui Michaiii Vodă, sunt importante următăriele cârtă (Libri) din 

opera lui Thuanii: CX (a, 1594); CXIV, CXV (a. 1395—6); CXIX (a. 1597);.CXXI (a. 
1598); CXXII (a.1599); CXXIY (2.1600); CXXVI (a. 1601). T6teaceste cârti'sunt 

în ali cincile (cel din urmă) volumii ali memoratei editiuni de Francofurtii, 
Fontânile lui Thuană sunt, relatiuni si istorică contimpurani, precumii si -alte 

documinte. In cârtile unde vorbesce despre Michaiii, lă vedemii citândii: Relatiuni 
turcesc si anguresci, (Zurcicae et fungaricae publicatae relationes); « apoi, pre Caesar 

„19. Iac. Aug. 'Thuani, Commentarioram de vita saa, Libri Sex. —Z-dler Lexicon. . 

„2), Weigel, Apparatus litterarius, Lipsiae, 1832, 40.
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Campana, D. -Chajtracus, Tae. Ti potius, Ios. Tezera, Cu tâte că nu citeză anume 
scrierea. lui Walther, dar se vede a o fi cunoscutii. In cartea CXAVI, Thuanii, dice 
că aveă inaintea ochilor o copiă după- plângerea ce a dată Michaiii în mânile lui 
Rudolfii la 1600 cândii, după bătaia cu Basta, se dusese la Viena si Praga. Astă, 
scris6riă sii plângere a lui Michaiii, plină, de interesii istoricii, adesii lăudatuli Conte 
Kemeny o descoperi mai in anii trecuti, în archivele Vienei; o vomiă publică si noj. 

Bisseliii citeză pre Thuani; de aseminea, Ioachim, vorbindă despre moneta lui - 
Michaiii !); apoi Gebhardi; 6ră Engel si Sincai nici odată ; Bălcescu li citâză adese ori. 

Faptele lui Michaiii aflându-se risipite în mai “multe cârti ale istoriei uni- 
versale a lui Thuană, noi le estrasemii, si, după datina n6stri, le publicâmii atâti 

“în limba originală câti si in traducere. . 

Bucuresci 12 Decemvre 1862. 

>=
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IACOBI AUGUSTI THUANI RISTORIARUAL 

"SUI TEMPORIS, 

, LIBER CX 

   
E ELLUM Pannonicurn nunc aggredior, quod 
vario cuentu, “sed maiore nostro. quam Hosti- 

um damno gestum est. 

. e . . . . e: . 

Sinan; satis contra Caesarianos' profe- 

ctum hoc. anno ratus, et ad interiora respici- 

eus, in quibus interim magna damna a Sigis- 

mundo Bathorio 'Transsylvaniac Principe, et 

Rascianis, qui ad cum defecerant,. in Panno- 

niac limite occupatus acceperat. eius parens 

Christophorus, aliiquc decessores, olim Pan- 

noniae regibus addicti, postea labefactata eo- 

“rum maiestate, et Turcorum se late eftundente 

potentia fortunae cessere tributum pacti, quod 

annuatim Othomanicis Sultanis pendebant. id 

“indigue cum ferret Sigismundus, contra Ste- 

phani Poloniae Regis patrui praeceptum a qui- 

busdam, qios circa se habebat, Patribus reli- 

-giosis persuasus, de iugo Turcico excutiendo 

cogitare coepit,. id clam' initio agebatur. sed 

“mox consilia eius hosti patuerunt, postquam 

quosdam | e sodalitio Tesuitico, quibus pluri- 

    

  

ISTORIELE- TIMPULUI SEU DE IACOBU 

AUGUSTU THUANU 

” CARTEA CX 

A. 1594 

Şi NCEPU a descrie resbelulii Panonică, pur- 

tati cu norocire schimbătâriă, dar cu damni 
mai mare pentru noi decâti pentru. inimict, 

- Sinani, multiămiti cu progresele făcute 
in acestă anii asupra imperialilori. si in- 
târse luarea aminte la cele-ce se petreceă in 
lăintrulii impărătiei turcesc, “unde, in timpi 

ce elii eră ocupatii, la marginea Panoniei, su- 
feri mari damne din partea lui Sigismundă | 
Bathori, principele Transilvaniei, si din par- 
tea Serbiloră carii trecuseră la densulii.  Cri- 
stoforii, tatălii lut Sigismundii, si alti prede- 
cesori, supusi mal inainte regiloră Ungariei, 
„vădiendi căderea mărimci acestora, si lătirea 
puterei turcesci, sc făcură tributari ăi sulta- 
nilorii otomani. Acestă, stare a lucrurilorii se 
păreă nesuferită lui Sigismundi, si la indem- 
nulă unorii părinti Tesuiti 'ce-i aveă impregiu- 
rulă sei, incepi să cugete (incontra ordi- 
nci rămase dela unchiu-seii Stefană,. regele 
Poloniei) cumiă ar pută să scuture jugulii tur- 

„cescii. La inceputii lucră intiascunsti. Dar nu 
trecă multă, si inimiculii află de consiliele 
lui Sigismundii, mal alesii după ce elit trămise la



188 

TU . fidcbat, Roman misit, ut Pontificem 

"consulerent, an salva conscientia Tureo, ! cui 
fide data obstrictus erat, tributum negare pos-. 
set, ac postremo bellum. facere.. Nam cum di- 
plomate Pontificio a fide data solutus esset, 
additis insuper hortatibus, :ut bellum „adver- 
sus 'Turcum strenue capesseret, tam gloriosum 
sibi, quam decessoribus suis dedecorosum fuis- 
set, turpissimam servitutem sub dirissinio ty-" 

ranno servire; ex eo nihil aliud, quam liber- 
- tatem în ore habere; alteri militandi neces- 

“rent. illum autem re detecta subito e 

es, se continuisse, cui 

sitatem deprecari; misereri vicem Christiano- : 
rum, qui Turco servirent; ac denique omnia 
dicere ac facere, quae alienum cum a: foede- 
re cum Turcis: pro Transsylvaniae salute ini- 

to esse ostenderent. id plerique e nobilitate 

prudentiores ac gentiles ipsi eius minime pro 
babant; hinc patriae cladem et funestum i isi 
exitum ominantes, frustraque cum a pernici- 

oso consilio revocare . conați, cum viderent 
adversus Patrum illorum hortatus et Romae 
menita nihil valere suas - quantuimvis iustas 
preces, “occultum de ipso. ditione exuendo, 

eique alio ex Amurathis voluntate sufficiendo; 
consilium iniisse, dicuntur. addunt et alij, e- 
tiam ea de re cum purpuratis ad. portam e- 
gisse, cumque Tatari. iussu Amurathis per 
“Podoliam in Daciam descensuri essent, se- 
cretum illis mandatum , esse datun, ut Sigis- 
mundum ad Poloniae fines, specie negotiorum 
cum Ioanne Zario Zamoscio adfinitate secum. 
coniuncto tractandorum. profectum „intercipe- | 

„via, 
revocatum in arcem Kcheveram totos AIV di. 

salutem crederet, “in 
certum- interea coniuratos Bornemissae sum- 
Mo 'copiarum. Suarum duci persuasisse ; ne te- 
mere manus „cum Tataris consereret, quorum 
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Roma vreo câti-va, Iesuiti, cârora fârte' multi - 
se incredeă, ca să consulte pre Marele-Pon- | 
tefice, dâcă ar pută fâră păcatii, a-si ' călcă 

credintia dată 'Turcului, a-i denegă tributulii, 
si în urmă, a-l face resbeli. Ponteficele, de 
o parte i trămite Diplomă; prin care li des- 
l6gă de credintia dată, 6ră de alta; li indâmnă 

a se sculă cu birbătiă asupra Turcului, că.a- 
semine faptă pre atâti va fi mai glorisă 
pentru dânsulă, pre câti fu de urită 'urma- : 

rea predecesorilori sei carii aii suferită ser- 
vitutea cea mai rusîndsă sub celii mai crudi 
tiranii. Din acel momenti,. Sigismundi nu 

mai vorbiă decâtii numai despre. libertate, 
despre necesitatea de a adună '6ste, despre 
sOrtea cea tristă a Crestiniloriă 'de sub juguli 
tureescii; in fine, prin tâte vorbele si faptele 
sele arătă câtii este de străină de legăturile 
incheiate cu Turculii pentru salutea 'Tran- 
silvaniei. ră. cei mal cu minte din Nobilii 
tierci, si chiară' consângenii lui, eră departe 
de a-i apiobă scopurile; preşimtindii că de aci 
are să vină peirea patriei si a lui Sigismundi 
insusi. V&diândii “insă că. incercârile- lorii. de 
a-lii abate „dela asemine consilie perniciâse 
sunt indesiertii, 'că rugămintele: lori cele mai 
juste nu aii nici o valre in facia indemhuri- 

lorit ce-i vincă dela lesuiti si. dela Roma: 
se .dice că se intieleseră intrascunsi ca să-l 
scoti din ticră, si cu invoirea lui Amuratii. 

să asiedie altă Domnii in loculii lui; se mai 
spune că lucrară “întru ,acâsta sila Porta tur- 
câscă, si că Tatarii ce aveă să trecă prin Po- 
dolia in Dacia din ordinea lui Amurată, avea, 
niandatii secretă câ să prindiă pre Sigismundu - 
la. marginile Poloniei unde se asceptă să vină 

cu scopii de a: trată cu cumnatu-sei Zamo- 

iski asupra Grecărorii trebi; dar că Sigismundii, 

aflând ce acestă măestriă, se intorse îndată , 
din cale la Cetatea-de- Pâtră unde stete' pie 
locii 14 dile, in cea mal mare indoclă, cui 

să-si 'încrâdă scăparea; că. intr'aceea. conju- 
ratii induplecară pre . Bornemisa, căpitanulii 
supremi alii ostilori “lui, ca:să nu se inca-



“iniuria foedus cum Amurathe initum,. Quo sa- 

lus Daciae constabat, violaretur et ita pul- 

cherrimam delendorum Tatarorum occasionein 

illorum perâdia omișsam esse; qui co metu 

soluti per Valachiam ct Transsylvaniam ince- 

dentes, et more suo cuncta obvia vastantes, 

innumeras animas. in miserandam captivita- 

tem abduxerint, ac tandem ad Iavariuum, 

sicuti iussi erant, in castra hostium venerint! 

Haec ita ab iis, qui circa Sieismundum 
erant, prodiia. qui ubi ex pavore seu: suspi- 
cione ânimum collegit, domum reversus, co-. 
mitia provinciae Claudiopolim indicit, propo- 
sito cdicto, quo poena capitis addita severis- 
sime vetebatur, ne coniurationis ultra in iis 

mentio fieret, quo. coniuratos scilicet securos 
facilius opprimeret. igitur în comitiis nihil a- 
liud actum,'.quam de provincia. in libertate 

contra 'Turearum iniurias asserenda; în qua 
non solum patriae quies, sed anim:rum salus 
versaretur.: ignauia hactenus graviter ca in re 
peccatum, dum qui summae rerum pracerant, 
praesentis ct "ad. paucos duraturae dies tran- 

 quilitatis  potius rationem habuerunt, quam 

ad Dei gloriam. respexerunt, cui accepta ferre 
debemus omnia, et sine cuius gratia nihil in 
hac vita stabile, nihi! vere gloriosum spera- 
re possumus. quid"cuim pace cum Turcis în 
hunc diem profectum, nisi ut miseri Trans- 

„sylvani sensim “cervices în dirissinum servi- 

tutis “iugum induerent?. quin potius illud ex- 
cuterent, et icto cum Caesare ac vicinis priu- 

cipibus Christianis foedere alteri probroso, et 
ad salutem sempitertam damnoso quamprimum 
renuntiarent. sic. praesens ac propitium rebus 
suis numen experturos, “sic certam victoriam 

de hoste impio tantum audeant, semper. re- 
-portaturos. 

„orsim in colloquiis, “in arcanis confessicnibus 
ubique a Patribus Iesuitici: sodalitii iacta- 
bantur. et ex nobilitate 6gentiores nec usu re- 

. 
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-m6să: de a stinge pre Tătar, 

  

hâec a Sigismundo publice et se-.   
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icre cumva fâră socotiatiă la luptă cu Tătariy, 
si prin acesta să se violeze legătura incheia- 
tă - cu Arauratii, legătură in care -'consisteă 

salutea Transilvaniei ; că astfeliă, in fine, prin, 
perfidia! lorii se perăi 'ocasiunea cea: msi îru- 

carii, scăpati 

de acâstă, temă. trecândi prin Moldavia: si 
Transilvaniă, prădară după datina lorii totă 
ce le stețeă în cale, luară in captivitatenenu- 

mă&rate suflete de Crestini, si în fine ajunse- 
ră, după ordinea priimită, in castrele turcesci 
la Taurini. ..- 

Astfeiii urmă proditiunea, fn 4 Sigismiandă, 

indată ce se reculese din acâstă spaimă ori 
prepusii, se intârse acasă, convocă adunarea 
tierel la Clusiu, si publică aspră poroncă ca 
despre acea conjuratiune nime să nu. cutedie 
a grăi vre unit cuvântii sub pedâpsă de morte. 
Scopuli eră ca, asigurându-i astfeliii, cu a- 

tit mai usiorii să pâtă pune mâna pre dân- 

1. In adunare nimici altă nu se desbătă 
decat cumii să scape: tiâra de: Turci: că-că 

numai acesta 'ar fi chipul de a căstigă atâtii 
liniscea tierei câtă si măntuirea sufletelorii; 
că destule: păcate aii trasi pân” acumă din 
causă că acel:ce se află in fruntea tieret, mal 

multi căutară la o linisce trecătâriă de câ- 

teva dile, “decâtă la mărirea lui Dumnedieii 

căruia suntemă datori tâte, si fâră a cărui. 

gratiă nimicit nu e stabilă in acâstă victiă 
si nimici. gloriosii nu putemii speră; pacea cu 

“Turţii ce altă aduse pân acumi, afară că 

bictii Transilvant cădiură cu incetulă în celi 
mai aspru jugii de servitute? Să scuture, deci, 
acestii jugă, si unindu-se cu impăratulii si cu 
altă principi crestini din vecinătate, să se 
desfacă câtu nai curândit de acea legătură 

turcâscă plină de rușine, si periculosă pen- 
tra măntuirea sempiternă a sufietelori, Să 
cutedie numai, si invingerea asupra păgânu- 
ut 'va fi a lori, fâră vre o indodlă, că- ci Dum- 
nedică vafi cu că. Astfelii vorbiă. Sigismundă 
în publici $i în -parte, astfeliu indemnă .Ie- 
suitii. penă si in mărturisirile cele secrete. 

' 
. 

,
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rum experti facile iq sibi persuaderi' passi 

sunt, in spem' opimioris fortunae. per. bellum 

erecti ; nec reputantes, tantae molis bellum 

facilius suscipi, quam deponi. Rasciani autern, 

populi bellicosi, exemplo Coșacorum ex alieno 

ditescentium invitati, arma quam quietem male- 

bant. reclamabant proceres, experimente meli- 

us edocti, et contra maiorum institutum id fieri 

arguebant, qui omuem de: Republica: consultatio- 

nem pacis cum 'Turco colendae commentationem 

esse dicebant. id ex Stephani ore prudentissim; 

Principis, cum Transsylvaniae pracesset, et post- 
caquam Rex Poloniae: creatus est, sacpius ex- 
cepturn, ; cuius praeceptis acquiescere, quam 
vanis novorum hominum promissis auscultate 

tutius sit. an Dacos propriis viribus adversus 

potentiam 'Turcicam pares futuros? si per se 
non possint, ' quem idoneum promissorum au. 
xiliorum sponsorem, dari ? belli semper prima, 

initia avridere; sed mos secuturos” tristeis ex- 
itus, et cum tantus hostis ad portas et În 
visceribus i ipsis provincia 'tentoria fixerit, sa- 

ras e longinquo suppetias fore.- 

His ita utrinquie disputatis, tandem sa-' 
niora consulentes a măiore numero victi Snnt, 

accedente praeser tim Principis auctoritate, de 
ultione ex patruelibus sumenda: cogitantis, et 
in Caesaris adfinitate: et amicitia, a quo ad 
bellumn 'Purcicum incitabatur, praesidium om- 
ne suuni reponeîtis. id interventu Alfonsi Ca- 

-Tilli Hispani e sodalitio illo agebatur, qui ad 
creduli iuvenis aures- assidue excubans, hine 
Austriacae domuş potentia, hinc-proprio, quod 
a patraelibus impendebat, ostentato periculo,. 
eum tandem ad. belli consilia' praecipitavit. 
quaesitus armis color fidei defensiv, et :pa- 

  

  

Cei mai. seraci si mat. pucinii espertă. din no- 
bili, în sperantia de a-si. indreptă stârile prin - 
resbelii, usiorii se convinseră, fâră să ice 

aminte că este mal usiorii a incepe unii res-: 

beliăi atâtii de mare, decâti a scăpă apoi de 
elii. Eră Sârbii, poporii belicosă, deprinsi a... 
se inavuti'ca Căsacii din ale altora, eră mai 

plecati la arme decâtii la pace. De altă parte, 

insă, magnații tiereă, ca cel mai cu multă es- 

perient, i, reclamă, arătândi că invătiătura în- 

tieleptă ce au priimitii dela mai marii lori, 
e ca pentru mântuirea. țierei nici odată să 

nu strice pacea cu Turcii: nu odată ai au- 

“dită ei acâsta din chiarii rostul pră-intie- 
'leptului principe Stefani, pre cândii eră Domni 
ală „Transilvaniei: si după aceea Rege -alii 
“Poloniei; si este cu multi mai intieleptiă -a - 
urmă consiliele acestuia, decâtii a se luă după 
desiertele” promisiuni ale : unor Gmeni no. 
Ai pote crede cineva: că Dacii numai de sine, 
vorii -pută stă faciă cu puterea turcâscă ? si 
dâcă ei nu poti, cine stă g arantă „că vor. 
veni ajutoriele ce se promiti:?. primele ince= 
puturi -al6 resbelului. totdeauna sunt amăgi- 
'torie; dar preste puginii aii să urmeze. desas- 
rele resbelului ; si cândă ună inimicit atâtti 
de mare si va infige 'castrele la portile si in 
insusi sinulii tierei -nâstre, va, fi pr&- -tărdii a 
mai asceptă după ajutăriele- din depărtare. 

Discutându-se acestea si de o parte. si 
de. alta, în fine ce! mal intieleptă fură invinsi: 
de numărulii celii mare, si mai alesii de au- 
'toritatea Principelul. care făccă planuri cumă 
să-si resbune „asupra consângeniloră sei, si 
care. totă razimulă si-lă puneă în afinitatea si 
amicitia impăratului care li indemnă cu tâtă 
stăraintia la resbeluli turcescit, Acesta se fă- 
ceă prin midi-locirea Spaniolului Alfons Ca-' 
rilii din Ord. Lesuitiloră,. care neincetatii pri- 
:veghiă la câstele junelui si usiori- crediătoriu- 
lui principe, si arttându-i, de o parte pute- 
rea - case) . austriace, “de alta periclulii > ce-lă 
amenintiă, din partea verilorii sei proprii, in 
fine li induplecă de a se precipită in acestii
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tria libertas, neutrum, sive ex consilio, .sive 

ex 'eventu, verum; -cum inde m6x omnis iu- 

"ris divini perturbatio, et dirissimum bellum 

intestinum secutum sit. i 

". Comitiis peractis, proceres convivio a 

Principe excepti, et in iis coniurationis sus- 

pecti, primusque inter sacra mensae compre- 

hensus est, Baltazar Bathorius, Siismundo, 

si ab imperio depositus fuisset, successor, sic- 

uti, ferebatur, designatus; et cum, eo XIV în 

diversos carceres distributi, ex quibus V postri- 

die supplicio affecti sunt: reliqui mox. cajite 

luerunt. Balthazar in carcere strangulatus est, 

Fratres eius, Stephanus, et Andreas ante de- 

cennium a Gregorio XIII in collegium Cardi- 

nalium cooptatus, fraudem 'subodorati, comi- 

tiis non interfuerunt. praecipitatum iudicium 

„ob criminis atrocitatem et imminens .  pericu- 

lum. s sicque facti consultores. argumentaban- 

tur? „Quod olim în “Christierno Daniae Rege 

in privata iniuria vlciscenda; non Solum .ex- 

“ cusatum, sed etiam tanquam i iure factum. a 

Leone X 'approbatum. fuerat, id in Sigismun- 

do, qui dirissimam 1m se couiurationem 'aliter 

revincere non potuerit, a Clemeute VIII im- 
probari : non posse. „supplicio: de coniuratis 

suinpto, per totam. provinciam  cunctis fa- 

cultas -publico edicto datur: propriis : sumpți- 

bus militen legere, et in militiam adversis 

'Turcos proficisci, omni praeda quam ex hos- 

tico referret, militi attributa, qua ut. caeteris 

boniș utifrui ei liceret; 
rerum facie armis circumstrepere, omnia, -pri- 

vatarum familiarum. quietem “solicitari, : pri- 

sca maiorum înstituta verti, militem sine duce, 

duces sine tribuno passim discursare: sum- 
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t: apărarea cre- 

dintiei, si libertatea patriei, din care nici una 

nică alta nu se justifică prin consiliele si e- 
venemintele ce ai urmată, pentrucă indată 

după aceea călcară in pieicre toti. dreptul 
divină. si provocată celi mai crantii resbeti 
intestiniz, | 

După incheiarea lucrărilorii adunârei, 
Principele invită la mâsă pre magnatii tierei; 
in midr-loculii petrecerilori mesci puse de a- 

resbelii.. Colsrea resbelului er: 

„restă pre cel ce eră-in prepusii de conjura- 

tiune, si mal ântâiti se puse mâna pre Paltasar 

Bathori despre care se dice că, deci Sigis- 
mundii se scoteă din domniă, elit eră să-i fiă 
următoriulii; impreună cu Baltasar patruspre- 
diece insi se trămiseră la deosebite inchisori. 
Ciuci din acestia fură esecutati indată a treia 
di: de asemine se iomoriră si ceialalti, puginit 
după acâsta,. Daltasar fă sugrumati în nehi- 
sâriă. Fratii lui, Stefani, si Andreii, care-a- 
cestii din urmă inainte cu diece .ani fusese 
priimiti de Gregoriii XIII în colegiulii Car- 
dinarilorit, simtindi de iusielătiune, nu aă 

fostii faciă la adunare. Judecata urmă repede, 
atâtă pentru atrocitatea crimei ce ii se im- 
pută, câtit si pentru periclulii ce amenintiă. 
Indemnătorii acestori suplicie argumentă asia : 
că dâcă Leone. X nu numai a escusatii dar 
âncă a aprobatii ca legiuită fapta lui Cristi- 

ernii, regele Danici, intru a -răsbună o injuriă 
privată; apoi urmarea lui Sigismund care 
intru altă chipă nu puteă să apese una din 
cele mai crunte conjuratiuni, Cleminte VIII 
nu ai pute să nu o incuviintieze. După ce 
conjuratit se pedepsiră cu morte, se publică 

in totă ticra, edict prin care, se dă voii ori-. 
cul de a adună '6ste cu spesele sele proprie, 
de .a merge lă resbeli incontra Turciloră; 
totă prada căstigată dela ihimici să fiă pro- 
prictate a ostasilorii. Astfeliii, schimbându-se 
deodată fagia lucrurilorii, totii tiâra  resună 
de sunetuli. armelorii, limiscea, privată a fa-- 
miliclorit eră tusburată, vechiele , lorii datine 
răsturnate, ostasiuiă “fâră duce, ducil fâră ofi-
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mi imperatoris- riomen ab utrisque ignorari,. 

ita ut propior licentiae res, quam disciplinae 

militari videretur. primus novae. niilitiae im- 

petus in naveis Turcicas Danubio adverso 

vectas: fuit, Quarumn VII captae, omni come-. 

. tus genere magnaque auri vi onustae. -octa- 

va, quae, „praetoria erat, in tutum evasit. 

Hoc successu  elatus- Sigismundus XL 

bellatorum CIO omnis generis exercitum spe 

praedae post se trahens,, Michaelem Valachir- 

ac, et Aaroncm Moldaviae Vaivodas, Otho- 

manici Imperij bâneficiarios, defectiones alio-- 
qui suorum veritos, ad. suas Partes” pro teni- 

pore pertrasit, : 

“made iuxa “Temesvaram castra metatur, 
exercitus parte Varadinum versus, quae agrun 
vicinun vastaret, et comeatum ab ea parte, ne 
in' Sinanis castra libere - coiuportaretai, im= 
pediret; ' tum datis ad Tiffenbachium literis, 
eum rogat, ut ad fineis suos. Copias 'admove- 
at, quo coniuictis ' viribus cormunem :hos- 
tem lacesserenţ... 

Cum autem Tatari. a Sinang dimissi re- 
ditum in, patriam per Valachiam superiorem 
et. Transsylvaniae' îineis -instituer ent, a Palfio 
primum caesi, qui duas'eorum turmas inter- 
cepit, et partim în varias custodias 'distribu- 
it, elusis late Rascianis; cum exitum non ha- 
berent, ad direptionem et incendia, versi cun- 
cta late circa 'Tokaium vastarunt, et retro 
pedem ad Danubium referentes, Humen ad 
Strigonium TUrSus transmisere, et Sinanis per- 
missu Vesprinii, Papae, et Vicinae Rabae 10-. 
cis: hybernarunt. Sigismundus confusas, quâs 
initio habebat, copias, diversis ducibus attri- 
buerat. partem ducebat Gestius Ferentius, 'et 
în Lucariensi: agro circa Temesvaram re ge- 
rebat. partem “Michael Horvatus penes se ha- 
bebat, et iter Buda venientibus - Tureis infe- 
stum' reddebat. cum tertia Gaspar Carnoisius 
cornes în agro Iulensi! considebat. | 

  

  

ciari, alergă in tâte pârtile: nici unii nică altii 
nu scieă cine e supremulii lori conducătriii: 

eră.0 adevărată licentiă, nu disciplină mili-. 
tară. Prima lovire ce făcu n6ua 6ste fi asu- 
pra unorii vase turcesci ce vineă, pre Dunăre 
in sus. Siepte din acestea, incăreate cu aurii 
multi si cu totii genuli de provisiuni, fură 
prinse; a optva, cea pretoriă, scăpâ. 

Sigismundi, insuperbitii de acestii su- 
cesti, în fruntea a 40 mii ostasi de tâte ar- 
mele, ce-i nrmă in sperantia prâdilori 'pro- 
mise, trase în “partea sea de timpurii pre 
Michaii Domnul tierei romănesei, si pre A- 
ronii ali Moldaviei, beneficiari ai Sultanului, 

„carii, denu vreă, a se uni cu Sigismunâii, eră 

in periclu de a se , vede părăsit de supusii 

lori. ” 

După aceea si asidiă castrele în Timi- 
sioră, si o parte a, Ostei o "trămite spre Ora- 
dea Mare," ca să prade Jocurile vecine, si să 
impedece libera transportare a provisiunilorii 
in. castele: lui: Sinanii. Totdeodată râgă pre 
Tiffenbach, ca să se apropie la-aceste mar- 
gini cu ostile sele, spre a bate inimiculi cu 
puteri unite. : :-. îi : 

Tătarii, dimisi de Sinanii, voindii a se 

intorce in patriă pre la marginile Moldaviei 
si ale. Transilvaniei, fură bătuti de Palfi care 
incungiură due turme ale" loră ; persecutati 

apoi de Serhi, si neavândii. pre unde scăpă 
spre casă, se apucară a prăcă si a aprinde 
tote locuiile dempregiurutii Tocaiului; ast- 
feliu nevoiti a se intrce- 6răsi . inapoi spre 
Dunăre, cu voia lui. Sinan ernară in tînu- 

țulu Vesprimului, Papei si. Rabel. Sicismundă 
Sl impărti 6stea, care la începută atâtii eră de 

neregulată, sub comandulii mai multorii duci- 
O pazte o conduceă Gesti Ferencz. in tinutulii 
Logosiului, impregiurulii Timisidrel ; altă parte, 

Michaiii Horvat, spre a impedecă trecerea Tur- 

ciloră ce veniă dela Budâ si in fine cuo a 

treia câtă se asiediase Gaspar Cornis in i- 

nutulii Julej.
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_Ilis” se Cosacci adiunxerunt, qui licen- 
tia grassante admissi, ab iniuria Ohristianorum 

- postremo minime temperarunt, et post” fuga- 
tos: “Tataros, et ditionem Turcicam vastatam 
in Valachiam: ingressi, cum provincăae regu- 
lis tanquam cum hostibus conflixerunt,. victo- 
resque oppida ac vicos diripuerunt;, I9C _vir- 
gines rapucrunt, ctimimani libidine stuprarunt. 
inde numero aucti, et sub III. signis XVICIO 
prăedonum habentes,. per Poloniae fincis ca- 
dem licentia . grassati sunt. IIace pracludia 
belli cum 'Purcis. contra foedus a Sigismundo 
suscepti; qui ultionem anno. proximo, veritus,. 
Carillum, quo auctore a “foedere. Turcico dis- 
cesserat, ad Cacsarem legat, ct per cum, quid. 
egerit, ostendit, principium se bello pro Chri-. 

- stiana libertate, fuisse, ct ad illud Moldanum | ; 
et Valachum oblig gasse,. qui adversus potenti- 
am Turcicam i impares. sint, : proinde petebat, 
ut promissa auxilia in tempore summitteren- 
tur, ne: aut illi poenitentia subeunte cum 'Turco 
reconcilienitur, aut ipse yiribus minor. suc; 
cuinbat. i Ai i 
Da "Carillus rei ab initio pararius praeclara 
ct magnifica omnia a Caesare, retulit, et ad- 
finitatein tam diu speratam firmavit, pactis 
inter cum 'et Mariam Christiernam Caroli pa- 
trui Archiducis fi liam nuptiis, ita ut dicteri- 

„um ab adversa factione emanaverit, Sigismun- 
do pro rupti foederis ș procmio uxorem: ab Au- 
striis datam, et pro dote necessitatem : belli . 
cum 'Turcis gerendi impositann Îuisse, 

îti în -. e îi : , i ; 
. 
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„Cu acestia se uniseri Căsacii, carii mai 
in urmă nică pre Crestini nu-ă crutiară, Ei, după 
ce alungară pre Tătani si prădară tinutul 
turcescii, intrândii în ticra romănâscă, se lup- 
tară cu Domnii tierci-ca cu: nisce: inimici, . si 
invingândii, prădară orasiele „Si satele,. răpiră 
siese sute de vergini si le rusinară. după a- 
ceea immultindu-se,. in numără de:16. “mil, 
impărtiti in trei cete, devastară marginile Po- 
loniei. Acestea fur i preludiele resbelulu in- 
treprinsii de Sigismuridă spre a se desface de 
Turci. Temându-se clii că Turcii la anuli vi- 
itoriii ai să-si răsbune, trămise 6risi la im- 
peratuli pre Carili care li induplecase de -a 
vumpe legătura cu Turcii; si printrinsuli a- 
rătă impăratului că a datii inceputii: resbelu- i 
lui pentru. libertatea . crestină, că a obligatii! 
la acâstă . intrepriridere si pre Moldovianulii 
si pre “Românul carii dealtinintrea ' nu sunt: 
in stare de a: se tină in facia puterei turcesci, . 
prin, urmare cerh ca să-i trămită. de buni: 
timpi ajutăriele promise, ca nu cumva, acesti 
Domni, părându-le râii de ce. aii făcutii, să se 
impace 6răsi cu Turcii; s6i. clii insusi, Si- 
gismundii, mai micii la numeri, să. cadiă. in. 
lupta. cu "Tucă 

, : : . a 

| Carilit; midi- locitoriulă, aduse dela impt- 
ratulii promisiuni inari si frumâse la tote. câte 
ceru; intări si afinitatea cea de multă, spe-! 
rată, incheiândii -tocmâlă de căsătoriă intre 
Sigismundii si. Maria Cristierna fiia archidu= - 
celui Carlă, asia incâtă se făcuse proverbiii 
«că Austriaciă ati dati lut! Sipismundii muiere, 
drepti premiii pentru că-a. ruptii legătura cu 
Turculii; cră dreptii zestre i ai impusii nece: 

„a 

it pi taia a a 

aa , GARTEA XIV. ui 
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i "Cu inceputul acestui anu, urm Grecare 
schimbare in impărătia tureâscăi, prin mârtea lut - 
Amurată IN, la 16 Ianuarii, i in etate de48ani.
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De: patris morte certior Mahometes XI, 
postquăm obiit, die ad urbem venit. 

i Ă 

: Eodem .gquo reghum Mahometes inivit 
mense Sigismundus Bathoreus Daciaz : Prin- 

ceps, qui instigatu Pontificis et Caesaris ci- 
tra procerum consensum ac practer 'ordinum 

voluntatem bellum : adversus  Turcos gerere 

constituerat,- et Moldavos ac Valâchos ad bel- 
li societatem iam sollicitaverat,. missă perho- 
norifica: Pragam legatione de condicionibus 
cum Caesare.. transegit. Utrinque conventum, 
ut'a::bello contra 'Turcos suscepto non disce- 
deretur, “nisi. ex :mutuo 'consensu .ct Caesar 

„pactis 'Transsilvaniam et utramque Valachiam 
transalpinam et Moldaviam conprehenderet. 
Transsilvaniae iurisdictio : omnis cum iis in 

Hungariae partibus hactenus a principe posses- 
sis: penes Sigismundum' Bathoreum' a- Sonlio, 
eiusdemque heredes masculos linea recta ab 
ipso descendenteis cum * primogeniturae, eo 
prorsus modo, quo decessorum -suorum' Ioan- 
nis, Stephani, et Christophori - fuerat, “omni 
imperio ae dominio maneat, ita tamen ut Cae- 

sarem: Hungariae -regem : ciusque - legitimos 
successores agnoscere teneatur, fideique sa- 
cramentum citra beneficij ius dicat.. Decedente 
ipso Transsilvano sine liberis masculis, 'Trans- 

“silvania, „eique annexae ditiones Caesari eius- 
que successoribus' Hungariae regibus cedant, 
idque. Sigismundus et. provincia ordines s0l- 
lezani, „iureiurando firment. PE a 

i , Transilvania. ad Hungariae Tteges devo- ” 
Iuta, tm Caesar, quam eius sucessores iura 
municipalia, privilegia, libertates, immunitate 
integras inviolatasque se servaturos ororit. 

tant, ipsique unim ex provinciae proceribus. 

praefectum seu Vaivodum, arbitrio suo impo- 
nant. Caesar Transsilvaniae Dynastam pro li- 
bero princip6 agnoscat, eique illustris titulum 
praebeat, et unam. ex Caroli Archiducis nuper 
defuncti - filiabus: uxorem quamprimum con- 

E 

i guver “nului, 
Daciei, 
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““Aflândii 'de acesta Mohamet, la unspre- 
diece dile după mortea părintelui sei, ajunse 
in capitală. - . NI 

-. În luna: in .care Aohamet luă. frânele 

Sigismundii Bathori, principele 
care la instigarea, „Ponteficelul - si a 

Cesarelui,” si în contra vointieă staturiloriă“ si 
ordinilorii tierei, se determinase a “purtă res= 
belă „asupra Turciloră, si trăsese in. socie- 
tatea resbelului 'si pre Moldoveni si pre Ro= 
mâni; trămitândă la Praga o soliă. pră=ono- 
rifică, se invoi cu impăratul asupra, conditiu- 
nilorii. „Ambe .pârtile se invoiră ca, numal 
prin împrumutată, inticlegere să pună capeti 

resbelului cu Turcii; si ca 'in tocmâlă de pace, - 
impăratul. să cuprindă si “Transilvania si am- 
bele ticri române. “Transilvania si pârtile Un- . 
garieă care 'se află in posesiunea principelui, 

să remână si de aci. inainte totii sub puterea 
si domnia principelui Sigismund Bathori din 
Somlio, si a descendintilorii: lui în liniă dr6- 
ptă bărbătescă, după dreptulii priniogeniturei, 
urmatii si de predecesorii lui,' Ioane, Stefanii 
si. Orisfoforii; asia insă ca să recundscă pre 
Imp&ratulii Regele Ungariei si pre „următorii - 
lui legitimi, si să-i facă jurământii de cre- 
dintiă. Intămplându-se ca 'Transilvanuliă să moră 
fâră “următori de: partea bărbătâscă, Transil- 
vania si 'pârtile ei, să tiâcă la impăratulii si 
la ! sucesorii lui “regi ai Ungariei. Si pre a- 

cesta, să jure in modă solemnă Sigismundu 
“i si staturile: tieroi. . - . E 

 Trecendii Transilvania la regii Ungariei, 

să promită atâtă impăratulii, câtii. si sucesorii 

lui, că vori păstră- intregi si neviolate dreptu-. 

rile municipale, libertătile si immunitătile ei, 
si că-i .vorii .dă unii Voivodii dintre magnatii 

tierci alesii de bună, voia lorit. Impăratulii să 
cunâscă pre domnitoruli. T'ransilyaniei de prin- 

cipe liberi, si să-i dea titlulă de Illustre, si 

câtii de curândii să-i dea voiă a, luă, de mu- 
iere. pre, una din fiicele r&păusatulul archiduce : 
Carlii. Afară de acâsta, să stăruâscă. ca. Fi- 

 



cedat, insuper ct ipsum .velleris, aurei. torque 

a Philippo donandum curet. milite, tormentis 

ac omni  apparatu bellico, pecuniaque quanta |. 

'poterit, „prout necessitas erit,. iuvet, procu- 

rotque,: uts. R. imperium principis ditionum- 

que suarum patrocinium suscipiat, iamque nunc 

Caesar ipsum ac liberos eius principes impe- 

ri) citra tamen sufiragii ct sessionis ius. cre- 

el. Quae opida, aces, civitates ac munita loca | S 

expugnabuntur, aut ecipientur, "miss0 a Cac- 

sore iusto exercitu'. ipsius “maiestati, cedant; 

| quae item illustrissimus Transsilvaniae; prin- 

ceps milite suo et opibus hosti cripiet, ea pe- 

nes se suosque retincat iure bencficij suae 

Maiestati saluo;'et siquidem ea olim ad Hun- 

gariac regnum spectaverint, statimque 'vestitu- 

ere teneantur, compensatiorie - idonea a! Cae- 

sare. accepta. Muniendis adversus hostem 10- 

- cis: idoneis liberaliter Caesar pecuniam con- 

ferat, et ipse Sigismundus, nullis sumptibus 

ac viribus parcat, quo minus ea serio muni- 

antur,:et ad 'suac: Maiostatis obsequium ct 

Christianiae reci bono defendantur. his adăita 

 infausti ominis , clausula, si contingat,; bello 

non ex voto. succedente- ipsum Dacia: omnino 

a Tureis pelli, ut Caesar eo casu teneatur ei 

în suis ditionibus dignitati suae convenientem 

„locu assignare Cum idoncis vectig galibus, qui- 

bus se suamque “familiam tueatur. Eadem ora- 

tia fiat aliis provintiae proceribus, qui eandem 

cum ipso fortunam subire 'coguntur. His per- 

"actis honorifice cum donis legati dimissi, spe 

facta, ut quamprimum ad fineis cius sponsa 

promissa deduceratur, 
) 

Verum. ia diutius dilatum, ac vix tan 
dem instante; „Sigismundo, et verba sibi. data 
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lipi să-i trămită si lui mieluli, de aurii. să- 
lă ajutore | cu 6ste, cu: tunuri si cu totii apa- 

ratulii belicii, si 'cu Dani pre câtă va pută 

si după câtă va cere "necesitatea. Să facă im- 
păratulii, ca- sacrulii imperii Romani să-lii 
priimâscă sub scutulii: seii pre. el: si tierile: 
lui, si âncă acumii.să-lă “creeze” impăratulii 
pre clii si pre. fiil lui, de Principi ai imperiu- 
luj, insă fâră drepti de siedere si de sufra-. 
giii. Ver.ce opide, întărituri, cetâtă si alte lo- : 
curi fortificate se vori cuprinde cu '6ste tră- 

-] misă 'de impăratul in numării de ajunsi, voriă. 
trece la maiestatea imptratului; ră dâcă a- 
celea le va luă din mânile inimicului illustri- 

Simulii principe ali Transilvaniei cu 6stea si 
puterea sea propriă, le va tin principele pen- 

tru sine si pentru :următorii 'sei, “rămăindă 

insă .neatinsiă dreptulii de beneficiii 'alii Maie- 
statei sele; decă insă acele locui mai ina- 
inte se vorii fi tînutii: de Ungaria, să fiă da- 
tort ai le restitui: numai de: câtă, priimindă 
"dela imptratulii o. cuvenită “compensatiune. 

Impăratulă să contribuescă întruni modiă li- 

berală pentru intărirea, locurilorii potrivite a- - 
supra inimicului, precumii si Sigismundii să 
nu: erutie nici unii felii 'de spese “pentru -ca 
aceleasi să. se fortifice cumi se: cuvine, si să 
se apere intru ascultarea „impt&ratului si in-. 

tru “folosul causei crestine. La, acestea . se 
adause o clausulă” de. unit reii omenii : ca, dâcă 
Sar intămplă ca resbeluli să. fiă nenorociti, 
si Turcii să-l scotă din -Dacia,: impăratulit 
in asemine casă: să fii datorii: a-i dă in im= 
părătia sea unii locii potriviti demnitatei selc, 
si. cu' venituri de ajunsti spre: a se. sustină pre 

sine si familia sca. De asemine gratiă, să se 
bucure. si altă nobili ai Transilvanici a cărorii 
s6rte ar fi, nedeslipită de a sea, Puindu-se 
tâte acestea la „cale, solii Jul, Sigismundii prii: 
mind daruri dela impăratul fură dimisi cu 
tâtă ondrea, si cu incredintiare că preste pu= 
“cină i şe va trămite si sponsa promisă 

- Implinirea acestei promisiuni insă, se a- 
mănâi mai indelungi, si de abia numal la stă-
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ab ordinibus focălerationcin! illam Daciae' exi- 
tiosam pracsagientibus iactari caussante, Ste 
phanus Boscaius Sigismundi leg; gatus, qui Pra- 
gae remanserat, „Graccium ; Stiriae metropo-. 
lim ineunte Martio profectus fiduciarias cum 

„Maria Christiana coram Maximiliano Cassa 
ris fratie et. Ferdinando Sponsae, itidem fra- 
tre nuptias contraxit,. sollemni inter. princi- 
pes ritu în „conimunem Iectuzm admissus; cum 

în deducenda domum uxore novae morae ne- 
cterentur, ot "in Octobrem mensem reiicere- 
tur, ille ob ordinibus suis: persuasus institit, 
ut antequam' contra 'Tarcum mMagno cun exer- 
citu venientem proficisceretur, nuptiae constum- 
marentur, „missisque legatis ad extremum ob-: 
tinuit, ut Sponsa,, Graecio vale dicto „Viennam 
veniret, ubi. magna pompa excepta est, -VI. 
Fid. lun. unde a Matthia axchiduce deducta et 
in Maximilian fratris „Manus consienata est, 
“qui eam porto. cum XXCI9 bellatoruim Cas- 
soviam. „exeunte demtim Iulio. ad virum- dedu- 
zit, ac postremo. Albac: Iuliae. in 'ipsa Trans- 
silvania nuptiae celebratae sunt.: a 

Omine infelici, alienatione animorum sta- 
tim inter cuniunctos secuta; sive Sigismundi 
impotentia ei câusam dederit per  innodatio= 
nis fascinationem a; Ianna Strige vetula: Ioan: 
nis Koacotij, sicuti passim iactatum - fuit, fn 
ctam, sive ab: Hungaris invidis persuâsus' qui 
impotenti adversus Germanos. per occasionem 
adfinitatis. tunc in: illa aula  pollenteis odio fe- 
rebantur. aa “ - 

Apiolusionibus ct excursionibus interea 
bellum per" Moldaviam, cui . praeerat “Aarcn! 
Vaivoda, et. Valachiar, cui Michael viri stre- 
nuus tunc impositus- erat,. „ceptum. -is “Petri 
quondam Palatini filius fuit, ab Alexandre im- 
perio deiecti. Sed cuin ' Alexander luxuria ct 
libidine erga Omnes iniuriosus, tum nepoti= 

_ - 
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ruiutiele: lu Sigisrhuindut: si Ia: plângerile lui! 
-Că a ajunsă a fi de. vorbă inaintea. staturiloriă : 
tierei : cari vedeă ună. maie: periclu in acea 
federatiune a Dacici cu Austria; Stefani Bocs- Ş 
kai, legatulii lui “Sigismundăi, “ce. remăsese 
la Praga, cu inceputulii lui Martiii mergândii 
la Gratz, capitala Stiriei, incheiâ' căsătoria in 
numele lui Sigismund cu Maria Cristierna, 
fiindi admisă in patulă comuni "(conformă 
ritului solemnii ce se observă intre. principi) 
în fiintia de faciă a lui Masimihanii fratele, 
impăratului, si a lut Ferdinandii fratele mire= - 
sei. Si fiindii-că si acumii. âncă: se mai amă- 
nă trămiterea miresei a casă, pân? câtră luna 
lut Octobre, Sigismundii la indemnulii statu- 
riloră tierer. stărui ca, inainte” de a' plecă, in“ 
“contra. Turcului ce se apropiă cu 6ste mare, 
„să se indeplinescă , căsătoria ;. si trămitendă 
6răsi, soli, in fine isbuti ca mirâsa luându-si, 
dioa bună dela : Gratz să vină la Viena; unde. 
la 8 Tuniii ft 'priimită cu mare pompă. De 
aci o luă archiducele Mathia £ si o'dete in mâ. 
'nile' frate-seii Masiniilianit; acesta apoi: in- 
soţilii de o '6ste de 20' mit o. duse la Caso= 
via la bărbatu-sciă cu finituli lui Iuliă, si în. fine 
se „celebră â nunta „în Alba-Iulia „Transilvaniei, 

Dar, dinrienoocita, îndată: se si instrăi-“ 
nară. inimele căstitoritilori, oi din causa ne= 
„putintiei: lut . Sigismundă, care, precimii se 
spună in generalii; urmâ. prin descântecele 
făcute de bătrâna, : strigâiă . Jana a Iul loanii 
Roâcosi, ori la indemnul Ungurilorii carii 
se purtă. cu 0 ură neputinci6să asupra Nem- 
tiloră carii în urmarea acestei afnitât « se in- | 

- cuibaseră la curte, - , 
. . . Îi... . 

“Intie aceea, prin “incereâră de luptă si prin 
escursiuni,- incepă resbelulii in Moldavia. în 
fruntea căreia se află, Aron Vodă, si în ticra. 
romănâscă unde atunci se asiediase Domni, 
Michaiii, bărbatii vit6zii. Acesta, eră fiul lui 
Petrascu Vodă pre care li scosese din Scaunii 
Alesândru Vodă. Dar fiindii-că Alesandru' prin



"sere periit, 

| Phlokza, Ierzova, Silistria” captis, 

nis sumptibus gravis summun 'suorum odium 
meiuisset, grandique acre. alieno contracto, 
quod X auri sagmas, vulgo potuaras vocant, 
excedebat, populos insolitis tributis onerâsset, 
Amurathes a Valachiae ordinibus exoratus cum 

cum uxore liberisque ad portam icvocavit, 

et eius loco Io. -Michaelem in paterno solio 
per purpuratum Temesvarensein constituit. Ale-, 
-xander autem paullo. post accusatus, quod res 

novas in provincia moliretur, iussu: Sultani 
in. aedibus suis Constantinopoli elisa gula mi- 

sibi a. Porta mitti metueret, sive insita am- 
bitione sive necossitate victus rebus suis condu- 

cibile existimavit, ut suos aduersus 'Turcos'bel- 

lo irreconciliabili concitaret, et iam toto bi- 

“ennio armis :infestis.cum 'Turcis et Tataris: 

pugnabat, Dziurdzoua ad Danubij. ripam, Du- 
cheresta, cum ingentibus praetecti “thesauris, 

et „post in: 

gentem stragem direptis ct incensis,,. dumque 
Sinan: în 'Thraciam descenderet, opportuno 
eum loco ad Haemi montis angustias nacti 

“ Valachi duce Sestio Ferentzio comitatum' e- 
ius ceciderunt, ct thesauros' „fama ingenteis 

diripuerunt, Successumque urgens Ferentzius 
pleraque loca munita circum occupaşit, et in 

'Thrăciam descendens haut longe a Byzantio 
magno sui terrore iniecto excucurrit. „Aqpostre- 

mo 'dum „se domum recipit, XIICIO "Tata. 
vorum  obvia cecidit, fugavit. Et hacc onnid 

toto Ianuario acta. 

Moldavorum et: Valachorum defectionem 
antea clientelarium cun indiene admodum 
ferrent Turci, quidam nomine Ianicula 'Bog- 
danus ad veterum provinciae Palatinorum fa- 
miliae genus referens, quippe parens eius 
Moldaviae Vaivoda : fuerat, Lcopoli Russiae 

"dum exularet, ob coniurationem Stephani Re- 

„L.A. THUANI HISTORIARUM SUI TEMPORIS 

| desfrinârile si fârădelegile sele, prin Sumetia. 

“Michael autem, qui successorem'   

nuariti. i - 
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si risipa sea, prin dârilc! cele ne mal “audite - 
ce aruncase asupra tierei spre a "pută purtă 
datoriele cele mari ce făcuse preste, suma de! 
diece poteri de aurii, asupriă pre toti si se 
ficiise de ură înaintea â tâtă tiâra : Amuratii, 
rugatii de “boeril tierei, li chiămâ, la Porti 
dempreună cu femeea, si copil, 'si in locu-i” 
asiediâ, in tronulit părintescii pre Ion Michaiii, 
prin Pasia dela- Timisiora. Pugină după aceea, 
Alesandru, acusatii că cârcă a face n6ue tur-' 
burâri in ticră, peri sugrumată, “din ordinea 
Sultanului, în casele sele proprie in Constan: 
tinopoli. Tri Michait,. temându- se nu cumva, 
Porta să pună pre altulii in loculi scii, in 
vinsii ori de firâsca sea ambitiune ori de- ne-. 
cesitatea impregiurârilorii,. află cu cale de a 
indemnă pre al sei la luptă neimpăcată în 

contra” Turcilorii.. Acumii de doi ani de dile. 
se află neincetat in. luptă armată cu Turcil 
si Tătarii: bătuse Giurgiulii dela ripa Du- 
năreă, sfârmase pre Turci! din Bucurescă pră= 
dândii tesaurii nemăsurati at conducătoriului 
lori, bătă infricosiatii, prădă, si aprinse, Ce- 
tatea-de-Floci, Hârsova, Silistra... - si “când 
Sinanii se intorecă prin Tracia, Români), Con- - 
dusi de Gestiii Ferentiii, la strimtorile mun= 
telul Emulii la unii locii bine alesii, tăiară 
pre toti câtă avea impregiurulii scii, prădândii co- 
mori nespuse. “Ferentiii, incuragiatii prin acesti 
sucesit, inaintâ prin Tracia, ocupândă mal multe 
locuri întărite, pân aprâpe de Bisantii: care: 
se cutremurâ de spaimă. In fine, intoreânidu-: 
se a casă, tăiâ si fugări 12 mii de 'Lă itari! 
ce-l esise în cale, Tote acestea in luna lu Ia 

Fiindi  Tureii măchniti preste măsură. 
că Moldovenii si Românii se rupseră decâtră 
densii; unii anume: Ianculii Bogdanit (care 
pretindeă a se trage din familia "vechilor: 
domni ai tierei, fiindi-că tată-stii căruia: i se 
-tăiă capul în “Leopoli. din ordinea regelui 
Stefanii, fusese Domni ali Moldaviei) usiorii:
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gis. Poloniae iussu securi percussus; facile a 
Mahomete.. Sultano impetravit, ut cum auxi-. 
liaribus. Turcis. avitum, :ut, aiebat, imperium 
repeteret, obsequium - ct tii butuna pacius is 
Tataros sibi adiungere cupiens Sultani aucto- 
ritatem per Purpuratos interposuerat. Verum 
de. eorum' consilio. certiores Christiani, sum- 
missis a Sigismundo XII. armatorum C19, În-. 
cedenteis ageressi; antequan. se cum Bosda- 
no coniungerent acri impressione facta VI CI9 
ex ÎI ceciderunt; ceteri huc illuc dilapsi sunt, 

- Jamque Ferentziiis successuum fama in- 
gentcis copias coliegerat, et Cosacci în Po- 
doliae Polono subditae finibus semper excur- 
rentes spe praedae. invitati Sigismundum ini- 
serant, bimestre tantum stipendium peten- 
tes; quod si concederetur, fidem obligabant 

” se, armis infestis Turcos persecuturos, et Hâ-. 
drianopoliin occupaturos, et in posterum ex 
prada vitam sine stipendio toleraturos. Quod 

- cum. non gravate ille annuisset, non militari 
more, sed per praedas ac latrocinia deinceps 
vellum gestum, sexpente inter militareis Viros 
praedonum exemplo, et Polonis EX CO plus de- 
trimenti, , quam Turcis, adversus i quos arma 
sumpta, ecran; sentientibus; ita ut unde ma- 
gnum. praesidiuta “sperabatur, inde res Chri- 
stianae maxime turbatăe sint, uti crit videre, 
ex sequcatibus, | 

Dai i , 

“ Comitia interim Posonij i in Pannonia, Pra: 
pac. in Boemia belli - contra 'Turcos gerendi: 
incundis „rationibus indicta sunt. Pebruario. 
ineunte Archidux Matthias Posonium venit, et. 
a regni ordinibus inpetravit, ut pecuniae În 
bellum nulla dignitatis, et immunitatis ratione. 
habita -collatio fieret; qui pecuniain confere 
recusaret, suis: sumptibus militare teneretur, 

„tum perscriptae militares, leges. Meretrices a. 
“castris removeantur ; si quae reperiantur culeo 
inlutae i in pr ofluentem mergantur, aduectie co- 

„meatus libera sit: qui. eam impedierit, aut 
„annonariis damnum iniuriamve intulerit, Dar: 
tibulo „suflig atur. Domos peaesulum, proce- | c 
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căstigă, dela Sultanul Mohameti, ca cu. aju-. 
torii turcescii să . recăstige, - precumit diceă, . 

elii, “domnia părintescă, promitândii ascultare 
si tribută. Eli căstigase prin autoritatea Sul-. 
tânului ca să-i vină si „Tătarii - intrajutoriii: ! 
Crestinii insă; aflândit de tâte acestea, si prii-” 
„mindii - dela Sigismundti ajutoriii. de 12 mil, 
armati, atacară pre 'Tătari inainte .dea se uni, 
cu Bogdanii, cu ațâta inversiunare, incâtii 6 
mii dintr” insă cădiură morti, celalat! apucară 
fuga care incătrâii. - 

Prin faima atâtorie sucese, Ferentiti a- 
dunasc o 6ste infricosiată; si Căsacii carii: 
infestă, marginile Podoliei, indemnati de. spe- 
rantia prâdilorii, trămiseră Ia Sigismungă ca | 
să-i priimescă in 6ste, „cerândii 16fă numai. 
pre timpi de dâue luni; si incredintiândii că, 
de voriă “fi priimiti cu acestă „conditiune, ef 
vorii bate: pre Turci, vorii ocupă Adrianopo- 
lea, si după aceea, multiămiti numai cu pra-: 
da, nu vorii mat cere nici o 16fă. Ihcuviintiân-. 
"du-le Sigismundii cererea fără greutate, de.” 
aci inainte' resbelulii nu se mai purtă, in. modii 
militarii, ci prădândă si hotîndii, lătindu- -se 
esemplulii cel ră si: între. militari. Astteliti, 
din acestii resbelii, mai multi suferiă, Poloni 
de câtii Turcii asupra cărora prinseseră arma; 
si de unde se asceptă, "ună razimii tare, urmâ, 
numai turburarea Causci crestine, prenumii se - 
va vede din, cele ce urmeză. .. 
“Inte aceea, atâtii la Posoniii în Uasatia, 

câtii si la Praga în Boemia, se convocâ: dietă. 
spre a se consultă asupra modului cumii să. 
se pânte resbeluli cu Turcii: Cu inceputulii 
lui Februariii, archiducele Mathia” veni la Po-. 
soniă, si căstigâ dela Staturile tierei ca toti, 
fâră diferintiă de demnitate, să contribuâscă 
bani pentru purtarea resbelului: celă-ce va, 
recusă asemine contributiune, s să fiă datorii 
a milită pre spesele sele. Totii atunci se a- 
duseră legi militarie: ca meretricele săse de- 
părteze din castre; si decă sar găsi vre una, 
să se c6să in saci si să se arunce in “apă; 
căratulii provisiunilorii de 6ste să fă. liberi:
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run, nobilium, aliorumque e sacro ordine et 

Cacsaris doimesticorum a militum bospitiis 

eximantur. Postridie quam .haec Posonij de- 

creta, hoc est V: Eid. Febr. . Pragae Caesar 

„comitia habuit, et gratiis provinciac ” ordini- 

„bus publice actis; quod hactenus et milite ct 

- pecunia rem Christianam. iuueriit, ad Ponti- 

ficem, Hispaniae, Poloniac, Sueciae Reges ip- 
-sumque Moscum,*! aliosque principes diligen- 

ter se scripsisse dicit, precibusque eos solli- 

citasse, ne tam iusto ac necessario. bello de- 

sint, ac sperare, ut illi commune periculum 

minime 'negligant.. Tandem . Boemi;  Quadi, 

Marcothanni, Lusatij, VI CI equitum, X pedi- 

tum in hoc bellum se' missuros polliciti sunt, 

qui a Maio ineunte ad IXbrem exeuntem toto 

semestri suis sumptibus Caesari militent. 

Eodem.. tempore Sigismundus Poloniae 

-Rex comitia Cracoviae celebrabat, in quibus 

Pontifice per „leg gatos instig ante de sociandis 

adversus communem hostem viribus magno 

-sententiarum aestu. actuin est. Nara. ut pium 

iustumque  bellum in speciem erat, ita fo6- 

deratignem antiquam et tot annorum felices 

-%). Miserat Tzu ante V. arkuscium ex Quadis nobilera 

, adolescentem ad Theodorum Magnum Russiae Ducen 

Caesar, qui summa humanitate a Aosco „acceptuis 

"est, ingebti pecunia, pri uesenfi et 'singulis annis nu- | 

: meranda Caesari promissa, modo ne pacem et inducias 

cum 'Turcis faceret, erat in! cadem aula; cum Cae- 
„sareus Orator appulit, Persicus legatua, ut de. bello 

cum Tureis gerendo ageret, missus;.qui cognito Cac- 

- Sarei oratoris adventu, 'Mosci permissu * cum €o a. 

“ gere voluit, et religiose recipit Sultanum Persarum; 

si Caesar in” bello' contra 'Turenm constanter per- 

seueraret, ab armis nou dicessurum. ind post am. 

bitiose. ostentatas opes muneribus et: zibellinis „Bel 

. libus pretiosissimis donatus Varkusius tandem dimit- 
- titar,.. Thuan. ad an. 1591, „id. Că. pag. 6. edit. 

*Coloniens, - - 
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“cclii-ce ar aduce vre o pedecă ati danii scii 
injuriă cărătorilori, să se spândiuie; casele 
episcopilorii, magnatilorii, .nobililorii. si . ale 

preotilorii în generală, precumii, si; acelea ale 

servitorilorii impăratului, să. fiă scutite de in- 

cuartirarea soldatilorii. A treia di „după ce se 
decretară acestea la Posoniii, imptratulii tîni 

“adunare la Praga, unde aducândă multiămită 
publică Ordinilorit tiercă, că ai datii pân a- 
cumit ajutârie de 6ste si de bani in folosulii 
causei crestine, le spune că elii, “ impăratulă; 
a. scrisii Ponteficelui, si Regilor Spaniei, Po- 
lonic), Sueciet, si Muscalului insusi precuniă 
si altori principi, rugându-l cu totii deadin- 

sulii că si nu se retragă dela acesti resbelii 
drepti si necesariii, si speră cumcă ci nici 

decumii nu vorii neglege periclulă comuni. -. 
In fine, Boemil, Moravii, Marcomanii, Lusati- 
anil, promiseră pentru “acesti resbelii 6 mil 

de călăreti, si 10 mii de pedestri, carii, dela 
inceputul. lui Maii pân” la finituli lut No-" 
uembre să ostâscă in socotâla, lorii. i 

“Toti întru 'acelii timpii, ! celebră. si Si- 
gismundii,: regele Poloniei, comitie la: Craco- 

„via, unde, la instigarea legatilori Papei, multe, 
si mană vorbe frumâse 'se diseră despre” in. 
sogirea, puterilorii asupra inimicului” comunii. 
Că-cl, pre câtii acesti resbelit părcă a fi piu 
si justii, pre atâtii se părcă de periculosi” a 
violă vechia federatiune si a turbură pacea 

%, Tmptratulă trămisese la Teodor Afarele- Duce ală 

Rusiei pre tânărulii Varkusciă, nobili din Moravia, | 

care fi primită de "Muscalulă cu totă cuviintia, - 
promitânădi impiratului “mari sume de bani. 'acumă 

si pre fiă-care ani, numaisă nu se împace cu Tur. 

culă. Pre cândă sosi oratoriulii impărătescă, se 

află la curtea Muscalului si solulă Persiani, trămisă 

“spre atrată asupra resbelului cu Tureii ; acesta iu 

tielegendi 'de venirea Legatului împărătescă, a 002 

rită a trata cn densulii, cu voia Muse: alului ş incre- 

„ dintiândă că mei Sultauulă Persilorii nu va depune 

" armele dccă impăratulă va | erseveră. cu constantiă 

in resbelulă cu Turcii; după accea, Varkusciă. prii- 

„mindă vestminte Vlănite cu samură, si alte pretidse . 

daruri, se intârse a casă, Thuanu, la, a. 159% „car 

fa Că, pag 6 editide Colonia, -*
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inducias violari periculosum . pr udentioribus 
videbatur, Dein accenso semel bello multa in- 
commoda sequebantur, 'Tataris et in regno et 
extra: regnun undique circundatis, et Cosac- 
cis aeque regno ac 'Lurcico nomini infestis 
data ad atrocinia et praedaționes libertate, 

: „„ Paeterea ) Tarus în regno peditatus erat „: 
huic bello ad obsidiones necessarius, ad cumque” 
alendum “stipendium. deerat. Ioannes Sarius 
Samoscius „cancellarius et magnus exercituum 
imperator aperte. contradicebat, Stephani Re- 
gis. prudentissimas admonitiones Subinde re=: 
petens ;. tandiu securam. “pacem, ct optimam 
reipubl. admninistrationem i in regno duraturam, 
qQuandiu cum 'Turco armis quies esset, Qui 
bellum - “suadebant Iudaeis. per totum. regnum 
habitantibus in singula „capita singulos aure- 

"08 viritim imponendos censebant, et candem 
pecuniae collationem feri, quae bello Mosci- 
co nuper, anno CIO. 19 LĂXVIIL facta, fuerat, 
Haec ante Oimucensis „episcopi et Venceslai 
a :Derca Lippensis reguli Caesarianorum Je- 

"gatoruin adventum exeuntibus. iam comitiis 
acta; „În quorum grâtiam prorogata comitia, 
iisque datus Senatus, et auditi Parinoniae or- 
dinum ob eandem causam missi oratores et dele- 
cati a Senatu, qui de foederis a Caesare „DIo- 
positi condicionibus agerent. Auditi ct exe- 
unte Martio' Saxonis et Brandeburgici Septem- 
virorum legati codem missi, ab illo Ioannes 
Costitiuş et Ioan Belendorfius Vardinius, ab 
hoc Nic. Reusnerus ct Christophorus” Broken- 
dorfius, qui Polonos, ut in belli tam iusti ac 
ncessarij : societatem cum Caesare . coirent, 

| gravi. oratione, hortati sunt. E 
, Fervida adeo principum Christianorum 
studia minime . latebant Sinanem huic bello 
“praepositum hominem vafrum etper” crebra 
transfugia de rebus nostriă certun; qui ut spe 

: pacis iniceta „apparatus tântos retardaret, et 
Scgniores” “conatus.. nosfroruni „redderet, Con- 
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de care se bucuiră in fericire de: atâti ani. 
Si apoi, aprindiendu- -se odată 'resBeluli, -Po- 
lonii se temei că pentru ei ari urmă mai 
multe rele, si inlăintru! i tierel, si dinafară, 
de tâte pârtile; pentrucă s'ar deschide drumii 
liberi - de. lotriă si prădătiuni, atâtii Tătariloră | 
câtii si. Căsaciloră carii acesti din urmă nu 
sunt, mai pucinii. periculosi pentru Poloni de 
câti pentru Tudi, o. 

„Afară de' acesta, - călăreti, atâtă, de ne- 
cesară la acestii : resbelii, în ticră pucinil se 
poti stringe; 'stipendie pentru 6ste âncă lip- 
sescii. Zamoischi, cancelariulii si supremulit 
căpitani "ali: 6steă, . contradiceă, pre fagiă, 
memorândii adesit. pră- intieleptele invătiătuzi 
ale regelui Stefanii, că, din momentuli ce va 
incetă pacea “cu Turcii, nu va mei ave ti6- 
ra pace. şi linisce; nici statulă o bună “ad- 
ministratiune, -Cei-ce eră pentru resbelii,. 
propuneă a se aruncă. dare de câte unii gal- 
binit pre. fiă-care capii de Evreii din t6tă ti6- 
ra, Si să se stringă- “contributiune intocmai 
ca la anul 1578, pre timpuli. resbelului cu 
Muscalii. Acestea se deliberă câtră finitulit 
coinitielorii, inainte de a ajunge Legatii i im- 
păratului. Iu” gratia acestora: se prorogară co- | 
mitiele. Legatii fură admisi in adunare; dea-.- 
seminea fură ascultati oratorii. trimisi de Un- 
guri totii în acestă causă. - Senatulii, poloni 
delegă din sinulii sei bărbati. carii să trateze 
asupra, conditiunilorii aliantiei propuse de im- 
peratuli. Nu mai puginii fură ascultati, cu 
finitulii “lunci Marti, si „Legatii trămisi de 
Septemviriă Sasonici si Brandenbur gului,. caril 
tinură cuvinte seriâse, indemnândă pre. Poloni 
de a se insoci cu impăratul la ună resbeli 
atât de justia si necesari. 

j 
- Pa 

„Aceste intielegert 'atâţăi de zelâse ale 
principilor crestini, nu vămaseră necunoscute 
lui Sinană, conducătoriulii resbelului, omiă vi- 
clânii, care aflase. dela, fugari tâte trebile n6- 
stre; Sinanii, deci, cu scopii de a intărdiă pre- 
-gătirile - nâstre prin: prefăcute: propuneri de 

,
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stantinopoli . Beleraduim veniens secum Caro-: 
lum Cracovicium Caesaris legatum adduxerat, 
miris modis indigne prius ab Amurathe ha- 
bitum, 

'commoditatibus tandem defecerit.' Fo mortuo 
„quinque ex illius comitatu, qui superabant, 

haut. mitius a Sinane babiti,. quibus produ- 

ctis heri mortem. impudenter "exprobravit, ac 

ore: dixit, ut tanquam  illius rei Caesareae: 

maiestati poenas darent; alioqui sibi pr oposi-! 

tum fuisse orâtorem, Si viveret, et totum eius 

famulitium liberum dimittere, ipsoque Ora: 
covicio pacis inter Sultanum et Caesarem pa-: 
rario. uti. . a 

Cam autem _vivis exemptus sit, vclle 
famulos eius libertati restitutos ad Căesarem. 

Jesare ac per eos ipsi denuntiare, a Sultano 

sibi mandatum, ut Viennam primo vere Ob: 
sideat; cuius. 'situm, munitiones et vireis 0- 

ptime. perspectas habeat, et quam prae Java-: 
rin expugnatu facilem sciat. Notam utriusque 

principis potentiam; minima clade vireis. a- 
liorum atteri; inter' Musulmanos ex unius mi- 

litis. caede alios decem. ac. plureis continuo 

renasci. Tum În Germanos contumeliosa multa 
euomuit.: Ipsos: in “hypocaustis inte vinum €- 

pulasque., desides otiari, ut inediae sic -pul- 
veris et aestus impatienteis. Quapropter con- 

sultum videri ut, Caesari auctores sint, rati- 

ones de pace ineundi, antequam Sultani exer- 

citus educatur, Ea de re ipsos 'cum Asane fi. 
lio Budae purpurato, qui ampliora mandata | 

| habeat,, „agere Posse, 

. 

Igitur, cum quaestore Budam missi Cra- 

covicii familiares et longe alio quam a Sina-! 
ne vultu ab Asane excepti sunţ; quippe ora-, 

toris Caesarei indigna. norte extineti -casu: se 

 dolere testatus sit, et sedulo ad patrem scrip- 

sisse; ut, ipsum dum viveret, eiusque .comites 
„incolumeis . dimitteret, nunc tandem impe- 

ita ut ad contumelias - continuas: ac-! 

cedente animi moerore aliisque itineris “in-' 
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pace, venindă dela Constantinopoli la Beleradii, 
luase cu, sine pre Kreckwitz, Legatulii: impă- 
ratului, pre care Amuratii li tratase intrunit 
modii fOrte nedemnii, astfeliii încâtă, căpătând 
durere de inimă de atâte batiocuri ce, sufe- 
rise, apăsată si de greutătile druimului, in fine 
muri.. După mârtea lui Kreckwitz, cinci din 
“cej-ce li insogiă nu fură mai bine tratati, Si- 
nani le impută cu nerusinare că ei ari fi causa 
mortei -domuului lori, si-l amerintiă că impă- 

ratuli are să-i pedepsesci pentru aresta, pen- 
trucă elu, Sinanii, si propusese .a cliberă, a- 
tâti pre oratoriulii. decă r&inăneă În victiă, 

câtii si pre servitorii lui, si a se folosi de 
inşusi Kreckwitz, ca midi- locitoriii. 'de pace in 
tre saltanulii si impăratul. | 

Dâr findă-că Kreckyitz a incetatii din 
vitiă, eli liberândii pre servitorii lui :voiesce 
a-i trămite la impăratul. ca să-i spună că, 

“Sinan are mandată dela sultanulă ca la. -pri- 

măvâră să incungiure Viena, ale cărei, positiune, 

întărituri si: puteri, le curiâsce forte: bine, si 

scie că. este mai usiorii de a o. luă „decâtă 
'Tnurinului. Puterea ambilorii domaitori -e -cu- 
noscută; altii se. cutremură de cea mai mică 
lovire: 6ră la Musulmani, murindii unulii, 
diece si mai multi r&sară in Jocul lui. Mai 
vomi si alte multe batjocuri asupra “Nemtilorii : 
“că -acestia nu scit - decâtă. să-si petrâcă : la 

focii intre vinuri si măncâri, ce unii-ce nu 

potă suferi nici fomea nici €&rba de puscă nică 
axsitia sorelui. Pentru aceez, e consulti. să. 
îndemne pre impăratulii a se găndi la pace, 
mai, inainte de venirea 6stei sultanului. Potă 
să trateze asupra. acestui. „lucru cu fiiu-seă : A- 

"| san-Pasia din Buda, care e însărcinată: cu 
acâsta, i. ÎI ta 

Ajungăndii la Buda &menii lui Kreclwiz, 
Asani i priimi, fără: asemănare -mai :bine: elit 
le arătă câtă durere simte de- m6rtea nedemnă 
a oratorelui imperătescii ; că'elii adese! oră 
scrisese tatălui seii (Sinanii), ca să dimită in 
pace atâtii pre Kreckyitz fiind în vietiă, câtii 

si pre menit „hi; acumi in fine a isbutitii 

26
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trasse,:ut ipsi ad se miţterentur, „quo negoti- 
um de:pace cum Hardekio ' comite auno .su- 

.. periore inchoatum feliciter conficiatur, - 
Has tum propositas condiciones. Ut Cae- 

sar Filecum, Setschinium, „Novigradum, ali- 
. 

asdue arces ac munitiones hoc bello oesupa 
tas | cum ipsarum omni teritorio iestituat ; Bis. 

"seco.în Croatia, quod nunquam Tavcieae di- 

tionis, fuerat, quam primum excedat; Trans- 
'silvanos, Moldavos, ac Valachos erga ' Sulta-. 
num perdudleis auxiliis deinceps non iuvet, 
nec cos în clientelam suam retipiat; denique 
praeteriti temporis tributum mittat, et sin- 

„gulis- annis postea ad Portam.. perferri curet. 

„instructis propediem erigantur, 

Haec mandata i in aulam Caesaris perlata. Res- 

ponsi haec summa erat, Caesarem nunquam a 

pacis cura Sultano consiliis alienuin fuissc, idque 
per oratorem suum Constantinopoli nuper, ac a- 
lioş ubique semper egisse, sed pro officio ma- 
leficium, et. pro legationibus honorificis con- 
tumelias repensas.. Magnas Tarcorum. copias 
ubique a parua Christianoruim- manu caesas, 
ut ex eo appareat, non insuperabilem Turco-: 
rum potentiam esse; nec ita fractas ac. pro- 
stratas res esse Cacsaris; ut non exercitibus 

sensurumque 
brevi Sinanem non verbis sed rem manu geri, 
et cum viris nov cum pueris ad aniliă teiri- 

culamenta expavescentibus sibi certamen esse; 
si pax placeat, his legib. confici posse, si Si- 

! nan vicissim arces et opida occupata restitu- 

at, at Viziam in Croatia. ptecipuc, captivos- 
| que omneis dimittat.: Transsilvanos, A Moldavos , 
ac Valachos Hungariae regni veteres clientes, 
ac postea malis quorundam artib. ab €o se- 
paratos, „Banc autem Caesareae maiestati . rur- 

sus. addictos in pristina libertate relinquat; 
legatos iure gentium calcato captivos domum 
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ca să vină densii, pentruca « să se pătă incheiă 
pacea. cu. fericire. 

Etă conditiunile propuse de Turci: Tin 
păratulii să restituâscă Tileculiă, "Secenuliă, 
Novigraduli, precumi si alte cetâti si intă- 
rituri, ocupate. in acesti: resbelu, impreună cu 
toti teritoriuli lori: să părăsescă câtii mat cu- 
rândii Siseculi din” Croatia (care de altmintrea, . 
nică odată nu fusese săpusii Turcilorii): de aci 
inainte să nu mai dea ajutoriii Transilvanilorii, 
Moldovenilorii si: Românilorii, cari stati răscu- 
latii incontra Sultanului, nici să-i priimâscă în 
clientela sea; in fine, să trămită la Pârtă tri- 
butulii pre timpuli trecută, si in viitorii pre 
fiă-care anii. Aceste conditiuni ajungendi la 
cunoscintia Curtei impărătesci, preste pucinii 
se trămise râspunsii că: Impăratulii totdeau- 
na a “doriti pacea cu Sultanulii, intru acesta 

4 

a lucrati atâtii la Constantinopoli' acumi de 
curendu prin oratorele seu, câtii si: prin alti 
“trămisă pretutinde și totdeauna; dar, pentru 
cuviintia cu care s'a purtată a seceratii ne- 
multiămită,.si batjocuri pentru soliele onori- 
fice ce a trăinisii... Crestinii cu micii numără * 
de 6ste a bătută totdeauna ostile cele mari 
ale Turcilorii, de“ unde se vede că, nu este, 
ncinvinsă puterea 'Turciloriă, nici ostile impă& 
ratului atâtii de, înfrânte incâtii să nu se pâtă 
reinăltiă preste puţinii; in scurti va tede Si- 
nanii că are e de a se luptă nu prin vorbe ci 
cu braciulii, si nu- cu copii carii să se spăi: 
mânte de. vorbe băbesci, ci cu bărbati, Decă 
vorii pace, âtă conditiunile sub care se pote 
incheiă: Sinani să restituescii cotâtile si o- 
pidele ocupate, -si cu. deosebire Vitzia Croa- 
tici, si să, dimită pre toti captivii. Pre Tran- 
silvani, Moldoveni, si pre Români, vechii eli- - 
enti ai Ungariei, carii numai prin reutătisele 
măestrie ale unora se desbinară decâtră acestă 
țicră; cră acumit se intârseră de-noii la: ma- 
estatea sea, imperătescă, să-i lase in vechia 
lori liber tate; să dimită a casă pre soliii im 
păratuli, „ce-i tine . in captivitate incontra ;
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reverti sinat. “His ultro citroque ug zitatis cum 

nec animus Sinani esset, ut serio de pace a-: 

-. geretur, nec: Caesar în conditiones tam iniquas 

consentire posset, nihil actum est, tantumgue 

pudore comites dimissi. 

Sub id Sinan a Mahomete . novo'Sulta- 
no ad Portam revocatur, et Ferhates, qui bel- 
lo Persico semel atque iterum olim «pracfu-- 
erat, cum Ssummo imperio in Pannoniam mit- 

titur. i 
Antequam “Constantinopoli, discederet, 

Ieiduci numero bis mille adiunctis. aliquot' 
Rasciahis praedas more suo agentcis Sophi- 
am in Bulgaria :olim Tibisciam dictam popu- 
lo frequentem et Iudacorum negotiatione opu- e 

lentam summa celeritate expugnant, antequam. 

uuxiliares advenirent, occupatis in nouis belli 
apparatib.'et pesti famique quae in Turcicis. 
praesidiis per Ilungariam grassabantur, degel- 
„lendae opportună remedia quaerentibus” pur= 
puratis. Captam cum tueri non possent, nu 

- deliter direptam statim deseruere. . .. . 

„ Tatari summis difficultatibus ac: inedia 
extrema cum premerentur, . matres „propriis 

- filiis minime pepercisse, sed verubus assatos 
comedisse. dicuntur, ita 'ut ex XXC capitum 
CIO vix VIICID în castris superessent. , 

Inde captata, occasione Michael Tergo- 
vistia profectus cum Valachis 'suis transmis= 
so Danubio Silistriam aggresus vi capit, et di-" 
xeptam incendit, arce, ad quam expugnandam 
tormenta minime suppetebant, minime tenta-" 

ta. postridie transmisso Trursus Danubio, qui 

tunc. glacie concretus erat, Brialam et mox.. 

Smilue 'urbem ct arcem “suae: potestatis . fe- 
cit, captis XIV tormentis în queis II Ferdi- 
nândi. Caesaris, totidem Ioannis Huniadae in- 
“signia impressa habebant, 

Fodem fortunav impetu. Georgiura re= 
ceptum, in. Quo copiosa reperta, ânnona, No-- 

vigradum quoque tentatum, sed ivrițo: exitu, 
multis ex nostris caesis, qui ab eo tempore 

periculis adeundis cautiores fuerunt. Dum red-   

dreptului. gintiloră. Desbătându-se âcestea si, 
de o parte si de alta, in fine nu se făcu ni-: 
mica, pentrucă nici Sinanit "nu cugetă seriosi - 
la pace, nică Imp&ratulit nu puteă să 'se in-. 

voescă la conditiuni atâti de, nedrepte, 

| . Imtrtacestea, Mohaimetă, noulă Sultană, 
rechiamă la: Portă pre .Sinani, trămitândă în: 

locu-i pre Ferhatiă: care purtase resbelulii cu: 
Persii, N Pe -. 

"Inainte de a plecă Ferhatii din Constan- 
“tinopoli, Haiducii, in numără de due mii, 
insociti de câti-va. Sârbi, gata la prâdi “fot-- 
deauna, ocupă pre neasceptate Sofia Bulga-: 
rie! (cetate impoporată, si avută prin nego-- 
tiulă Evreilori),. fâră ca Turcii să-l pâtă veni 
intr'ajutoriă, fiindă ocupati cu nducle pre- 
gătiri de resbelii, si amenintiati de pestilen.: 

tiă si de fome in cetâtile ce le aveă ocupate, 
in Ungaria. Fiindit insă .că Haiducii nu putea, 
să tină Sofia, o prădară infricosiatii, si după: 
aceca 0. părăsiră indată, 

Tătariă la atâta lipsă ajunseser i, încâtăi 
se dice că maicele măncă. pre fiii sei pro-: 
prii, fripti in -friare: din 80 mii ce eră, de ' 
abia mat r&maseră in castre optă mii. 

Michaiii, folosindu-se de ocasiune, plecă 
din Tirgoviste cu Românii sci, trece Dunărea, 
atacă si ocupă Silistria, o pradă si o aprinde, 
si vediendii că nu are tunuri spre a pute bate. 
fortărâtiă, o lasă in pace. A treia di se in-. 
târce 6răsi pre shiacia Dunărei. Supune Bră- 
ila si, Ismailulii; căstigă in aceste lupte 14 tu- 
nur, din care due purtă insemnele impăra-, 
tului Ferdinandii, alte due insemnele lut lo-, 
ane Huniadi. a 

Toti cu. acea  narocire, ocupă Giurgiulit 
unde ' găsiră multă 'provisiune. 
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Cercară a 
luă si Novigradulii,. dar indesiertă, pentrucă - 
ui nostri rămăseră 'bătuti, si de' aci inainte - 

"se făcură apoi mai cu luare-aminte “la :peri=.
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euint,. aqua 'Danubii treis pedes săpa glaci= . 
eră Baxit, super: qua tamen spreto: periculo; 
onusti pracda Michaeliani iter fecerint, ac 
denuo in alterare ripam transierunt. - 

Pontifex. missis ad „Polonum et Trans- 
" silvanuni instigatu Caesaris. oratoribus,; ut con- 

iunctis. Christianoruni principum viribus” com-! 
riuniur Christiani nominis Eostium conatibus. 
mature obviam iretur, cum rem .ex voto -pro- 
cedere videret, ne ipse officio deesse videre- 

tur; ingenteis copias' scripserat, et .dălectus 
Philippi: permissu per totam Italiam habue- 

„Tat. Scriptae quinque legiones. Totus' pedita- 
tus- XII CIO “erat. Universis' copiis praefectus 
a Pontifice Fra nciscus Aldobrandinus, qui nep- 
teim ex fratre. in matrimonium habebat, et tra-! 
peziticam paullo-. ante exercuerat, homo! belli: 
in&xpertus, tantumque: patrui favore ad tantam 

„dignitatem supra vireis non sine: occulto mul= 
torurn! muriure sublevatus. Nam Caesar insta- 
bat ut Alfonsus Ferrariae Dux princeps digni- 
tate et aetate matura, 'et--belli 'usu, in quo' 
iuventam * triverat, prăestans, huic: bello prae- 
ficeretur. 

“Verum Pontifex nunquam adăuci potuit, 
- ut , Caesar aut Ferrariensi ea: în 're gratifică=: 
“retur. Itaque VIII Eid. Iun. in $. Mariae ma- 
iori templo, “post Sacrum - celebratum - magna 
"pompa baculum supremi militaris imperii in- 
signe ei tradiderat.. Maghus Etruriae Diix, qui 
anno! superiore- bis. mille pedites et: CCOO' e-- 
quites în: Pannoniam “miserat duce. Antoiio. 
Medice, hoc 'anno' câussatus alia incommoda. 
se: 'excusăvit, et Silvium Picolomineum, quem 
Antonio vicariuin atribuerat, cum CL delectis 
misit, “inandăto" dato, ut in Dacia cum Sigis= 
mundo principe hibernaret.: i i 

. Vincentius' Mantuae Dux decoris avi- 
"dus, quanquam - nullura în: exercitii imperium 

" haberet, ad expeditionem tantae exspectatio- 
-nis. proficisci voluit, : ductis- secura tam suae 
ditionis, 'quam aliaium Jtaliae prosintietum 
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clele in care se aruncă. La iritâriere, Dună- 
rea incepuse a. se desghiăciă,; si cu tote ace- 
stea 6menii lui Michaii: avură cur agiul de a 
o trece cu tâtă prada loriiz 

Ponteficel, la instigarea împăratului, - 
trămitendii -oratori la regele. "Poloniei, -si la 
principele Transilvaniei, cu scopu de a intruni 
puterile principilorii crestini asupra inimicului” 
comunii ali: crestinătâtii: spre a nu'rămănă 
nici densulă in urma “ăltora, adunase ste 
mare, recrutândă, cu voia lui Filipă, prin totă 
Italia. Cinci legiunt eră conscrise, Totă pe- 
destrimea eră de 12 mii. In-fruntea acestori 
osti se.puse' Franciscit: Aldobrandină, care a-.. 
veă de “muiere pre o nepotă de frate a Pon- 
teficelui, omă nepriceputii in trebi de resbeli, - 
inăltiată la acâstă demnitate mat: pre susii de ! 

| puterile sele,: nu prin merită, ci “numai prin : 
favâre, si nu fâră âscunsulit: murmuri ali mai. 
multora.  Impăratuli  stăcuiă pentru Alfonsii : 
Ducele Ferarici, bărbat maturi, si din tine- 
retie deprins în resbeli. *. N 

 Poiteficele insă'nici decuin nu seputii 
induplecă. de a, face astă. plăcere imp&ratului 
sâu Ducelui de Feraria.. Astfelii, la” 6 Junii, ! 
după celebrarea servitiului dumnedieescu-i în be- 
serică Sântă-Măriei, cu mare pompă priimi, 
Aldobrandini: insemnele de supremii coman- 
'dante alu ostilorii.: Marele-Duce: ali Etruriei, 
care in anulii trecutii trămisese in. Panonia : 
due mii de: pedestri, si patru sute de călăreti, 
sub conducerea Jui Antoniii Medici, in estit-ană 
se escusâ din causa mai multorii neplăceră, 
si trămise pre Silviu Picolomini cu 150 de 
soldati alesi, cu ordine ca să erneze in Dacia 
impreună cu principele . Sigismundi. 

Vincentiii,, Ducele de Mantua, cu tote 
Că pu .aveă nică unii comandă -in 6ste, a -vo- 

itii să iee'si elă parte -Ia o espeditiune de: 
atâta asceptare, luândă cu sine atât din Man-: 
tua câti si. „din alte provincie ale Italiei, mai.
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viris - primariis et: bellicae rei expertis:. ac- 
cepta ab episcopo benedictione: Kalenid. Sex-. 
tilibus in viam: se dedit, et Pragam: venit 'X" 
Kalend. - Septembr. pethonorifice a Caesare 
acceptus, -a Quo equis et armis. douatus est: 

ante - eius adventum - orator -magno comitatu. 

a 'Theodoro Magno Russorum Duce missus în” 
illam aulam. venerat, "quem eo usque ad col- 
loquium admittere distuiit Caesar, doncc Man- 
tuanus aduenisset. . ii 

Iulio (mense). Turc in Valachia: ubique 
se Caesos indienati ad „Nicopolim iniurias ul-: 
turi se. collegerunit, Bulgariae nietropolim, 

quanquam alij Sophiam faciant, magnis praeliis 
famosam urbem, unde fortasse fatale illi nomen. |. 

“Fius incolae' nunc 'magna ex: parte pa-! 
stores sunt, lacte, caseo,: et carne - peeorum 

a. 

suorum vitam tolerantes,. homines feri et de-l 

icrationibus: infames. Cognito ab [ciducis 'Fuar=i 
corum consilio, în cos antequam in acien in-! 
structi, essent, - impetun faciunt;. et iu: urbem 

compulsos ad” CI) CI trucidant, ipsamque: 
urbemn direptam vostremo' 'incenderuni. 

Mahometo nuper in paterno solio collo-: „ 
cato-res' adhue: în illa aula fluctuabant; pri- 
mis înitiis incerta corum, qui summae prae-' 
essent, fortuna.i Nam - F Ferhates, quo 'consul- 

"tore: Sinan ex, Pannonia initio anni revocatus: 
ad Portam fuerat,- in! provinciam profectus,- 
cum stipendii et comeatus penuriă potius quam | 
sua culpa fortunam adversam expertus esset, 
ab eodem Sinane : et” Cicada: Purpurato, qui 
consilia semper cum Sinane coniuncta. habu=. 
erat, “apud. Sultanum. accusatus: fucrat, quod: 

“ pertinacia sua, ambitione et avaritia 'defau- 
dato militi- stipendio Imperium Othomanicum 
in periculiim: vocăret, et porro''si in; exercitu | 
cum. Ssummo' imperio relinqueretur, maiorib. 
cladibus' caussam daturus essct. nec ille mo-: 
nita, aemulorum neglexit, ad famam: et secu- 
ritatem publicam per tinere existimans; ne pri- 

! inis: principatus sui auspiciis minus secundam 

fortumam .experiretur: - Sinan succesor er- 
hati designatus. me 
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multă piirbati de frunte si cercati in resbelii. 
Luândii binecuvăntare dela episcopul, plecă 
la î Augustii, si la 23 ajunse la Praga unde 
impăratulă li priii cu multă ondre, si-i dă- 
rui cat si arme. Inainte de a ajunge Ducele “ 
de Mantua, venise la curtea impărătâscă ora- 
toriulii trămisii de 'Teddorii, Marele-Duce ali 
Rusilorii, insogitii de. multi inst, care insă nu 
priimi audiintiă pân" a nu sosi Ducele de 
Mantua. i aaa Sa 

“In luna luă Tuliti; Turcii, inviersiunati 
de . perderile ce: suferiră : pretutinde in tiâra' 
romănâscă, se adunată la Nicopoli spre a- si 
risbună, Sa i 

1 EI 

“Locuitorii acestei famâse cetâti,. astădi 

sunt păstori” cea mai mare parte, trăind. cu 
apte, casiii si carne de vită. Omeni selbatici. 

si fâră de -credintiă. Aflâudi Haiducii de cu-: 

getuli 'Tarcilorii, i atacă nepregătiti, i gonescit' 
in cetate, .taiă due mii dintr ensiă, pradă ce= 

tatea si o aprind, . ă Pa 

| “n curtea lui Mohametii ce acumii se su- 
ise pre tronii, trebile âncă eră nesigure ; ne- 

'sigură sârteă” acelorii ce se află in fruntea: 

trebilorii: Ferhatii (la ală cărui consilii se 

revbcase Sinan), ducendu-se in Panonia, fu 

foite nenorociti, inu. atâtii din culpa sea, câtii: 

din lipsa , stipendielorii si a provisiuniloră.. ' 

Șinanil: si Cicala, carii trăiă i in cea inaă strinsă, - 

legătură, acusară,: pre Ferhatii la Sultanul: 

că elii, prin. pertinacia, ambitiunca si avăritia 

sea, si defraudândii stipendiele 6stei, ar fia- 

ducândi in periclu imptrătia turcescă, si că 

de va râmiină elă și mai departe in fruntea 

&stei, are să fiă causa celori mai mnari per- 

deri. Sultanulii dete. ascultare acestâră emuli, 

considerândă că numele seii si securitatea pu- 

blică cere ca inceputuliăi domnirei sele să nu 

fă atât de: nenorociții. Sinanii se numi in - 

locul lui Ferhati. a e “i 

e 
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„+. Toties mutatis tam brevi tempore impe-. 
ratoribus. res Turcorum in Pannonia non me- 
diocriter labefactatae sunt,” Contra nostrorum 

felices, successus fuere, divisis hostium viribus, 
et incertis' inter eos belli ducum ut imperiis 

sic et consiliis. Interea Georgius - Barbelus 
“magnae: virtutis dux a Sigismundo cum ali- 
quot copiis în inferiorem Hungariam Caran- 
sebesum 1nissus, Bolciam. et Varsocam diti-. 
onis Turcicae praesidia in potestatem redigit.. 

- EX eius absentia : occasionem . vicissim nacti 

Turei in Transsilvaniam milite vacuam irrum- 
punt, ct Iofium opidum cum VII adiacentibus 

„pagis diripiunt et incendunt; qua re exaspe- 
ratus Sigismundus Alba. Iulia delectos mittit, 

"qui Totuaradgiam' caperent, et iniuriam in Iof- 
fij direptione acceptam ulciscerentur, 0ppu- 
gnatione mane cepta sub vesperam loco nostri 
vi potiuntur, CC 'Turcis, qui. in praesidio e- 
rant trucidatis. Sex. tantum de.muro se prae- 

cipites dedere, spe Marusii. fluminis, cui 0p=: 
pidum impositum erat, superandi, et eo trans- 
misso în tutum evadendi, qui tamen a no: 

stris . intercepti et occisi sunt, : capta Totua- 

radgia victores :se Barbelo coniungunt,. qui 
Fadsatum.. Obsidione cinxerat, quod et dedi- 
tione receptum, sed dum dedititii i in tutum de-, 
ducuntur, fama sparsa; quasi 'Pemesvarae pur- 
puratus cum Lippae, Conadii, Giulae, ac Ge- 
nae praefectis. insidias nostris in' itinere. stru- 
xisset, Ieiduci supervenientes eos priuz 'spo- 
liatos interemerunt. Postea Barbelus in .Te- 
mesvarensem . invectus acri certamine confli-' 
xit, “ita ut ipse vix: vestibus et armis 'abie- 
tis 'se periculo subduserit. Capti “Giulae et 
Conadii praefecti ac servati.. caeteri in mili- 
tum conspectu tr ucidati sunt. 

. ş Vo n. 

Inde Lippam ducit, attonitis adeo pas-= | 
m 'Turcorum praesidiariis, ut' qui Eperiessi 
erant, exemplo. Fatsadensium. territi, locum 
igne prius iniecto deseruerint: idem fecere 

"TESAURU DE'MONUMENTE ISTORICE, . 

  

“comandanții de Lipa, 

  

„*Schimbându=se de atâte ori in timpi, 
atâti de, scurti comandantii 6stei turcesci, 
trebile Turcilori în Panonia suferi iră forte multă. 
Din contra, al nostri ' căstigară prin, aceste” 

desbinâri ale inimicului, : prin aceste schim= 
„bâni, de duci; si nesigurantiă de. consilie.. In- 
tr'aceea, Georgiii Barbelu, căpitanii plină de, 
virtute, -trămisi de Sigismundii cu o parte de 
6ste la Caransebesă in Ungaria de giosii, 0- 
cupă Boesia si “Versietiulă ce eră supuse Tur- 
cilorii. De altă: parte, Turcii, folosindu-se 'de 
absentia lui, irrumpă in Transilvania desier- 
tată. de 6ste, pradă si aprindii opidulii Dobra, “ 
si. alte, siepte sate vecine. Sigismundă, măch- 

„nitii de: acâstă intemplare,; trămite din Alba: 
Iulia uni numări „de ostasi alesi ca să iee 
'Totvaradia, si să răsbune injuriele. suferite la 

Dobra: Dimindtia incepura ai nostri impresu- 
rarea, si de.cu s6ră ocupară Totvarâdia, tă-: 
iândii d6ue site de Turci ce se, află apărân- 
du-o. Siese insi' se precipitâră “de pre Mun 

in apa Mur esiului, -crediândii că vorii: „scăpă, 
innotândi ; dar ai nostri: i prinscră si-i omo=: 

riră. După: luarea: Totvaradiei,: invingttorii 
se insoţiiă cu Barbeli care impresurase Făge-, 
tulii. Făgetulu se si „Supuse,. dar,: pre cândi. 
„Turcii cădiuti prin supunere in mânile cres- 
tinilori -se transportă la locă siguri, se lăti. 
faima că Pasia. din Timisidra dempreună . cu 

Cianadă,y Jula si Inei, 
ari: fi tinsi curse in drumulă crestinilor, 

“pentru aceea, - Haiducii venind: asupra lori 
mal ăntâii i despoiară, apoi | omoriră. După 

aceea, - Barbeli, repedindu-se asupra Pasiăi de 
Timisidra, se incinse o luptă „aspră, “incât 
Pasia de-abia scăpâ cu vistia, aruncându-st 

armele si vestmintele. Comandânti! de Jula si: 
Ciauadă fură prinsi si lăsati in vidtia, ră, 

ceialalti. toti fură . mnăcelăriti in “facia solda-. 
tiloră. ! - 

De aci merseră la Lipa, ră. Turcii a a 

siediati prin. cetâui, asttelii se inspăimântară 
„incâtii cei din Eperiesiii, la:-esemplulii celorit 

din Făgeti, “dândi focii cetatei, o .părăsiră,
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qui  Solimositum” tencbant. Lippa 'vasto. circu= 
itu urbs ante -XLIII annos a Tureis capta ad 
“Marsilium sita est, qui fluvius paulo 'infră. în 
Tibiscum influit iuxta Segedinum, Tibiscus 

porro rursus paulo inferius- iuxta Carloviti- 
um Danubio absorbetur. ab Septentrione mons 

„Lippae imminet, ex quo 'pulsatis muris etru- 

ina edita urbs oppugnatione capta est, ac cru= 

deliter direpta V Kal: Septembr. victoris cru- 
entăs manus' evasere: tantum, qui ad. arcem 

"perfugium habuerunt, în ângulo urbis ad ri- 
pam fluminis positam forma quadrata, pome- 
rio et fossis aqua. plenis egregie, unita. sed 

Ă tantus praesidiariis terror post tot 'successus. 

ci amissum praefectum iniectus,:ut intra tri- 

"duum cum Transsylvano transegerint, vitam 

salvam. tantummodo -pacti. armis potiti nostri . 
et omni suppellectile. “... 
“Sinan tei isnarus LV, ut iactabatur. CI) 

'exercitum post se trahens pontemm in: Danubio 
interim sterncbat, et obsessis praesto futurus 
ad Gerginianam munitionem ct: opidum Zor- 
sam infra .:Nicopolim, 
numero ac ingentibus sumptibuis extuuixit, im- 
pensis in opus LX amplius Ioachimicoruni 
CIO. ibi Lippae casu cognito partem copiarum 
in Valachiac cet Moldaviae loca munita, distri- 
buit. divisis hostium copiis Transsylvani. suc- 
“cessibus recentibus inflati. Sinanem, aggredi 
statuerunt.:- 

, .. 
y 

_* Haut longe a Danubio' locus cst, ubi 
densissima, virgulta, - in iustam excreverunt 
proceritatem eminus sylvae : speciem- praeben- 
tia propter caenosos aquarum  rivos. crebris 
locis interfluenteis permeatu dufiicilis? 2 nec nisi 
ponte, transiri: potest, tantum iter angustum 

„Vix cauris singulis ducendiş patet. Ilas: angu- 
stias. pratervecti nostri : modico hinc 'spatio 
“castra muniverant, „qua “Tuicis venientibus ne- 
'cessario "transeundum erat. Turci transmisse 
per poitem Danubio ex altera sylvae parte in 
tumulo castia, metati fucrant, ita ut nostros 

“in! edito loco itidem. positoş cernerent, „media 

quem magno artificum.   

  

. 
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Totii asia, făcură si cei, dia. Solimosii.. Lipa este 
„cetate întinsă, la ripa Murăsiului, ocupată de. . 
Turcă inainte de acâsta cu 43 ani. Din mun- 
tele ce'o domină despre: partea de mediă- 
n6pte,. fură bătută si ruinată murii _cetatei; | 
luându-se astieliii cetatea, fă. prădată infiico- 
siatii Ia 28. Augustii ; de abia scăpară de mâ= .. 
nil€ crude: ale invingătoriului . cci ce apucară 
in fortărâtiă. care este asiediată în formă pă- 
trată intrunii unghii ală cetatei la ripa Mu- 
răsiului, intărită prin fosatele cele - pline de 
apă. Dar după atâte sucese ale crestinilorii, . 
si după ce cădiu si comandantele-cetatej, az 
tâta -terâre: cuprinse pre toti Turcii din ce- 
tate incâtă se invoiră cu Transilvanulii ca nu- 
mal vidtia să ]i o erte, âră armele si tote ce- 
lelalte să remână crestinilorii.” 

“Int accea Sinană, in “ necunoscintiă de 
căle intămplate, spre a,pută “veni in ajuto- 
riulii impresuratilorii ; in fruntea unei osti de 
55 de mii, pecumii se spuneă, aruncă unii 
podii pre Dunăre la cetatea Giurgiii din giosii 
de Nicopoli. Multi inăestri lucrară la acelii 
podi, ficândi spese mai bine de 70 mil de 
ioachimi. Aici. aflândii de intămplarea dela Li- 
pa, o parte a ostilorii o distribui in tiâra.romă= 
n6scă si in:Moldavia. Eră: Tr ansilvanii, : vă= 
diândii ostile 'inimicului impărtite, si ingăn-. 
fată” prin -sucescle de pân acumil, „deciseră a 
atacă: pie. Sinani.. 

Nu departe de “Dunăre este unii - loci 
care din depărtare are forma „unei dese pă- 
duui, pre unde! din ' causa multoriă păraie si 
bâlti nu se pâte trece: decâții preste unii podi 
asia de strimtii i in: câtit de abia pote: cuprinde 

unit carii in 'lărg gime.' Astă strimtâriă pre uude 

căută să trâcă Turcii, ocupându-o al nostri, si 

asiediară castrele în apropiare: Fri Turcii, tre- 
cându. Dunărea pre podulii dela . Giurgiii, se 
-asiediaseră pre: unii “A6lă de cecalaltă parte a 
pădurci, ! asia incâti. puteă să vediă pre ai. 
nostri carii âncă .pre unit d6lă.se „puseseră, fi- 
“indii că pădurea din bâltile vâlei ce-i despărtiă, 

.
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silua, 'quippe quae in convalle inter paludes 
-desideret, minime. prospectum vtriusque adi- 
-mente. : Cum. Sinan initio de insidiis - vere- 
„retur, quod numero. inferiores nostros minime 
-pusnam detrectare videret, ad extremum XII 
„CI delectos ad angustias misit. : e 

Nostri fortiter se - învicem cohortati: 0c- 
"currerunt, ambigua din ac nutante victoria, 
quae post obstinatum a solis ortu 'ad vespe- 

ram usque continuatum  certamen tandem ad 
Christianos- inclinavit, ita ut: confusis. ordini- 

bus, et multis ad pontem - 'xedeuntibus et: in 
fiumen praecipitantibus - ipse “Sinan diu pro 

„mortuo habitus, vixque per palustria loca ob- 
errâns postremo „incolumis evaserit.: Plus X 
-CI9 “Turcorum, ut putatur, desiderata, nec 
exiguus. Christianorum Numerus, id incidit: in 
VIII Eid. Vllbreis. victoribus. tam cruenta 
victoria debilitatis Summissus mox a Sigis- 
-mundo -recens equitatus. . " 

. Sub id Aron. Moldaviae Palatinus a Ste- 
phano et Andrea Cardinali Bathoreis aliisque 
"Transsilvaniae proceribus, qui a. bello temere |'s 
contra 'Turcos, suscepto. semper alieni fuerant, 
“0b idque vitae: periculum adierant, ut 'credi- 
tur persuasus, sive ob -aliam causam suspe- 
tus quasi cum Turcis. itidem. a perduellibus; 
sic, Sigismundus. gentileis suos vocabat, inci- 
tâtus, instigante. Stephano Rosuano homine! e 
strenuo, sed perfidiae insignis captus et in 
-vinculis ad: Rodolfam -mMiSsus faerat,: in 6ius 
“locum suffecto proditore Stephano, qui non 
diu: principatu illo potitus est. 

Nam Ioannes-Sarius Samoscius regni i Po- | 
lonici -Cancellarius et generalis exer cituum im- 
-perator cum Moldauiam Polonici iuris. esse, et 
solio vacante non ă Paninoniae sed Poloniae Rege 
-dynastam in ca provincia, constitui debere con-. 
tenderet, Aaronem dignitate motum et alium-ei | 
Suceenturiatum Austriacorum Polonis suspecto- 
rum avbitrio indignatus ad Poaoliae fineis cum 
„delecţis copiis venit, ut Moldaviae regni Polonici, 
ut aiebat, benefciariae consuleret, et eadem o- 
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nu impedecă privirea nici. de o parte: nică de 
alta. Sinan la inceputii se temeă de vre o cur- 
să; in:urmă, vădiândit pre al nostri mal.pu- 
Gină la numără si că nu se retragi dela lu- 
ptă, alese si ; trâmise la. acea Strimtâriă 12 
mii de soldati. . 

-Al nostri, inimându- -se uni! pie altii, se * 
luptară bărbătesce; lungii timpă. nu se scieă 
a cul va fi invingerea; în fine, după o-luptă 
cerbicosă ce:tini dela răsăritulii pen: la. a- 
pusulii s6relui, crestinii invinseră ; inimiculi 

veni in disordine; multi se intorceă Ja podă 
si se aruncă in “Dunăre ;. insusi Siuanii se cre- 
deă a fi cădiută mortii, elii insă rătăcindii prin 
băltile si mocirlele acelei păduri, scăpâ de abia 
cu vistia. Cădiură. ma! bine de 10 mil de Turci, 
si nu pugini crestin: Acesta se intămplă la-25 
Augustă. Puterile invingătorilorii scădiândi 

, 

prin o invingere atâtii . de săngerâsă,. Sigis- 
| mundă le “trămise indată unii numără de. Că- 

lăreti, , 

i într aceea, Sigisinundii, instigatii de. Ste- 
fanii Resvani, omil vitzii: dar perâdii, : prin- 

a pr Aroni, Domnulii Moldaviei, si-lii tră- 
rise “legati la impăratuli  Rudolfă,. ori din 
altă Grecare causă'si-numal sub pietesti că 
ar tînă cu Turcii, ori pentrucă întru adeverii 
tîneă cu' ei, induplecatii . precumii se crede, de 

Stefani si Andreii Bathori șialti Transilvani 
carii toțdeauna -se arătaseră străini de acestii 
resbelt cutediătoriă asupra Turciloriă, si pen- 
tru 'acâsta.. si puseseră vistia in perăclu. In 
loculii lui Aronii, se asiediâ proditoriuli Ste- 

-|fanti- care nu multi timpi rămase. Domnii. .; 

„Căci, Ioanii Zamoischi, Cancelariulii 

Poloniei si supremulă comandante ali osti- 

lori, pretindiendi cumeă Polonia are drep- . 
“tură. asupra. Moldaviei,:si cumcă la: casti de : 

-vacantiă de troni, nu regele Ungariei ci ali 
Polonivi are. drepti de a pune Domni in a- 
cea ticră; “năcăjiti că Aron se scâse si in 

-locu-i' se asiediă altul. după . bună-plăcerea 
' Austriacilorit. carii inaintea Polonilorii eră in 

“prepusii ; veni cu osti alese..la marginile Po-
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pera Tatarorum incursiones ab ea parte impedi- 
ret. ibi cum esset;: Stephanum' se pro 'Molda- 
viae Vâivoda a S: gismundo et Austriacis con- 
stituto gerentem Hungaricis copiis fretum a-. 

liquot praeliis cecidit,. et „ad 'extremum equo 
suffosso captum, sicuti. ab Austriacis perseri-; 

ptum est, exeunte anno indigna morte affe- 
cit: amoto' Stephano Hieremiam Mogilam per- - 
„petuum Polonicăe coronae fiduciarium ci sub- 
stituit, commerdatitiis- ad Sinanem literis da- 
tis, ut: Hieremiae. inaugurationem ratam. ha= 
beret, eamque commendatione sua ad Sulta- 
num iuvaret, nam illum solito maius iribu-: 

tum ad portam depensurură.: Verum ile su- 
perbe. admodum respondit, „Moldaviam a Ma-: 

hometo pro tot exantlatis laboribus et sum- 
ptibus in bello factis exiguum praemium do- 
natam significaus. “Sultanun autem nullius au- 
xiliari opera. egere, ut -principem. de: se ac 
imperio Othomanico bene meritum in pacatam 
regni donati ' possessionem mittat. Quo res= 

ponso aliquantum -perculsus' Samoscius cum 
videret, hinc Austriucos hinc 'Ţurcos propter 
inipositum. provinciae Hieremiam sibi infestos, 
et aemulosin regno non deess6 sciret, a for- 
tuna oblatam ipsius calumniandi oceasionem 
minime praetermissuros, in tantis; angustiis a 

virtute propria open sumsit, et Tataro cum 

innumetis copiis adventanti fortiter se oppo- 

nere, constituit. Post aliquot velitationes tan- 
dem in certas conditiones inter partes con- 

ventum. est, continuoquc. Camus Cazichierius 
| Praecopensis hordae princeps ad Sigismundum 

- Poloniae et Sueciae Regem scribit, et post so-.: 

. 

-.. litam frontis inclinătae salutationem,; „Aaronem 

Palatinum tanquam proditorem ab ipşis.Hun- 
garicis. Cosaccis, quos penes. se. habebat,- in 
vincula coniectum et ad Regem Viennensem 
sic Caesarem vocabat, perductum.dicit, 'huic- 
que, alium suffectum non minus. Aarone per- 
“fidum, qui. allecta praedonum. manu, .caepit. 

" infestare 'vicinas magni Turcorum imperatoris 
ditioneis. Quod ubi ei nunciâtum est, ad se tan- 
quam. fratrein suum scripsissc, ut. Quampri-: 
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"doliei, ca Să fiă intr! ajutoriti Moldaviei, care; 
diccă cl, se tîne da cor6na. Poloniei,. si tot-: 
deodată să impedece . incursiunile “ Tătariloriă 
“de acea parte. Frânse in câteva lupte pre Ste- 
fani care se. purtă ca Domnă instituită de 
Sigismundă si de Austriaci, si se. “incredeă iri 
ostile unguresci ; in fine, Stefani, cădiându-i -. 
calul, fi. prinsă si, prâcumii 'spuni Austri-: - 
aciă, ucisii intrunii modă nedemni, cu fini-: 
tul anului, In loculii lui Stefanii; Zamoischi 

puse: pre Irimiă Movilă, credineiosulti Polo-. 

miloriă, scriindă lui Sinani ca să incuviintieze 

asiediarea lui in domnia tierei, si să-lii re- 

comende sultanului, pentrucă Irimiă are să 
răspundiă, Pârtei tributii mat mare de cumi 
se.dă pân' acumi. Sinană insă . văspunse cu 
multă sumetiă, că  Mohametii:a dăruitii deja: 
Moldavia altuia, pentru multe osteneli si spese 
făcute: in acestui resbelă ; si că Sultanulii nu 
are lipsă de ajutoriuli nimăruia spre a asie- 
diă în păciuita domniă a acestei” tieri pre 
:principele ce '0 a. merifâti prin servitiele: 
“făcute sie si - imperiului otomânicii: Zamo= . 
ski, uimită. de acesti .răspunsii, vădiendii. 
'că st a făcutii 

si pre. Austriaci si: pre Turei, de-altă parte 
inimici din. causa lut: Irimiă, 

sciindă că in ticră âncă nu lipsescii pretin- 

dinti carii se voră folosi de. ocasiune spre 

a calumhiă pre Irimiă, in asemine Strimtorare: 

se determină a recurge la virtutea sea propriă, 

-si.a se opune cu bărbătiă ostilorii nenumt-" 

rate ale. Tătarilorii ce se apropiă.. După 6re- 
care scărmănâri, in - fine. veniră la invoslă. 
Chanulii Kazi- Gherei, principele . hordei tata- 
rice, iindată și scrise câtră Sigismundii; rege- 
le Polonie si ali Șueciel, dicendii cumcă A- 
“roni” Vodă, pusti în fere ca proditoriii de 

câtră insisi Căsacil unguresci ce-i avea im- 

pregiurulii 'seii, fi. dusi la regele din Viena . 

(asia numescă e! pre- impăratulii), si in lo- 
cu-i se asiediă alțulii toti atâtii, de perfidii 
ca. si „Aronii, care adunândii imprepiuru-si o 

câtă de prădători incepi să atace: locurile ve- 
'cine ale marelui impărati.. ali. Tureilorii. . Eră 

2
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mur , Valachiam peteret, et iniurias, illatas ul- 
cisceretur, .villis : domibusque - incensis, 'viris 
fexro deletis et uxoribus puerisque : in servi-. 
tutem  abductis,, 

: His, mandatis acceptis cum fratres SU0 Ie-, 
tiketeio Cala caeterisque fratribus 'ducibus. 

"ac belli” consiliariis ad. Pruthi flumen. Conse=: 
disse, ubi cum. Concora altero fluvio conitin-: 
gitur. Heic 'obvium. se habuisse Poloniae. re- 
eni. Cancellarium, eoque quod transitum im- 
“pediturus ipsis venisset, post aliquot levia cer- 
tamina - in „colloquium venisse, et eo intelle-. 

"Xisse, ideo in Valachiam descendis se, ut iux- 
ta autiqua Poloniae iura Palatinura provin- 
ciae _restițuat, nullg, foederis. aut pactorum; 
quae cum: magno 'Turcorum imperatore inita 
sunt, : praeiudicio, tantum cupere, ut Hiere-. 

- Mias, quem summurn. Palatinum constituerit 
possessionem. retineat,. et: amicitia, pristina, 
qualis cum Solimarmo imperatore fuit, “inter: 
ipsos, servetur, id: verd se religiose . executu- 
Tum iurasse, et idem ille ut faceret . iurciu-. 
rando. ab jis, quos miserat, exacto obtinuisse.. 
Nune superesse, ut ipse pacta rata .habet; 
donativum, quod dari ab illo' imperatore 50- 
litum est, non amplius differatur et coniuin-. 
ctis animis ac consiliis Cosacci' homines in- 
solentes; ac. îniuriosi, trans Tyram' pellantur |! 
ac, penitus deleantur. quod si faciat, Hiere- 
“miam in possessione mansurum. qua 'de re 
iam ad Sultanum  Mahometum. scripserit. Sin 
Cosaccorum iniuriae negligantur, se pactis non. 
Staturura, a 

Ha: litterae ad Pruthum fumen datae 
VIlbri .mense anno „Hegirae “Mahumedicae 
CIO CCCC. hoe faâto cum Transsylvanus con- 
tra duam summa imprudentia sibi ab' initio 
persvaserat,' noa amplius auxiliareis Polonos, 
sed consiliis suis-adversos experiretur, per 
iegatos ad Caesarem et' Pontificem expostu- 
lavit. et ile quidem III Eid.. VIU. Praga ad 

TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE : ” i - 

„sei, : "ca 'numâi de: câtă: să intre in Moldavia, 

sielorii -si satelorii, tăiândii. pre bărbati,. 
luândii în servitute pre: femei .si.pre. copi: 
- + Priimindu aceste ordine, a venitii de s'a 

ari de resbelii, la Prutii unde acesta se im- 

venise spre.a impedecă' trecerea sea, “după 6- 
.re-care loviri. usidre, avură o intălnire impre= 

a, descălecatii in- Moldavia ca să asiedie '6rasi 

legăturile incheiate cu marele impăratii ali Tur- 

alu | terei; 
intre “Poloni 'si Tură, asia precumii a fosti 

a juratu. că va face acesta; de. aseminea ju- 
rară si trărăisii cancelariului,: Acuntă nu' mai 
rămâne . altă, decâtii + ca si Tegele să -incuvi- 
intieze - acesta ; si să nu, mai amâne. trămite- 

manii. incâce. Si apoi, cu puteri unite să go- 
-n6scă preste, Nistru si să stingă pre Căsaci, 
acestă. natiune insolinte si injuriâsă. Dâcă. re- 

„gele va face. acâsta, Irimiă va r&mănb Domni 

al” tierei. despre acsta a si 'scrisu la Sul- -- 
tanulă “Mohametă. . Eră „dcă” Căsacii se voră 

lăsă nepedepsiti, cl marc să i obserse acestă 
fegătură - e 

- Acestă, scrisâriă, e data dela Prutii, luna 
“Septerire, anulii. Ifegirei mohamedane 1400. 

aliătil sei, precumii credeă la inceputii in ma- 

versarii sei, se'.plânse la impăratulu si la pon-   
i 

impăratulii, inăată ce află de acâsta; trămise: 
scrisori câtră elă, Chanulii, ca, câtră "fratele; : 

“si să r&sbune aceste injurie, dândi foci ora-- 

asicdiatii impreună cu frate-seii Ieti-Gherei 
Calga si cu ceialalti. frati căpitani si consili= E 

preună cu Tiutiora. Aici-la intimpinatii' can: | 
celariuli Poloniei; si fiinaii-că: „cancelariulii . - 

cilorii; cere nunia) ca Irimiă să rămână Domnii - 
“si să'se păstreze vechia amicitiă - 

pre timpulă lui Solimanii. Că eli, Chanulii; 

rea donativului ce se cuvine a qă dela Soli- 

rea sea, nepricepere; că, din' contra, sunt ad-. 

teficele.' Atâtii Impăratulit” câtu si Ponteficele 

ună, si intielese dela, densulii că pentru aceea. 

“Domni in tiâră după: vechiele. drepturi, ale. . 
Poloniei, fâră a prejudecă intru riimica pacea. si” 

După acestă intimplare; “Transilvanuli. incre= . 
dintiându- -se cumcă Polonii, de parte de a fi.
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Sigismundum Poloniae Regem, Pontifex autem 
„erius' VI: Eid. November; dat. litteras,. quibus 
eum orabant, et obtestabantur, ut a, novo fo&- 
-dere cum 'Tataris în Sigismundum : Transsyl- 
vaniae principe, qui' praelia -domi + magno 
animo' “praeliabatur, discederet, et Stephanum 
ab eo ini Moldavia constitutum libere uti frui 
ea provincia pateretur. Verum cum regni Po- 
lonici iura, rationes ac dignitas.non fevrent,. 
ut .a foedere discederetur, eSpostulationes înu- 

stra fuere. - 
Interea "Teanssylvanus qui Albae: Iulia 

erat, quanquara posf: victoriim recentem în 

suorum animis: summam alacritatem „sciret, 
--tamen quod ea non fuisset imerhenta, 

accersenilum duxit, et. cum Qiculis. «ditionis 

mitu transegit. ' Ciculi res. suas 'a vicinis se- 

paratas habent, ct VIII sedibus habitant, nu- 

merosoque cum. equitatu” ad bellum  proficis- 
cuntur,: excursionibus * non pigna stataria ter- 

Tibiles. is ut magis ad' bellum prorhptos ha- 
beret Sigismundus, pristinas libertates, im- 
*munitates, jura ac privilegia ac bona „haere- 
ditaria confirmavit; vicissim îi promiserunt 
XL CIO equitum suis sumptibus alituros, pro 
quzlibet domo loachimicum quotannis. pensi- 

“taturos, .ac. praeterea tritici modium unum 

“quem Strichum vulgzo vocant, ac tantundem 

-avenae admensuros, et si mascula prole aucti- 

or.. fiat, bovem saginatum. in aulae alimoniam 

suppeditaturos. Na i 
„His, conditionibus” pulilicatis. Ciculi, „qui 

non ultra XX" CIO in castris. erant,: Baltha- 

zare Bogathio, Benedicto Mincenthio, et Wol: 

fango Cornisio tribunis domum ad suos mit: 

tunt, et. numerum. „pactis promissum . expleri 

petunt, dicta die qua în campis Barcensibus 
convenirent,; quo et ipse venit : magno comi- 

tatu, ita ut circiter .LXX hominum CD Si- 
gismundi signa in ea expeditione Sequerentur. 

valde.. 

" debilitatus _novum -equitatum a Caesarianis.   
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scriseră ai Sigismundi regele. Poloniei” (impă- 
ratulii la 13. Optovre,. ponteficele la 8 No: 
uemyre),- rugându-l cu toţii deadinsulă ca să | 
părăsescă legătura încheiată cu. “Tătarii asu: 
pra lui Sigismundii, : principele "Transilvaniei, 
care se: luptă: a casă. cu-atâta inimă; si să 
lase ! in pace pre Stefanii Vodă celui instituită 
de Sigismindă. Fiindi insă că,. drepturile, 
interesele si demnitatea corhei Poloniei, nu 
ertă ca 'să se- abată: „dela acea. legătură, tGte 

„aceste midi- lociri rămaseră indesiertii. -- 
- Intr” aceea, Stgismundi care se află in 

Alba: Tulia,. văditndii că: săngerâsa invingere 
din urmă, pre câtii a incurăgiată inimele osta- 
siloră, pre atât -a irăpuginati, află cu cale 
de a'imai cere călăreti dela: imperiali, si, în- 

„contra vointiei. nobililoră ce-l. insoţiă, se im- 
„„suae populis, quos Zackelios alij vocant, haut |'p 

sine nobilium .qui in eius comitatu erant fre-. 
păcă cu. Secuii dinvticră. . Acesti 'Secuj, im= 
părtiti i in VIII. scaune,.se administră separată 
de vecinii lori ; ei -esii la resbeli cu călări= 
nie. numărâsă ; si mal multi sunt 'infricosiată 
prin 'escursiunile ce: îacii,. decâtu prin lupte 
regulate. Acestora, -Sigismundii, pentruca cu 
atâtii mai voiosi să 6să la 6ste, le intări ve- 
chiele libertâti si immunitâti, drepturile. si 
privilegicle, si” bunurile lorii  ereditarie ; €ră 
ei, de altă parte, promiseră, a tină in soco- 
t6la, loră 40 mii de călăreti, a: contribui pre 
toții anulii unii. taleri de fit-care casă, si a- 
fară de aces ta, câte o măsură de grâu si- alta 
de ovâsă, si in fine, cândă: principelui se vă 
nasce feciorii, se! obligară 'a: dă -fiă-care câte 
unii boi ingrăsiată pre sema curtel. 

- a 
. 

. Publicându-se aceste 'comitiut „Secuii | 
carii de abia erâ-in 'numără de'20 mii in 
castre, trămitii a casă la ai sei pre Baltasară 
Bogathi, pre -Beniedicti Minsenti, si pre Volf- 
gansii Cornis. cerânfii ca să indeplinâscă 'nu-" 
mărulii. promisă, insemnândi: si dioa in: care 
să-se adune in câmpulii. Bârsei, - Aici veni si 
principele -Sigismundi, insoțitii de multă 6ste, 
asia  incâtă vreo 70 mil. I urmară in, „acestă 

espeditiune,.. e
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-» His,copiis fretus ille Tergotistiam Valachi- 
principis. sedem .tendit. In urbe erat Sinan cum 
Ali „purpurato. Hcic: Cum - esset, muniendam 
arcem in coenobio a se extructam . festinatis 

„ operibus curat, cique .CIO praesidiarios i impo- 
„Rit? tum cognito.nostrorum adventu oppidum 
Ali tuendum .committit, attributis IVCIO : de-. 

 lectorum.. Ipse trepida'. fuga relictis castris 
- negue dirutis discedit, et Bucarestam arcem, 
quae unius diei' et amplius, itinere Tergovis- 
tia -abest, concedit. In castris nostrorum de-. 
Jiberatum fuit, hostem insequi- antequam., se 
ex .pavore: colligeret, , alacritatem,  summam 

„prae se milite ferente, an oppidum et muni- 
tionem. prius expugnari expediiet, et ex Sil- 
vii Picolominei, qui a Magno Etruriae “Duce 
in .Valachiam'. missus "fuerat, sententia'. decre-. 
tum fuit, ut ante omnia 'Tergovistiam în pO- 

 testatem redigerent, ne ea a tergo relictă me- 
_dii. inter praesidiarios et, Sinanem ipsum te-. 
mere .se periculosae. expeditioni - involverent. 
Itaque Sigismundus vacua castra. nactus, “pro-. 
tinus ad oppidum et ârcem castra.. ponit, „Cum- 
que 'deditionem facere iussus “Hassan, recu- 
sasset, acri oppugnatione tandem arx capta 

_est, deletis: ad internecionem 'Turtis. 
: Captus “Alis. Cilicia praetor ac Botore- 

„ stae aliique practecti, magna parta paeda, capta 
XLII campestria- tormenta; copiosusque admo. 
dum in opido comeatus repertus, quem tanquam 
in horreum Sinan exercitu alendo coniecerat. 
id. actum XV .Kal. IĂbr. biduo ante cum nos- 

“tri bis CIO animascum numerosis. gregibus st 
"armentis a Tureis captas in servitutem ab- 
duci intellexissent,-ac pontem versus a, Sina: 
ne in: Danubio stratum tendere, missi exercitu 
delecti, qui ducibus viarum gnaris propetan- 
tes ad angustias - anteverterunt ac ceciderunt, 
et in 'libertateni assertis: Christianis reliquam 
praegam veceperunt.. ... d 
a 

- Addunt ad. Tei “vestile “miraculum, qui 
hace scrijserunt, Tergovistiam venienti Sigis: 

_goviste,. 

zesci;- 
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„Cu acâstă ste. Sigismundii ptecâ la Tir- 
scăunulii Domnului 'Românii.. In'.Tir- 

goviste se află Sinanii: cu! "Ali-pasia. Sinană 
puse de intăriră cu grabă fortărâtia ce inte- 
meiase intr'o minăstire, asiediându intr'insa | 
o miie de soldati. Audindă'.apoi de venirea. 
crestinilorii, o incredintieză lul.Ali, dându-i -i pa- 

| tru mil de ostasi; 6ră densulă, inspăimăntată; 
 părăsindii castrele, fuge Ja Bucur esci, cale de 
mal bine de o di dela Tirgoviste. În castrele 
nâstre se deliberă, cumii ar fi mai bine: de a 
persecută inimiculi pân” a nu se' reculege, din - 
spaimă,.ori a. atacă măi ăntâiii cetatea si in- 
tăritura ei? in fine,. se priimi “părerea lui Sil- 
vio Piccolomini .pre care: lii trămisese in ti6- 
ra romănescă - Marele-Duce ali Etrurici ; ca, 
inainte de tâte, să ocupe . Tirgovistea, ca nu 
cumva lăsându-o la spate, 6stea, crestină să . 
cadă în periclulă. de a se află la, midi-loci i in- 
tre Turcii din Tirgoviste . si intre :6stea lui 
Sinanii. Asiadară Sigismundii, si asicdiă îndată 
castrele asupra cetatei si fortăretiei, si fiindă- 
că Hassan recusă. de:a se şupune, o bate cu . 
tări si -0 ocupă, stingendăi pre toti Turci. 

. DR x. 

. CR a , .. . o . . bă 

Ali, Pasia « din - Cicilia, celă din Bucu 
precumit si alti Pasi,- se - prinseră; 

pradă nespusă, 42 tunuri, si: 'provisiune forte 
multă, adunată: de Sinan pre. s6ma 6stet ca 
intrunit magazini, tote acestea cădiură,, în 
mânile invinigătoriului. Acestea, -se intămplară- 
la 18 Optovre. Cu due - dile 'mal nainte, îi 
nostri intielegândi cumcă Turcii sunt in drumit “ 
spre podulii Dunăre, ducândii cu. sine in ser- 
vitute .d6ue mii -suflete de „crestini, si nume-! 
r6se turme de vite. luate din ticră, trămiseră 
„ste al6să in urma, lori, care, - condusă de_6- 
meni, cunoscători de. locuri, âpucară inaintea 
inimicului la strimtori,. tăiară pre Turci,: scă- 
pară pre crestini si totă prada ce luaseră 
Turcii cu sine.'': . „o 

' Cei-ce descriseră, aceste evenimente, mai. 

adaogă “că,-pre cândi Sigismundă se apropia 

e:
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mundo stellam lucidam cometae specie prae- 
fulsisse, quae orto' iam sole horam: integram 
coelo maxime sereno conspecta est, practorea 

ex: rupe proxima, cui. Lapidi-regio nomen 

est, aquilam obtiis nostris quasi în certae vi. 
ctoriae signum se volatu demisisse,. et a mi- 

litibus : captam et principi oblatam 'se veluti 

cicurem tractandam  pracbuisse. : Quanquam 
alij sequius interpretabantur, Aquilam Imperii 
„Romani. signum, 'quod în: captivitatem deve- 
nissct, Christiani exercitus, - qui ciusmodi u-- 
-teretur: s signo, perniciem. praesignificare. pro- 

ductus în .belli- ducum . consessu Alis, ut de 

Sinanis rebus „cognosceretur.-' Rogante Sigis- 

“mundo respondebat Sinanem non ultra XXXCI9 
armatorum penes se habere,- reliquis copiis 
huc illuc in Moldaviam ablegatis, sed. exspe- 
ctari: propediem Tatarium cum numeroso equi- 
tatu.: ipsum vero : Bocorestam" concessisse 'ad 
Agrium sitam munitionem successum operitu- 
rum. Nunc, vero cognito casu.procul dubio sine 
mora ad Georgianum . pontem. perrecturun. 

-Quod vero cum tam exiduo numero nostrorum 

impetum sustineret, sibi summa  fratide a .Si- 
nane impositura fuisse, qui Hieremiam nupera. 
Samostio Moldaviae „impositum cum VCI9 au, 
xiliarium praesto futuruu, et ipsum ex îin- 

proviso adventurum receperit. practerea Sina- 
nem affirmasse, -longe ininores .vireis, quam 
ferebatur, secum trahere Transsylyanun.. Sed 
suo periculo dolum sensisse, :nempe id a. Si- 
nane factum, ut veteres cum: Mechemete pa 
rente suo, qui sub tribus sultanis imperium 

Othomanicum summa virtute moderatus est, 
inimicitias adversus iltum dun vixit impar, 
nunc eo mortuo contra se :illius filiumn ulcis- 
'ceretur. „Quod sive: simulate additum, ut. vi- 

„ctori misericordiam moveret, sive quod' res 
„ta haberet,., cum parum apud Sigismundum 
valere Alis animadyerteret, „ultro C -aureorum 

CIO pro libertate obtulit, Sed neque quidquam 
praeterea. obtinuit, Piccolomineo, qui: Sigis- 
mundi : ingenium rbitriv suo circumagebat, 
maxime adversante,; qui ad securitatem pro- 
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de Tirgoviste, o stea: se arăt. pre ceriulii se- 
nină, in formă unui cometi, strălucindi o 
Gră intrâgă după cc răsiirise -sorele ; afară de 
acâsta, ună vulturi sI luâ sboruli din muntele 
vecini, numitii Pe/ra Regelui, 'si, ca in semnii 
de sigură invingere, descinse fâră inspăimen- | 
tare in castrele n6stre; soldatii hi prinseră si-lii 
presintară principelui. Altii insă interpretă că 

vulturulă, stema imperiului romanii, cădiândi. 
în captivitate, anungiă periclu 6stei crestine ce 
pârtă acestii semnii. Ali fă infăcisiatii inaintea 
beliducilorii, pentrucă, să afle dela densulă sta- 
rea in care se află Sinanii. Intrebatii. de Si- 
gismundii, răspunse cumcă Sinanii nu are cu : 
sine mai multii de 30 mil ostasi, că celelalte 
osti le a împărtită prin Moldavia, dar că a-" 
scâptă din di in di venirea Tătariloră; că Si. 
nani 'a plecâtii la Bucuresci, disimulândi că 
fortărâtia se va pută tin; 6ră acumii, aflândii 
de căderea ei, fară indoelă. va fi erăbindii spre 
podulit dela Giurgii. El adause! că, dâcă a 

rămasit.cu ste. atât. „de pucină spre a in- 
fiuntă puterea crestinilorii, acâsta a făcut'o 
insielatii de: Sinani care, Li asigură "că Jrimiă, 
celii asiediati de Zamoiski. pre tronulit Mol- 
daviei, are să-i vină cu ajutorită de siese mii, 
sică clii Sinanii âncă are să vină să atace pre 

"crestini. mai diceă . Sinană că ostile crestine 

sunt cu multi mai pucine de cumi se vor- 

besce.. Dar. acumii simte ,insielatiunea cu pe- 
riclulă sei; Sinan adecă, vechiul inimică 

ali părintelui seii, Mehemet, carele sub trei 
Sultani guvernase imperiulii otomanitii cu a- 
tâta virtute, Sinană, după ce nu si-a pututii 
râsbună de tatălui care ..nu se 'tomeă de clii, 
voi acumii să-si răsbune: de fiiulii. Nu se scie 
decă Ai vorbiă, sinceri, ori numai “cu scopi. 
de. a-si! trage compătimirea invingătoriului ; 

văditndii elă insă că Sigismundă nu se mis- 
că. prin acestea, propuse. ca să se. r&scumpere 

cu una sută mii de galbini. -Dar 'indesiertii 
fă si acâsta propunere, opuindu-se cu deose- 
bire Picolomini care si căstigase cca mai mare - 
influintiă- asupra mintei lui - Sigismundii, si



“414 

-priam perținere - existimabat, si in: a: 'Purcoruia. 
„"manus deveniret, tantae dignitatis virum. in 

| “potestate babere, cum “quo permutari Dosset, | 

- Itaque Alis « cun . Ciciliae' praetore ali 
“ îsque 'praefectis.; Stephanopolini ' sub, custodia 
'amandatus est, Sigismundus de rebus: hostium 
„cer tior ct captivis consentientia afferentib. ex: 

ploratoribus, propere ad Sinanem insequendum 

castra movet, et ex Piccolominei consilio Bo- 

carestam tendit, quam iam-a Turcis incensani 
"et desertam reperit, impedimentis aliquot, ca- 
melis et tormentis, quae illi ptopter festina- 
tionem abducere non potuerant, relictis., înde 
“iter inceptum persequitur ad pontem, quo Si- 
ian tertiis.a Bucoresta castris. Agrium. trans- 
miscrat, minime. ruptum; quod nostri foctu- 
um eum sibi persuaserant, " 

. 

“Cum. nostri i in Tureorum” conspectum ve- 
"mere, iam, per pontem Georgianum Sinan to- 
“tas „copias fere transmiserat, relictis citra pon-. 
tem tantum VICLO qui totidem, captivos ser- 
Văbant, in quos nostri impetum, fecere, recep-" 
tisque captivis . Turcos per pontem paitim in 
munitionem - “Geoigianam. se recipienteis; par- 

tim in ulteriorem ripam. 'transeunteis - male 
multarunt, plerisque dum festinanteis confu- 
sis 'ordinibus corifugiunt, fiumine vapido haustis. 

“Id incidit in Y. Kal. IXbr. postridie ad 
arcem. qăam recenti - milite Sinan firmaverat, 
admota -castra, et primo tentata “înfeliciter 
oppugnatio, multis ex nostris desideratis, quod 
Hungarorum alacritatem nou parum imminuit, 
tandem ex Piecolominei, qui rei tormentari- 

„ae praeerat, consilio pons, : qui arcem et in- 
sulam' în . medio fluvio: positam, ex qua: con-= 
tinuis subsidiis obsossi iuvabantur, interiacet 
încensus non sină nostrorum iactura ;: quip=: 
pe quibus ad ictus ex arce  displosos exposi- 
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care credea că interesulii * 'seii proprii cere a: 
tînă prinsă pre tină omit atâtă. de insemnatii, 
pentruca, intemplându-se să cadă 'in mânile 
“Turcilorii, să aibă cu 'cine a fi. schimbati. 

Astfel Ali; dempreună cu Pasia de Ci- 
cilia si cu alti- Past, fură trămisi “sub pază 
la Brasiovă. Sigismundii incredintiându-se si 
din raporturile , esploiatorilorii Sei, care eră 
conforme cu aretârile: celorii prinsi, despre 
starea: inimicului, la: propunerea lui Picolo- 
mini pune fâră intărdiare castrele în miscare 
spre a persecută pre. Sinani, si plecă. spre 
cetatea. Bucurescilorit,: care. o afă aprinsă 
si părăsită de. Turci. Turcii, in spaima si gra- . 
ba cea. mare, -lăsară in urmă-le “mai multe 
care,. cămile si tunuri, De aci continuară ai 
nostri drumulii spre podulii dela Dunăre, unde 
ajunsese Sinanii, tăbărindă in: trei locuri: dela 
Bucuresci pân”. la: Giurgiu, fâră. să strice 
podulii de preste Argesiii, precumii credea ai 
nostri. că are să facă. : 

Pre cândi ajunseră. ai nostri, 
trecuse preste podulii dela Giurgiu mai. tote 
ostile sele, lăsând pre malulii romănescii nu: 
mal siese. mii, carii priveghiă pre toti atâte 
mil de. crestini. prinsi: aă nostri se: repediră 
asupra lori, Scăpară pre crestini, ră Turcii 
ce fugiă pre podi spre a scăpă, parte în: ce: 
tătiuiă parte pre celalaltii malii “al Dunăre, 
o. pătiră forte rei, că-că cea mal mare parte 
din ei, bătuti de al nostri, - si: in disordinea 
si tumultul. îugel, s se innecară- in- Dunăre. |. 

 Acâsta se , întâmplă la 28: Optovze,. A 

7 

treia di după „acesta, crestinii -si indreptară, 
armele asupra cetătiuiei care Sinani o intă- 
rise cu.nduă 6ste. La inceputii ii impresurarea 
fi nenorocită, cădiândă. multi din al: nostri ; 
“prin acâsta Ungurii nu puţinii se descurăgia-: 
ră. In fine,. la “propunerea lui . Piccolomini 
care comandă artileria, se dete foci: podului 
care legă cetățiuia cu insula aflătâriă in midi- 
loculă apei::.de unde: impresuratii priimiă. 
neincetatii ajutorie. Acesta o  făeură al nostri 

> 

“Sinan 

N
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tis” transeundum 'erat.. quod hominunu' vi fieri 

non potuit, per lanceas nitratas ct igneis ar-: 

tificiosos confectuna, «et pulsati arcis muri, e- 
ditaque tandem ruina cum „Hungari cam mi- 

| nime idoneam caussarentur, Itali în cam in-. 

silierunt, anaviter. se defendentibus praesidi- 

ariis. cuimque soli impares :in co essent; ut 
pedem referrent, Piccolomineo Hungaros in- 
cendente;. ut suos non deșerereut, nec. fessis 
obsessis spatium vireis et animos, colliendi 
Tecusato . certamine concederent, ini pudore 
victi puenam capessunt, ac -victores . „tandem 

in arcem perrumpunt, trucidatis deferisoribus; 

ui superfucrunt ad interius propugnaculum, 
3 

-quod ad fortuita” „sepositum erat receptum' ha- 

buerunt. sed et ipsi. oxpugnati paucis excep- 

tis interfecti sunt. qui se ex arce ad occur- 

sum nostrorur praecipites in 'insulam . demi- 

serunt, partim caesi partiin fluvio hausti sunt. 

nam parata ad fugam biremis, a nostris in- 

tercepta est, et. altera, în, Quan | se. ex stra- 

„ge superstites college: ant, . „ictibus tormento- 

„Tum Quassata,.- cum aquam sub pondere. hau- 

riret, immersa _est, victoribus vix ad ripam 

appulsis.. Di aa E 

"Capta în ea expeditione omnis generis 
tormenta. omnino LXX memorant,. qui res il- 
las seripsere. muritionem cum servandam cen- 

seret Piccolomincus et valido praesidio' fir- 
mandam ad Turcorum transitum impediendiim, | ş 
“Transsilvani contra locuim longe a finibus suis 
positum difficile, nec nisi “magnis _sumptibus 

detendi _pOsse dicerent, postremo dirutam cum 
ponte:a Sinane fabricato: incendit Sigismun- 

dus, ct -inde victor cum suis Ştephanopolim 

contendit, relicto in castris Stephano Boki- 
kaio vicario generali cun idoneis- copiis, 'viro 

. 

  

  

-215: 

nu - fâră. perdere,:.fiindă-că eră espust: la. 
lovirile :tunurilgrii - din : cetătiuii.: Aceea-ce'. 
ru. putu “face puterea. Omenilorii, se fă- 
cu 'prin puterea puscilorii, .tunuriloră, si a fo- 
curilor artificiose; in fine, isbutiră a.face o 
Spărtură- in murii cetătiuiei; cu tâte acestea, 
„Ungurii nu voiră a se cercă la” asaltii, dicândi” 
că acea, spărtură iar fi âncă destulii de lar-. 
gă, deci se 'urcară pre ziduri Italianii. Dar 
Turcii se apără cu bărbătiă, ră Italianil sin- 
gun nu puteă stă faciă cu densil. Atunci 
Piccolomini incepi să inimeze pre. Unguri, 
ca să nu, părăsâscă pre ai sei, si să nu dea, 

timpi impresuratiloră celorit osteniti, de a-si 
veculege : puterile si curagiulii, prin asemine 
retragere dela,- luptă. Ungurii, invinsi de, ru- 

sîne,-se apucă de luptă, pătrundă în cetătiuiă, 

tăiândă pre apărătorii ei. Cel ce „Scăpară de 
prima furiă a invingătoriului, se inchiseră in 

turnulii din. lăintru. Dar crestinii luară cu 
asaltii si- acesti turnit, omorindit mai pre toti 
Turcii. ce-l aflară inlăintru. 'Turcii ce. sări= 
seră din” cetătiuiă spre a scăpă în insulă, parte 
fară măcelăriti parte se innecară,. în . Dunăre, 

|pentrucă o galeră ce“stă gata pentru ei, fi 
prinsă de ai nostri, 6ră o altă galerii in care 
sărise unii, număriă dintr”insil, fu sdrobită de. 
lovirile tunurilori - n6stre, si luândit apă se 
afundă, în Dunăre, numay văslasii scăpară de 
abia, , SI 

„_ Cek-ce “seriseră aceste. evenimente spunii 
cum-că crestinii in acestă espeditiune căsti- 
gară "70 tunuri de tâtă mărimea. Piccolomini : 
eră de părere ca 'să nu strice cetătiuia, ci să 
o intărescă cu 0 garnisână numărâsă pentruca 
să pâtă impedecă i in viitorii trecerea “Turcilorii 
pre acestă locii.: “Transilvanii, din contră, di- 
ceă, că acestă. intăritură € pr& departe de 
Transilvania, si că nuimal cu mare grei si cu: 
mari pese. sar pută tînă, Sigismund, deci, 

- strică cetâtiuia, si o, aprinse. Ascminea făci 
si cu podul. După acâsta, Sigismundii; invin- 

gătoriii, plecâ cu ai sei spre. Brasiovii, lăsândii 
in castre pre. Stefanit: Bocskai, locii-tiitoriulii
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clientelis praepotenti, et qui proxima cogna-. 

Hone principem contingebat. 

LIBER CXYV.. 

A. 159- 6   

iai   

. 

„In' Dacia” spe subsidiorum a Caesare 
“Subministrandorum semel accenso bello cum 

Sigismundus' iam tumultuantib. -Ciculis. cum 
quib. anno superiore transegerat,. et multis 

“ab armorum consilio 'alienis cum res suas în 
“ mâgmas angustias videret redactas, ex consi- 

lio Pontificij oratoris ct Alfonsi Carilli e Ie- 
suitico sodalitio qui. illi'a sacris confessionib.. 
erat, -aliisque minus prudentis consilij aucto- 
fibus, ipse ad Caesarem proficisci statuit. 

- Itaque familia omni in XII cisia com- 
posita. per Cassoviam facto itinere Pragâm 

Non. Feb. 
ceribus aulae exceptus: Sed mor în febrem 

"acutissimam: non: sine vitae periculo incidit, 
ex qua, paulum recreatus cum ad maius tem- 
plum sacro audiendo delatus 'esset, composita 

ab. Ecclesiae _praepos sito oratione; quo belli 
persequendi -maioreş stimuli iuveni imprudenti 
adderentur, 

ille latine - non incommode: respondit, et in 
proposito constantiani se servatuium dixit, -et 

Austriae familiae atque adeo Imperio I. sem 
per devotum futur um; vicissim sperare, ut mi- 

nime a Caesare Imperioque: deseratur.:, quod 
promissa ab 'initio auxilia suppeditentur, non 
dubitare, quin maiores ex infesto Christiani 

„nominis. hoste. aspirante Dei gratia victoriae 
- brevi” reportentur. Postea, in colloquium ad- 
missus et magnis promissis oneratus,-cum mu: 
neribus dimissus est. promissă III. peditum 
CIO. et IICIO- „equites per trimestre stipendio - 
“Caesareo alendi XXIV. talerorum CIO singu- 
lis. mensib. arbitrio Sigismund dispensanda. 

Pontifex etiam per legatos XLCIO-: ducato- 

dependenda pollicitus 
est, dato negotio Francisco Mariae Montano, 

  
venit perhonorifiee 'a pro-: 

publice laudatus est; ad quem. 

riulit âncă nu-l va părăsi, 
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"sei, birbati de mare inâuintiă, si. -rudă de, 
aprope cu principele. 

CARTEA cxv: 
— 

Ă. - 1595—6 
E) 

  

- In Dacia, Sigismund, acumii, după. ce 
se aprinsese resbelulii in sperantia ajutorie- 
lorii impărătesci, se află in forte mare strim- 

torare, pentrucă Secuii cu carii se invoise 
“in anulă trecuti, Grăsi se, turburară, si pen-= 

trucă multi nu se puteă impăcă cu acesti 

resbelii ; în aseniine impregiurâri,; indemnat 
de oratoriuli Papei si de “Iesuitulu . Alfonsi 
Carilii, confesoriulu sei, se decise a merge la 
Tmpăvatulii. 

„Asiediându-si deci tota” Jucrurile in vre 
o 12 trăsuri, plecă la drumi pre la Casovia, si 
la 4 Febr. djunse în Praga. aici fu priimiti 
cu multă ondre din paitea curtenilorii. Preste 

- puginii insă li apucară nisce friguri cu atâta 

violintiă incâtii vistia i se află in periclu. Re- 
insănătosiându:se, merse la besereca catedrală. 

spre a ascultă servitiulit dumnedieescii; prepo- 
| situlii beserecei tînă unii cuvântiă pregătiti, prin 

care li lăudă în publici; cu scopii de a atitiă si 
mal: multi mintea tânărului -nepricepută; elă 
răspunse in limba latină destulii de bine, di- 
cândii că are să rămână cu constantiă intru 
cele incepute, şi de 'a pururea devoţă câtră fa- 
milia austriacă si câtră imperiul romanii ; 

de altă parte speră, că impăratulă si. impe- 
că-i va trămite 

ajutâriele ce-i promise la inceputii ; astfeli, 

cu ajutoriulă lui Dăiei, nu se indoesce'a că- 
'stigă in scurti -invingeri âncă si ma mari â+ 

supra inimicului- -neimpăcatii ali numelui cres- 
„tin. După aceea, fa priimiti în audiintiă, si 

se intârse incăre catii cu mari promisiuni si cu 

daruri. I se promiseră trei mil pedestri, d6ue 
inii călăreţi, pentru a, cărorii intretînere - Si- 
'gismundi” să priimâscă dela impăratulii câte 

24 mii de taleri pre fiă-care lună; Pontefice-
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ut militem Transsilvano „praesto ; futurum in. 
Italia; scriberet, Petito comeatu per Lintzium 
Viennam venit Y, Fid. Mast, pari magnifi- 
centia ubique exceptus, ct quo magis ad bel- 
lum incenderetir, in Patrum Iesuitariim scho- 
la! publice tanquam alter Iosue laudatus. Inde | 
Graecium profecturus: ad Mariam Baioaram so- 

- crum, cognito Cardinalis Bathorei. et Stepha-. 
ni gentilis ad Turcas inclinantis molitionibus 
Tes domi turbare, mutato consilio domun 
propete reversus est. E, 

ț 

DY ia, April. acriter « certatum est. ad 
Sambocam, ac paene opidum captum, 'Triduo 
post ad B:- Martini montem inter Tavarinum 

"et Papam nosțri Turcis insidias Struxerunt, 
et illectos- ad certamen hosteis post aliquan- 
„tum certaminis in fugam verterunt, captis a- 
liquot, "ex quibus cognoverunt, -Sultanum ip= 
sum Mohametum cum tribus potentissimis 'e- 

„ xercitibus in: Pannoniam venturum ;.- - duobus 
ex js in Valachiam et Moldaviam. ableg gatis, 

Quo cognito Caesar et Teanssilyanus 
omnia ad impetus cius sustineudos,. Quantum 
in illis erat, parant, et ad Pontificem diligen- 
ter scribunt, . ut delectus per Italiam' haberi 
et auxiliarcis summitti curaret. Dun in . co 
sunt, crebris. excursionibus, et velitationibus 
ceztabatur, Sa 

(Lippac praesidiarii male a “Turcis“ mule 
tati, „Lippam contra hosteis fortiter tuetur. 
Georg. Barbelus.. Pruptione, “demim Turci in 
fugam vertuntur). »), a 

| Sinanes, jam octogeitarium' gata vitae 
'agens, Belgradi. incunte 1 Majo. decedit; În. cu- 
jus. Jocirm ad primi Viziris dignitatem euectus 
est Ibraimes Amurathis defuncti gener'? quo 
-TULSus seditione inter, praetorianos,, exorta a- PI N INI N IRI 
*) Toti ce stă in parentese, 

le lăsarămi afară, -..: „. . p- . po. a: ! 

„De aci 'eră,.. 
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le încă: L piomise- prin + 1eg gatul seă, 40 
mil, „galbint pre -fiăzcare lună; insărcinândii ' 
pre" Franciscii, Maria - Montană, ca să :adu- 
ne”, 6ste in Italia pre; sâma Transilvanu- 
lui. Plecândii de. aci la Viena prin. Lântz, la 
11. Martiii, pre totii. loculii cu multă maenifi- 
centiă fă, priimitii, si spre a-l: inflăcără, si 
mai, multii la resbelă, în sc6la pirintilorii -Ie- 
suiti fu liudatii: în publicii ca unii altii, Iosuc. 

să se ducă la Gracz, la; s6eră- 
sta Maria, aflândă, insă. că a casă, in Tran- 
silvania, Andrei -si Stefanii Bathori cari ti- 
neă cu "Turci, facă intrigi Si pregătescit tur=: 
burâri, si schimbâ. planulii, si se intârse nu- 
mai decât a casă. a 

La: 9 Aprile fi aspră vâtaiă la Sambo-, 
ca; ai nostri eră aprpe.să cuprindă opidulii. 
Trei dile după aceea, al nostri tinseră curse 
Turcilorii la muntele Săn-Mărtinii, intre Tau- 
rină si Papa, si amăgindă. pre Tura la lup-, 
tă, X puseră, în fugă, prindiândă mat multi 
din că, de la carii aflară cumcă, Sultaniulă Mo- 
hametit are să vină insusi in Panonia, inso= 
citi de trei osti număr6se, din care due să 
se trămită în ticra românescă si in Moldavia, 

Imp&ratulă si Transilvanulă, audîndii de 
acâsta,: facii tâte, pregătirile putinci6se, spre 
ase, pută sustină ia. faqia, inimicului; scrii 
cu totii” deadinsulă, la ponteficele, ca să. invite 
-pre Italiani la. resbelii si să trămită ajutârie. 
Int aceea, urmă dese loviri si escursiuni de 
ambe pântile.  - . mis 

" (Presidiatit din. Lipa fură bâtuti râu de 
câtră Turci. Georgiii:: Barbeli apără cu “băr- 
bătiă Lipa incontra inimicului: In fine,.. pre: 
siiiarit năvălindi diu, cetate asupra, Mucilori, 
Y alungă). %). E 

Sinan, in etate 'de 84, aa, more “la 
Belgradii cu incepritulii luă Matt. In” loculii 
lui se numi Vezirii, Ibraimii, ginerele! răpău- 
“satului Amuratii ; dar Ibraimii: âncă 'fu scosi * 
preste puginii in'urmarea : unei. seditiuni. es- 

care insă noi 
„Edit. el pg i. 

28



218 

„moto, Mahometes purpuratus candem dignitatem 
merait. Haut multo post dum Sigismundus in 
„limite exercitum instruit, Heiduci CI) CIO I9 
transmisso paulo supra Nicopolim Danubio 
“Plivianum exiguum. opidum: ad Ischanmn “situm 
occupant, eţ praefectum. ab Hadrianopoli huc 
paulo ante missum cum uxore . liberisque 
a plerisque Iudaeis capiunt locoque: flammis 
vastato secum abducunt. In itinere cum prae- 
torianis, qui Nicopoli erant, rursiis conserta 
pugua; ex qua diu nutante victoria se tandem 
exiguo cum damno extricarunt, et cum captiis 
ad Sisismundum reversi sunt.: 

(Ad. 'Temesvaram quam Bathorius obsi- 
debat, VIII Kal. Iun. Tataris ct Turcis super- 
venientibus obstinate diu pugnatum.) Maior nu- 

“merus ex maiore liostium numero 'caesus, De: 

siderati CI 19. Christiani. Sigismindus diu 

pro - mortuo - habitus fuit, praelio abscedere, 
ut postea compertumn est, a suis coactus. Post 
certamen soluta Temesuarae obsidio,- nusquam 
compaventibus a Caesare „Promissis ausilia- 
ribus. - aie 

Ex literis Sultani interceptis cognitum, 

Giafiercm „purpuratum cum. XL CIO armato- 
rum in Pannonia venire, -ut 'Temesvaram 

obsidionis periculo.. liberet; alia certain: CIO 
cum MOx subsee utura; quib. se Tatarus cum 
LOIO adiuncturus sit: quibus oimnibus copiis 
“subnixus Giafter Sigismundum rebellem orni” 
ditione sua sit: expulsurus. Ipsum vero Sul- 

tânum cum CC peditum - CIO et CL CI9 equi- 

tum X CIO camelorum Giafferi victori, ab ex- 
peditione. redcunti ad Budam occursurun ;. ac 
primo Vicegradum expuignaturum ac 'solo ac- 

- quaturum: dein ad Viennam castra positururn: 
nec ab obsidione discessurum; nisi urbe cap-, 
ta, ct omnibus tam, opidanis. “ quam ' defen- 

soribus ad internecionem: caesis. 
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cate. intre Ianiciari, numindu-se in .locu-i 
“Mahometii-pasia. Puginii după acâsta, in timpii 
ce Sigismundii si pregătiă.. Ostea la margini, 
Haiducii in numării de d6ue mii cinci sute, 

treci Dunărea din susi .de Nicopoli, ocupă: 
Plevna, orasii mititelă “situatii la riul Is- 
cru, prindii pre comandantele turcescii, cu 
puginii “mai inainte venitii de la' Adrianopoli, 
dempreună: cu femcea si copiii lui, si cu. mai 
multi Evrei, si dândi foci locului,: ieaii. cu 
sine pre captivi. Pre drumii se incaieră la o 
luptă indoisă' cu Ianiciarii de. la Nicopoli, 
din care scăpândă cu pucină perdere, se in- 
târseră impreună cu captivii la Sigismundii. 

-(Bathori tîneă “ Timisiora impresurată. 
La 25 Maiă vină asupră-i Turcii si Tătarii, cu   carii. se luptă indelungi si cerbicosii.) Din 
multimea cea mare a inimicilorii, cădiură mai 
multi ; ră din crestini, due mii.. De, Sigis- 
mundi sc credeă că ar fi cădiutii si elii mortii, în - 
irmă, se află că at sei li indemnaserii să se 

departe din câmpulii bătâiei. După bitaiă, al 
nostri, vădiândii că nu vori să mai ajungă 

de: nicăiurea ajutâriele promise de impă ratali, 
se lăsară de impresurarea Timisi6rel, 

- Se. prinseră serisorile-sultanului, din care 
se află cumcă Giafcr-pasia vine in Ungaria - 
cu 40 mii de armati ca să scape 'Timisidra 

de -impresurarea ce 0 amenintiă; in urma lut 

Giafer,. aă să urmeze indată alte osti de o 
sută de Mil, cu care se va uni Tătarulii cu 
cirici-dieci mii, pentruca Giafer cu ajutoriulii 
tuturorii acestori osti să pâtă goni din ticră pre 
resbelulii Sigismundii. Eră Sultanulii are să vină 
la Buda cu 6ste de dâue sute mii pedestri, o 
sută. cinci-dicci mit călăreti, si diece mil că- 

mile, pre cândă Giafer se va îutârce învingă- 
toriit de la Timisidra. Atunci: va ocupă, mai 
ăntâiă Visegradulă,, Si- li va asemână, pămân.- 

tului; de aci 'va, merge să -impresure Viena, 
si nu:se va intârce pân' ce nu va'luă acâstă | 

„cetate, si va stinge pâv' la unuli, atătit pre |   locuitorii câtă si pre .apărătorii ci,



Rebus omnibus paratis Sultanus -XII. 
Kal. Vtil. urbe. profectus est, ingenti pompa. 

Demn adventaute Giaftore Temesuarae 
obsidio solvitur, et copiae Lippam reducuntnr. 

. (Caietanus Gaindinalis Pontificius legatus 
Polonos in comitiis ad.bellum' Tureicuni frus- 
tra hortatur, Maxiwmilianus' summus” Impera- 
tor -desienatus. Sultanus : Budam venit Kal. 
VIlbr) Dn a ra 

A i ; 

i Sub îd - Heiduci praedis- faciendis ho-" 
mines nati superato Danubio Bulgariam în: 
gressi Babam inereimonio opulentum oppidum 

“ înopinato occuparunt, et -crudeliter  direptum 
incenderunt, „captivis plerisqu6 tam viris quam 
faeminis ac pueris .abductis,: quos insequenti- 
bus Turcis in itinere occiderunt, praeda omni 
quam reportabant igne consumpta, ut ad, re- 
ceptum expeditiores essent. 'Capta et quaedam 
a Valachis in Danubio navigia comeatu ont- 
rata: qui ad praesidia Turcica vehebatur. 

Nostri “circa Stiigonium ! et Comaram 
magnas praedas agebant, et cum: Michael 
Veida, qui CCC equitibus pracerat, .et Alten- 
burgo aliisque circumpositis locis imperabat, 
in suspicionem clam agitati cum hostibus CON-. 
silii venisset, captus et Vienna, ut se pur- 
garet, deductus est. ' 

(Pugna ad Kerestum comissa, nfaici 
exit) ; 

Sultanus relicto Agriae' XC). pracsidio, 
qui urbem ct: aice instaurarent, partem CQ- 
piarum per hiberna deduzit, et cum reliquiis 
et aulico' comitatu per. Zolnocuni, Belgra- 
dum. et inde modicis: itineribus- "Constantino- 

"- polim se contulit; in ultimo agmine per Bul- 
“ gariana a “Michaele Valachiae. Transalpinae 
despota aliquantum i iuxta Nicopolim infestatus,, 

Ni 
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 Strigonului si, Comaromului. 
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La 20 Lunii, Sultanulii, după ce făcă tâte 
pregătirile necesatie, plecă din Coustantino- 
poli cu mare pompă. 

In tine, Giafei, venindă la Timistăra, 
crestinii se lăsară de inpresurare, si ostile 
lorii se intârseră la Lipa. ? 

 (Cardinariulii Caietaniă, 'Legatuliă Papei, 
in .comitiele. din Varsavia, 

comandante ali Ostei. Sultanulii vine la Buda 
la] „Septemvre.) : 

Intr'aceea, Ilaiducii, Gmeni născuti sjre 
a face prâdi, trecândii: Dunărea in Bulgaria, 
ocupară pre neasceptate Baba, opidi negus- 
torescii .si avutii; si 'prădându-lii infricosiatiă 

indâmnă !pre' Po- : 
loni la. resbelii in contra 'Turcilorii ; dar in: 
desiertii. Masimiliani se numesce de supremi - 

i deteră foci; luândii cu sine multime de cap-. 
tisă, bărbați, femel. si copii; pre carii, „fiindii 
persecutati | de Turci, pre toti i uciseră pre 

cale,: 6ră prada câtă luaseră cu șine o arsc- 
ră totă, pentruca cu atâtii mai usiorii să potă 
scăpă. Mai prinseră Românii: pre. Dunăre” si 

pentru cetâtile, lorii, pa 
A nostri ficeă mari prâd impregiurulă 

care se află în fruntea, a '300 călăreti, si eră 
comandante ' preste Altenburgii si alte locuri 
invecinate, cădiiu i in prepusii că stă in inticlegeri 
secrete” cu inimiculii, pentru aceea, fi prinsi 
si dusii la Viena ca să se justifice. 

-  (Bătaia nenorocită dela Kerestes). : 

. | . î. i . „i IAR DI 

+,» Sultanulii lăsândii în Agria diece mil de 
ostasi ca să drâgă cetatea, "0 parte a ostilorii 
0 asiediă ; în locurile de ernaticii, 6ră cu. ce: 

Jelalte si cu tâtă curtea, sea se: intârse. prin 

câteva. vase turcescă incârcate cu provisiuni | 

Michaiă Vodă 

Solnocii, Belgradii, la: Constantinopoli. - Pre- 
cândii trecă -prin Bulgaria cetele din-urmă 
ale 6stei 'sele; fu atacati Ducinii la Nicopoli, 
de Michaiii, domnulit tierek romiănesci, i 

a 
————.
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MBERCXIX i 

(A. 1597). 2 
, 

sc sn 

n , . ———., 

„Res. hoc anno, ob “feequenteis praetori- 
anorum motus' „Constantinopoli ; confusas, cur 
Turei nihil maioris molis . tentaverint, in Ca- 
Ussa fuisse cr editum est; zice minus suspen- 
sum Caesarem tenuit de Sigismundo Batho- 
rio Transsilvaniae principe. iniccta suspicio 
quasi . Jevissimum adolescentem temere incho- 
ati contra: procerum sententiani belli et -pa- 
ctorum cum austriacis initorum sera poeniten- 

tin Subiisset ; nani cum! XII Kalend. Mart, 
Pragam cum XL cisiis venisset, et sollemni 
ritu velleris aurei torquem nomine Philippi-| 
a Caesare accepisset, quippe id studiose ex- 
cogitatum ab Hispanis ad pascendam homi- 
nis, vanitatem illicium, post varia agitata in 
arcano consiliu Maio exeunte domium repeti- 

. erat, “Plus Promissis, quam pecunia ct milite 
"oneratuş, Tamen: facta spes VI CI9 equituim 
ac peditum brevi summittendorum, quos dum 
ille frustra, exspectat, cunctari primo ad ex- 
tremum etiam detectionem- a foedere medita 

- ri visus est i 

Tmpellente tamen Carillo aliisque, qui 
circa, îllum erant. pridie Eid. Septembr. 
Turcarum . fineis delectum - inilitem immisit, 
qui: vastato circum agro “pontem Savo ad Al 
bam.. Graceam impositum destruerent, "Ipse 
Lippam: profectus est, et mox admotis “Te: 
mesvaram! castris : obsidionem aggressus, 'ab 
ea: asperae hicmis incommoditatibus victus 
discessit, receptis” aliquot- parui: momenti in 
Circnitu: locis, i ie ude 
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“In anulit acesta, “Turcii, negresitii din 
causa deselorii. tutburâri ale aniciârilori in 
Constantinopoli, nu putură incercă- vreo intre- 

| Prindere mai seri6si; Impăratulii âncă nu erâ, 
mai pucinii incur cati, din causa lui Sigismundă 
“Bathori principele Te rahsilvaniei, pentrucă a- 
“cestii tânârii usiori de. minte venise in pre- 
pusii că, acumii, cândii eră; prâ-tărdiii, l-ar fi 
părândii râii: de resbelulii. ce a intreprinsii cu 
atâta nesocotintiă, incontra vointici magnatilorit 
tierei, si de legăturile ce a incheiati cu Austriac 
cil. Sigismundă adecă, la 20 Aprile venise la 
Praga cu 40 de trăsuri, si priimi cu solemnitate 
dela: impăratul în numele lui. Filipit, mielulit 
de aurii, care Ispanii. intadinsii i-l trămi- 
seră, spre a pasce desiertătiunea omului. In 
fine, după mal multe consultâri tinute intmas- 
cunsi, .cu finitulii lui Maiii, se intârse:a câsă, 
incărcatii mai multi cu promisiuni decâtă cu 
bani si 6ste. Dari se dete sperantiă că pres: - 

„te pucini aii să i se: trămită siese. mil de 
călăreti 'si de pedestri. Asceptândii indesiertii 
acesti, ajutoriii,. la inceput se păreă că'stă : 
la indodlă, ră. in urmă se vădii că cârcă a 
se desface intru adeveri de legătura cu Au- 
striacii. DI 

Insă, la indemnulii lui Carilă si ali al- 
tora ce se află impregiurulii lui, la. 12 Sep- 
temvre trămise âste la marginile turcesc, ca 

să, strice podulii de. preste Sava la Alba-Gre-.. 

ca, si să prade: tinutulii de impregiurii. . Eră 
densulii merse la Lipa; după. aceea impresu- 

ră Timisi6ra,. acâsta insă în urmă o lăsâ in 
pace din causa ernei celei grele, ocupândii 
câteva locuri vecine -mai pucinii : insemnate, 
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LIBER R XXI 

(XIII Kalend. April. Adol. Schuarzenbur- 
gus Iauarinum astu intercipit. ) Sigismundus Ba- 
thorius Iavarinum magno comitatu venit; cui 0b- 
viam extra urben Schwartzenbur us, Palfius et 
Nasdastus oceurent6s,: iuvenem aut satis Con= 
silii sușcepti cer tam honorificentissime excepe- 
runt, nullo splendoris ornatu autvanitatis oflicio 
praeter miSs0, ue pocitentia facti levissimum in= 
genium subiret. is-ab Alfonso Carillo ex so- 
dalitio Iesuitico, -et postea a S)1vio “Picolo= 
minco “ab Hispanis, ut creditur, inducte, per: 
suasus, quod : se tollendae proli inhabilem 

" agnosceret, ctiam “Transsylvaniae principatu 
ac Valachiae cesserat, idque iuxta pacta con-. 
venta magno rei Christianac bono :se factu- 

„rum putabat.. quippe ditionib, illis ad 'Turco- 

7 

rum impetus oppositis in potentissimam Chris- 

tiani orbis familiam, „et quae sola hodie: non. 
"solum' contra 'Turcos, sed'etiam sectarios haut 
'Turcis minus formidabileis, ita înter cos ia-: 
ctabatur, bellum gerit, translatis. itaque Îne-, 
unte anno monitus: Caesar Vaciensem Epis- 
'copum et Petzium Iurisconsultum legatos in 
Dacian miserat, perhonorifice a Sigismundo 
'exceptos, et cum de conditionibus in arcano 

convenisset; eae autem erant, ut Oppoliae et. 
Ratisporij in Silesia principatus cum LCI9 
Ioachimicorum annui reditus a Caesare.com- 

„pensationis loco traderentur; Bornemissa ver- 
ba faciente „pacta ab, „initio conventa confir- 
mantur, et quasi, ex iis sequeretur, ut Sigis- 

 mundus paterno. principatu cederet, VIII Eid. 
"April.  Claudiopoli - "proceres ac caeteros pro-. 
vinciae. Ordines convocat, ac coram. Qaesaris   
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CARTEA CXXI- . 

(A. 1598) 
4 

(La 20 Marti, Adolfiă ' Schwartzenberg 
luă Iaurinulii.) Int'aceca, Sigismuridă Bathori , 
veni la Iaurinii, incungiuratii de multi. inst. 
Schwartzenberg, Palfi si Nadasdi esîră pân 
afară din cetate întru intimpinarea lui, si cu _ 
„mari ononi priimiră pre tenărulii principe lip- 
sită de .consiliii; nici o splendâre de priimi- 
re, nici o 'curtenire nu se treci cu vederea, 
spre a-i, multiămi vanitatea, si spre a nu-i 
părt cumva râă, după usiurătatea minte lui, 
de cele ce'făcii. Sigismundă adecă ca unulii 
ce se cunosceă în neputintiă de a avă copii, ab- 
dicase doinnia Transilvaniei si a tierei romă- 
nesci, indemnatii la acâsta de Alfonsii Carili Ie: 
suitulă, si apoi de Silvio Picolomini care, 
precumii se crede, eră „pusi de. Ispani. Elă 
credeă că face unii mare bine crestinătătii 
prin „acea invodlă, trecândii adecă : aceste 
tieră, atâtii de espuse incursiunilorii turcesci, 
in mânile celei mai putinte familie din lumea 
crestină, care singură pârtă astădt resbeluli, 
nu numai incontra, “Turcilorii, dar si incontra: 
ereticiloră. carii nu sunt mai puginiă infiico= 
siati decâtii Turcii: - asia vorbiă că intre et. 
Impăratulii, deci, cu inceputulii ” anului, . tră- 
misese in Dacia pre 'episcopulii “de Vacz..si 
pre jureconsultulii Petiii, pre carii Sigismundiă 
i priimi cu multă, „on6re, si se invoi cu: den: 

sii într” ascunsi, asupra conditiunilorii, care 

eră: ca Sigismundii' să priimâscă dela impă- 

vatulii, dreptit compensatiune, principatele Opo- 
liet si Ratiboriei in Silesia cu. veniti .de..50 
mii -ioachimi pre, anii, La stăruintia, lui Bor= 
nemisa, acâstă invoclă. se confirmâ, 'Si, e 
cumi ar urmă dinti insa, ca Sigismundă să 

c6dă domnia părintescă, pre 6 Aprile * convâcă 

o, Clusiii :staturile si ordinile tierei, si, fagiă - 
fiind si solii impărătesci, le spune ceca ce 
a urmati intre sine -si imperatulii;; i deslegă de 

ca. si .
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legatis, quid inter :se ac Caesarem actum sit, 
exponit, eosque iurerurândo, quo sibi obătri- 
cti eranţ, Solvit, ac porro Caesari, eive, quem 
ille ipsis praeesse velit, parere iubet. haec 
“non sine occulto procerum ac „multorum 'ali- 
orum fremitu' festinata. . 

„Omnium id indiguissime - talit Andreas. 
Cardinalis Bathorius Sigismundi gentilis, prin- 
cipatum familiae veluti patrimonialem, et a- 
liogui ex comitiorum auctoritate potius quam 
hominis. “male consulti arbitrio pendenteim, 
renuntiatione- temere facta, in alienam famili- 
am transferi. et cum sciret, eum a Rodolpho 
Caesare fratri Maximiliano,. qui regni Polo- 
nici titulos „adhuc retinebat, destinari,. proti- 
nus. in illam - aulam' :evolat, et communis in- 
iuriae periculo ostentato Sigismundum Regem 
contra: aemulun Sive' hostem accendit. non 
satis esse Austriis; dum omnia sibi licore pu- 
tant, alienos titulos violatis pactis usuipare, 
nisi et vicinos principes ac Polonici regni foe- 
deratos : re- sua non armis, sed fraude -spo- 
lent. eorum ambitione iam totam Pannoniam, 
proh dolor Turcici iuris eflecta, idem Trans- 
Sylvaniac. eventurum, nisi mature conatibus 
hominum “ nullum * cupiditatibus” iniquis moduri 
facientium usta arma opyionantur. “Andreae 
subita în Poloniam ' piofectio, et quo pertine- 
rent: hominis, inritati consilia, non “Iatuit, ora- 
torem „Pontificium , “qui in aula” Caesarea e: 
rat; itaque cum urgeret, de regno Polonico, 
in quo: adipiscendo' egregiam adeo operam Au- 
striis Pontificij legati navaverant, iâmprideni 
actum: esse, et” vanitate” illorum titulorum, 

- quos adhuc, sibi arrogabat Maximilianus, plus 
invidiae in praesens ad Austrios, quam en10- 
lumenti in, posterum redundare, 'ut Poloniae 
Regem.ac :regni proceres hoc oflicio Pontifici 

  

  

TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE 

jurămenti, sii invită ca de aci inainte să as- 
culte “de impăratulii si de acela pre care-lă 
va pune impăratulă' in- feuntea, lori. acestea 
se făcură repede, nu fâră. ascunsulii murmuri 
ală Staturilorii tierei, precumi si ali. altora 
multi, - 

- “Dar celt mai măichnitii decâtii toti eră 
Andreiă Bathori cardinariulii, vârulă lui Si- 
gismundii, vădiândii' cumii principatul Tran- 
silvanici, principată apr6pe ereditari “ali fa- 
miliei Bathoriane, care in totii. casulii mai 

- multă! atărnă dela autoritatea adunârei tierei 
intregi, decâtii dela. arbitriulit unui omil fâră | 
de sfatia, ar avă să trecă p prin acestă NEsOco- 
tită cesiune; la o familiă 'stri ăină; de altă par- 
te, sciindă elii, cumcă: impăratulii a destinată 
acestă” domniă pentru frate-seii:. Masimilianii 
care nici acumii nu incetă de a face pretin- 
siuni la corâna “Polonişi; al&rgă indată la cur- 
tea regelui Sigismundi, i arată nedreptatea; 
ce li- se face, si periclli comunit ce-i ame- 
nintiă pre 

clii) carii credi că lori tâte le. sunt er tate, 
acumă nu se mat" "multiămescii, a usurpă ti-. 
tuli străină incontra.. iegăturilorii publice, ci 
vorii să despâie de ale lori si pre principii 
vecini, pre federatii. Poloniei, nu prin arme ci. 
prin insielătiune; prin ambitiunea lori a că- 
„diutii, durere, deja t6tă Ungaria in! mânile 
Turcilorii; „asia aro: să o patiă si Transilva- 
nia, dâcă. nu se .vorii infrănă de timpuriii prin: 
arme juste “incercârile acestori 6meni, ale că- 
rorii nedrepte pretinsiuni: nu mai cunostii aici 
o măsură. Mergerea, cea repede a lui Andrei 
in Polonia, si sco ulă ce putea să aibă.con- 
siliele acestul * omil . -int&rtatii,. nu . remaseră . 

ascunse oratorelui -pontificiii. care se află la 
curtea imptratului. Oratorele, deci, arătândă 
curtei impărătescă că sperantia, la tronulii Po- 
lonici, în care! causă. Legatii Papei atât se 
osteniseră in interesulă Austriăă, e de multă. 
perdută;. si. că vanitatea: de a mai. păstră a- 
cei tituli. ce si-i arogă Masimilianii, in loci 

amândoi, si- -li atitiă incontra emu- 
| lului -si . inimicului „comuni. Austriacii (diceă
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devinciret,' Caesari auztor fuit, ut -Maximilia- 
Ă j . . - . . ” , 4 nus regni, cuius habendi spes omnino evanu- 

erat, titulos oinitteret,. st Polonis ' sincere re- 
conciliaretur. sic enim fore, ut Rex natura 
quietis cupidus facile consilia ab Andrea se- 
pararet, et Andreas tanto praesidio destituțus, 
a rebus in Dacii novandis abstineret, 

. 

“Transylvanus interea his transactis pro-: 
tinus ad iter in: Silesiam se parat, relicta do- 
mi coniuge M,. Christierna , -quae per emis= 
Sarios' miserum maritum in fraudem induxe-- 
at, et aliquam imperij speciem retinebat. Va- 
-ciensi Episcopo homine .fastuoso, et Nicolao 
Istuanfio moderatioris.. ingenii -viro res Cae- 
sareo nomine administrantibus. igitur cum is 
Iavarinum venisset XVI Kalend. Iun. postri- 
die Matthias ad cum magno stipatu accessit, 
triduoque inter. hastiludia et militarium . cer- 
taminum spectacula ad, pascendum stolide fe- 

_Tocis hominis ingenium extracto, ambo Vien- 
„* nam et inde -Vratislaviam tendunt, ubique ho- 

norificentissime, sic: enim a Caesare mandatum 
“erat, excepti. tandem Matthia dimisso XIII Ka-" 
lend. Iul. Oppoliam et Ratisporium venit Si- 
gismundus, ubi ex compacto Caesarei legati 

-- adfuere, qui. subaitos -scenica ceremonia fidei 
Sacramento solverunt,. et in venba: Sigismundi 
adegerunt. verum miser iuvenis. amissa Sero 
mocrens cum miram solitudinem 'ubique cir= 
ca se videret, turpissime deceptum se! sensit, 
frustraque incusatis permutationis ignominio- 

- Sac iuxta ac detrimentosac : auctoribus, eă- 
dem levitate qua venerat, de repetenda patria 
consilium cepit, ct 'assumptis 'tantum duobus 
itineris comitibus, ut măgis falleret, VItili 
mense ex Silesia profugit,. atquc ut Quidam 
scripsere monachi habitu, pauloque-post Clau- 

"“diopolim. appulsus coniugi cum sacris inter- 
esset. nec opinato adfuit,  caque amicis . ver- 
bis salutata, oppidanisque in fidem receptis, 
in -omnes provinciae partes nuntios misit, qui 
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'Să aducă vre unii folosii pentru viitorii, face 
numai pre "Austriacă astădi de ura tuturorii, 
indemnâ pre - impăratul ca Masimiliană să 
incete de a mai purtă titulit unei tierf la ca= 
re-nu mul e nici o sperantiă, si să 'se impa- 
ce sincerii cu Polonii; astfeliii, regele, omii de 
la natură plecati spre pace, usiorii va pără- 
si pre Andreiă, si: Andreiii lipsiti. de ună a- 
semine sprigini, se va abstină de a turbură 
trebile Daciei, | 

„ Imbaceea, Transilvanulii, după incheia- 
rea acelei tocmeli cu Austriacii, se si pregă- 
tesce indată de drumi in Silesia, lisândii a 
casă pre M. Cristierna, care amăgise prin 6- 
meri anume pusi pre bietii. bărbatu-seii, si 
care mai păstrâ pentru sinc e specie de dom-   niă, 6ră intru adevârii tiâra o guvernă, in nu- 
mele impăratului; Episcopulii 'de Vacz,- unii 
omii fastuosii, si Nicolaii Istuanfi, bărbatii mal 
moderatii. Asia :dară,; Șigismundii - ajungândă 
la Iaurinii la. 17 Maiă, a treia di veni la den: 
suli archiducele Mathia insogită de o multi: 
me, si. trei dile petrecură impreună, privindit   la jocuri de arme si la lupte militarie; acâsta,. 
se făci spre a pasce inima acestui omiă fe- 
roce si nebunii de minte. După aceea pleca- 
ră impreună la Viena, si de act la Vratisla- 
via, fiindi priimiti pretutinde cu mari Onori, 
că-cl, asia poruncise impăratul, In ' fine, des: 
părtindu-se de Mathia la 19 Iuniii, Sigismundii 
“ajunse in „Opolia- si Ratiboria, unde, după în- 
tielegerea avută, indată se-infăcisiară si Le- ' 
gatii impărătesci, carii cu o scenică cerimo- 
niă deslegară de jurământi pre acesti supusi 
ai impăratului, „si-i ficură să jure credintiă 
lui Sigismundii. Insă, .bictuliă tânerii; vădiân- 
du-se de odată. into: singurătate. 'atâtă de 
străină, se.simti rurită - insiclatii, si acumii 
tărdiii incepi 'să-f pară râii de cele perdute,” 
si acusândii indesiertii pre cei ce-lă induple- 
cară a face acestii schimbii. de batjocură, totii 
cu usiurintia. cu care” venise, incepu .să cuge- 
te. a. se. reintârce in patriă, si luândiă cu ine   numai doi soţi de drumii, spre a nu dăvree
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populos de adventu suo 'certiores - facerent, 

tum XI Kalend. VIlbrib, ad Maximilianum 

- Austriun, cui Caesar feater Daciae admini. 

strationem commiserat, n provinciam yenien- 

tem. dat Jiteras, et. qutindo Oppoliensem et 

Ratisporiensem pr incipatus' relictarum Wro COM-. 

pensatione a se provinciarum traditos longe 

inferiores „esse, quam: promissum fuerat, coram 

cognoverit,  Sraveis sibi ac magnas „patriam 
repetendi causas fuisse ostendit,i „iamque Clau- 
diopolim Daciae metropolim tenere, nec cae- 
teris locis, | quae vel in potâstate etiam absen- 
tis „mânserint , aut reversi imperio se rursus 
subiecerint, velle aut posse' cedere, sed Om- 
ncis potius apud se rationes, inire. statuisse, 

quibus se suasque res: ab externa vi, Si qua 
undecumqbe ingruat, tueri queat. proinde ro- 
gat, ut iter inceptum omittat, nec sibi, dum 

se suaque defendere cogitur, minus bene de 
"iis quibus optime” velit, promerendi necessi- 
tatem' imponat, de. caetero 'se Cacsaris: et u- 
niversae' Austriacae familiae- ac S. Imperij ma: 
iestatem, ut hăctenus fecerit comiter colere 

eorumque commodis pro “virili consulere de- 

crevisse. . 

Dum locis amissis recipiendis, ct POpU- 
„is în fidem adigendis ! Sigismundus - occupa- 

tur, "Maximilianus, qui iam Cassoviam vene- 
“Tat, currus 'Transsylvani aliquot auro facto et 
_infecto, atque id genus. magni pretij supelle- 
“etile onustos cun nonnullis ex cius aulico coa 
mitatu interceptos.. in proximam urbeni duci 
imperat. Vicissim. Sigismundus id ubi 'resci-. 
vit, Caesareis procuratoribus, qui in Transsyl- 
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ună prepusii,: în luna August fugi. din Sile- - 
sia imbrăcatii in vestminte. călugărescă pre- 
cumii spună unii, 

preste asceptare inaintea femeei sele ce se a- 
flă in. beserecă ascultândii servitiulii dumne-" 
dicescii; si Salutându-o cu vorbe frumâse, prii- 
mindi după “aceea ' supunerea cetătianiloră , 
trămise Gmeni in tâte pârtile tierei ca să in- 
credintieze pre popor despre venirea sea. 
Apoi la 22  Augustii “scrise lui Masinmilianii 
căruia incredintiase impăratulii administratiu- 
nea. provinciei, si care veniă in Transilvania, 
că, după ce a vădiutii-. cu. ochii principatele 
Opolici 'si Ratiboriei ce i s'aii dată in schimbi | 
“pentru Transilvania, s'a: incredintiatii că sunt! 
fâră asemănare mat:pre giosii de'cumii i sa 
spusă, si că prin urmare, a avută cause des- 
tulii de mari spre 'a se intârce in patriă, “că 
are deja Clusiulii, capitalea Daciei, în pute- 
rea, sea, că” celelalte "locuri care parte remă: 
seseră ale sele si:pre cândi se află-in stră: 
inătate, parte i se supuseriă 6răst după cese” 
intârse inapoi, -nu vre nică pâte a le cede; 
din contră, e pră " determinatii” a se apără pre 
sine si ale scle din. "tote puterile ' si în con- 
tra ver-cărei puteri dinafară ; “li rogă, deci, 
ca, fiindă pevoitiă a se apără pre -sine si ale 
sele, să nu-lti- pună: in necesitatea de a se 
purtă, râu câtră aceia - cărora -le voesce otii 

| binele. Dealtmintrea este determinati a se 
purtă cu tâtă devotiunea câtră impăratul si 
câtră tâtă casa austriacă, si câtră maiestatea 
imperiului romană, Si a: lucră din tote pute- 
rile in. folosulii lorii. Ma 

In timpii ce Sigismundi reocup locu 
rile: cele perdute, si . -priimiă credintia si su-: 
punerea popbrelorii sele, Masimihanii care a- 
juusese deja la Casovia , prinde câteva cară 
ale 'Transilvanului, incăreate cu aurit Dătutii 
si nebătută, si cu alte asemine lucruri pre- 
tiose, dempreună si câti-va din Gmenit- lut de 
curțe, si dă :ordine de a se trămite în 'ceta- 
tea cea mai de aprâpe..De altă parte, Sigis- 

si preste puinii ajungândă * 
„la Clusiii, numai ce se presintă de o datii si
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vania adhuc commorabantur, manus iniecit, 
tantisper eos se retenturum interminatus, quo: 

" ad de rebus suis hominibusque a Maximiliano 
+. satisfactum esset. hacc initia belli: funestissi- 

mi fucre, quod ut Christianorum. vireis dis- 
trasit, ita, Turcis ad maiora audenda gradum 
ct fiduciam fecit,. hinc Bathorio per creduli- 
tatem suam ab Austriacis illusum sibi que- 
rente, hinc Austriacis temerițati perfidiam 
cumulatam accusantibus. dissidebant in castris 
Saxonâs a:caeteris et adventu Sigismundi tur- 
bati, cum fidem ci iurare iuberentur, 

praestito solui petebant. itaque tandem anni- 
tente procerum factione, quae ab Austriacis 
aliena erat, legatio ad Caesarem decernitur, 
cui obeundae destinati Demetrius: Napragius 
Cancellarius, Athensis Episcopus, et Stepha- 
nus 'Botkaius principis avunculus, qui Trans- 
Sylvaniae renuntiationi semper ab initio ad- 
versatus fuerat, cum : Bathorcorum perillus- 
trem familiam, penes, quam tam diu tamque: 
feliciter imperium. illud faisset, in ordinem 
cogi, et ad privatam fortunam. ex tam subli-- 
mi fastigio deprimi indignaretur. sumina ora- 
tionis legatorum erat, ut apud Sacram Cae- 
saream Maiestatem excusarent Sigismundi in 
Daciam reditura, ab Ordinib. provinciae ad id 
sollicitati; quorum unicum totum sit, ut cum 
bona ipsius gratia pax-in ca, et Bathoreum. 

- DOmen cum pace conservetur, tdmissis vix 
tandem legatis severe responsum, „paetis rei 
Christianae bono, nec vi, sed magno constn- 
su conventis standum esse; si per factiones 

“contra tendant, provincialeis, qui pacem 'tan- 
topere expetere credi 'volunt, pro pace bellum 
habituros. interea Sigismundus cum Christi- 
erna uxore, quae sub id Albam Tuliam. prin- 
cipum sedem ' venerat, coniunetius et sine que- 
rela visus «vivere. evocatus et ex Polonia An-: 
dreas. Cardinalis, quo post renuntiationem te- 
mere factam profugerat, cuiusdam Iesuitae 
nomine Habosii svasu, qui fidei inter patru- 
eleis antea infestos datae athiter dicebatur, 

antea. 
a iuramento Caesari ipsius consensu et iussu   
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mundii indată 'ce află de acesta, pune. mâna 
pre Lege atii impărătesci. ce se află âncă în 
Transilvania, deterininatii -a-i tină sub pază 
penă cândiă Masimilianii 1 va: face indestula: 
re pentru iucrurile si Gmenil sei. Acestea fii 
ră inceputurile resbelului funestii care, pre câtă 
a distrasti puterile crestinilorii, pre atâtii a 
făcutii pre Turci mai cutediători si mal in- 
crediută. Bathori se plăngeă că Austriacii, ab- 
sândă de credulitatea sea, Pai insielată ; 

ră Austriacii li acusă acumii nu numai de 
temerariii dar si de perfidii, De altă parte, 
Sasil: din Transilvania âncă se turburară prin 
intârcerea lui Sigismundi, si.se desbinară de 
Unguri, cerendi ca, mal inainte de a jură cre- 
dintiă, lui Sisgismendit, să fiă. deslegati de ju- 
rământuli făcutit împăratului din ordinea, si 
cu invoirea lui Sigismundii. Astteliii, după ce. 
in fine se invoi si factiunea cea inimică' Au- . 
strincilorii, i 
impăratulii, Demetriii Napragi cancelariulii si 
episcopulii dela Albu-lulia, si Stefani Bocskai' 
unchiulii principelui, care dela inceputi fu- 
sese adversariuli ideei de a renunciă 'Tran- 
silvania, pentrucă simtiă multă măchnire de 
a vedă familia cea strălucită a Bathorescilorii, 
pre lângă care stătuse domnia Transilva- 
nici timpi atâtii de indelungatii si cu atâta, 
fericire, redusă dintru inăltimea tronului la con- 
diiiune privată. Solit eră insărcinati” a escusă 
inaintea impăratului intâreerea lui Sigismundii 
in Dacia. ar&tândă că staturile tierei lait so- 
licitată. Legatilorii iudată ce . fură. ascultati, 
li se răspunse cu Severitate că caută a se tiuâ 
de acele legături, incheiate” spre. binele cres= 
tinătâtir prin - imprumutață bună - intielegere, 
Gră nu stârse prin fortiă; Gră dâcii vreo fac= 
tiune ar încercă ceva în contra acestorii le- 

“ Transilvanii  carit se “prefacii a dori |. 
pacea, vorii avă resbelii in locii de. pace. In- 

găturt, 

se decise a se trămite 'soli.la 

traceea, Sigismundii, care se asiediase la Alba=.. 
Iulia, resiedintia principilorii, incepi să tă, 
&scă cu Maria Cristierna in legătură mai in= 
timă si fără vreo plângere. Se chiăimă, si An- 

29 
+
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isaue,- Cibiniurn ubi- venit, a Sigismundo: pera 
amice exceptus est, Jachrymis ad primum com- 

plexum obortis;- duibus ille praeteritorum me- 
-moriam aboleri debere. et, putabat et spera- 
bat, 'subinde obsecrans furori ignosceret, quo 
male consultus, pravis- annitententibus con- 

„siliariis, in proprium. Sanguinem saeviisset ; 
- PLo satisfactione tâm ingenuam confessioneni 

„acciperet, et. oninem cius sensum " deponeret. 
quoque maiorem sui fiducianm în patruelis a- 
nimo imprimeret, 

diu simul fuvre, codem 'curru vehi voluit, mi- 

rantib. tam Subitam mutationem procerib. ct 
tacite in sinu gaudentibus, duos principes' ex 

ca familia superstites in gratiam rediisse, et 
” sublatis discordiarum seminibus de communi 
salute tam necessario tempore cogitare. inde 
indicta ad Meduntium oppidum in „ prosimum 
Martiura comitia. 

“Mense Martio celebrata sunt Varsauiac 

comitia, in quibus relatum fuit, de foedere 

cum Moscis et Turcis renouando, de stipen- 

diis militaribus, et finibus regni praesidio fix. 

„mandis, de pension 'Tataris pensitari solita:.. 

Interfuit Comitiis legntus 'Turcicus,” pacis 

ac foederis nuper: cum. Polonico legato By- 

zantii -conventi confirmationein! a Rege etRegni |. 

Ordinibus -petens, sed cun. deprehensum es- 
set, in quibusdam capitibus Tureum ab an- 

_tiqua' formula Tecossisse ; quacdam etiam 0- 
misisse, ' denuo ad Portam mnissus est Felix 

Herbertus, vir felicissimae sollertiae tanto ne- 

gotio disceptando par creditus, - 

codem hospitio uti, quam   

unorii cstiuni atâţi de grele.   
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dreiii cardinariuli, din Polonia, unde alerga=. 
se .după acea cesiune nesocotită; acestă chiă- 
mare a lui Andreiii se făcă .la stăruintia 'u- 
nui iesuitii, Kabos, care stete garantii Cre- .: 
diutiei ce-si deteră verii, carii pâw! aci trăiă 
in inimicitiă. Indată ce cardinariulii: sosi la 
„Săbiiă, fi pre bine primiti decâtră Sigis- 
muudii, care vărsâ lacremi la prima imbră- 
gisiare, prin care credeă si speră a sterge 
memoria celorii trecute; si rugă pre cardina- 
riulii să-lă erte pentru farârea prin care, in- 
demnatii de rei consiliari, s'a 'arătatii cu a= 
tâta crudime câtră sângele scii propriii; . să - 
iee in nume de satisfacere, acestă sinceră 
mărturisire, si -să nu se mai supere. si pen- 
truca, vâru-seu cu atâtă .mai multă incredere 

să aibă int'insulă, voi ca, in câtă timpi vori 
fi impreună, să locuâscă in aceeasi casă, si 
să âmble intracceasi trăsură. Tâtă' tiâra se 
miră de acâstă repede schimbare, si se bu- 
cură din inimă, v&diândă pre acesti doi prin- 
cipi, ce mai r&maseră din familia Bathoriană, 
reconciliați pre deplinii, si cugetândii la timpă 
atâtii de oportunii asupra binelui tierei. In 
luna Martiii se convocă apoi dieta la-Ă Ne 
diasii, - - . 

La Varsavia Î âcă se” celebrară comitie- 
le in luna Marti, in, care se tiatâ despre 
rennoirea legiturei de pace: cu Muscalit si cu 
Turcii, despre stipendiele. militarie, despre în- 
tărirea, maiginilorii tierei, despre pensiunea 
cuvenită TFiătarilorii. E : 

"La aceste comitie îi faciă si. Legatulii 
turcescii, cerând dela Rege si dela: ordinile 
tierci, confirmarea, legăturei de pace incheia- 
te de curândi la Coustantinopoli cu Legatulii 
Poloniei. observând insă că “Turcul in unii 

articuli se abătuse dela formula de mai ina- 

inte, cră, alte lucruri le trecuse cu vederea, 
„se trămise de noii la Portă Felice: Herberti, 

Dărbatulu 'celă mai priecputii în desbaterea
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“Turbatis in Suecia ob regni successio- 
nem nec non in Polonia ob reditum regis fu- 
gae similem rebus, non minus in Dacia ob 
eandem causam turbabatur. Sigismundus Ba- 
thorius, quem iniquae cum Caesare pactionis 
atque. amicitiae cum Austriacis per cos, quos 
memoravi, contractac seră subierat poeniten- 
tia; omnem operam dabat, ut in patriam re- 
versus res credulitate nimia sua collapsas re- 
stitueret, et cum gentilibus suis, quos male 
“consultus -tam graviter iniuriis affecerat, re- 
conciliaretur. nec deerant apud, illum în gra- 
tia pracpotentes, qui a pactis cum Caesare 
initis minime: omninv recedendum esse sva- 

-derent, :sed id. agendum, ut prioris transac- 
tionis iniquitate demonstrata ampliores con-. 
ditiones ab eo acciperet: itaque missi- supe- 
riore anno Albâe Transsilvanicae Episcopus, 
Stephanus Botkaius et Demetrius - Cancella- 
rius ad Caesarem, qui si nihil aliud ÎmMpe= 
trare possent, quo pacem cum Austriacis ha- 
berent, ad Oppoliae et Ratisporij în Quadis 
principatus jam. concessos Crebinsiar in Mar- 
comannis ditionem adiungi, ac praeterea L au- 
reorum CI) ex Camera. imperiali quotannis 

E adnumerari; tum ordinibus Transsilvaniae re-- 
centem a fide Caesari” data, defectionem con- 
donari 'peterent. 

Eodem, dum haec Pragae agitantui, tem- 
pore, alij, qui Sigismundi mobile ad cunctos 

“rumusculos ” îngenium in : diversa - raptabant, 
iniuriam per illam isnominiosam adeo pactio- 
nem nomini Bathorio et gentilibus suis illa-. 
tam multis extollunt, et ipsum ex “principe 
clientem familiae Austriacae fieri, neque ad 
vitam tutum, et ad famam robrosun; ad pro- 

- vinciae -vero securitatem, quam ab Austriacis 
possideri nunquam Turci passuri sint, peri- 
culosum esse; ostendunt. 
privato. periculo, . quam certa, patriae calami- 

igitur iuvenem tam 

i   
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Pre când Suecia eră turburată pentru - 
Sucesiunea la troni; și Polonia din-causa in- 
târcerei regelui, intârcere e asemine unei fuge 
Dacia nu eră mai puginii turburată totă din 
asemine cause. . Sigismundit Bathori, apucatui 
de o tărdiă, părere de râu. pentru invo6la ne- 
drâptă ce incheiase eu imperatulii si amici- 
tia cu Austriacii, intorcându-se -in patriă, lu- 
cră din tote puterile ca să indrepte cele:stri. . 
cate prin marea sea credulitate, Si să seim- . 
pace cu consângenii: cârora le făcuse atâte 
nedreptâti. Dar: nu-i lipsiă, nici Gmeni de 'in- 
credere carii eră departe de a-lit consiliă ca 
să se abată dela legăturile făcute cu impăra- 
talii, ci-lii invită ca, arătând impăratului ne- 
dreptatea, invoclei de mai inainte, să-lă indu- 
plece la conditiuni mâi favorabile;  asiadară, 
solii trimisi în anulă trecuti Ia impăratulii, 
adecă Demetriii' cancelariulii: si episcopulii de 
Alba, si Stefani “Bocskai, dâcă v'ară put să 
căstige alti ce-va, să ecră (numai ca să aibă 
pace cu Austriaci!) pre lângă principatele 
Opoliei si, Ratiboriei, si tinutulii, Trebicici, 
si afară. do acâsta: 0 pensiune anuală de 50 
mii galbeni din camera imperială, si in “fine, 
ertare. Transilvanilorii „pentrucă se abătură 
dela eredinia dată. impăratul. 

“Toti pre timpuli in care:se desbăteă 
acestea: la. Praga, altii. carii scieă să sucâscă 
in tâte pâztile mintea cea mobile a lui Si- 
gismundi, esageră injuria' ce: s6 face prin'â- 
cea invodlă. de batjocură, numelui - si familiei 
Bathoriane, că din principe devine servitorii alii 
familiei austriace, că acea invodlă nică. viâtia, 
nu i-0 asigură, si-i vusin6ză numele, .:si adu- 
ce in periclu securitatea Tr ansilvanici; pen- 
trucă nici odată Turcii wati 'să suferi. ca a- 
câstă ticră, să fiă in mânile Austriei. Aprindii, E 
deci de noii mintea tenărului principe; ară !
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“ tate accendunt, it gentilcis : Su0s potius. ami- 
cos quam Caesarem dominum ' habere vellet. 
cumque se administrando imperio praesertim 
adversus, Caesarem et Austriacos impare 
sentiret, Andream Bathorium Cardinale, cuius 
Baltasarem. fratrem ante quinquennium prac- 
cipitato iudicio. securi percusserat, ex ultima 
Borussia, în qua V armiensem Episcopatum pos- 
sidebat, per communeis' amicos evocat, comi- 
tiaque Martio mense Meduti)j ignobili in fini-- 
bus „Poloniae proximis sito opido celebrat. 
ante omnia revocatuni et abrogatum caput de 

"proscriptis, quo illis aqua «i igni interdictum: 
erat, et Cardinalis. 'cuim suis sequacibus pa: 
triae,- famas, bonis, dignitati' pristinae hono- 
rifice restitutus est, eaque dert edictum con- 
ditum, quo cavetur; ut exemplaria- omnia il- 
lorum “capitum, quaccunque uspiam  reperien- 
tur, igni aboleantur, si quis ea retineat, "CC 

i aureorum poenă multetuir. 
, . Piz, 

e, | , 

” Postea de Cardinalii principe declaran- 
do- actum, quod Hungarica nobilitas praeci- 
pue urgebat. În eam re Sigismundius ver- 
naculă' Lingua orationem in templo prolixaru 
habuit qua Bathoreorum epetitis in rem 
Christianam meritis, rebus piacelaze a Ste- 
phano. patruo jace et “bello gestis, ad cxtre- 
îmum - ctiam de suis multa „praefatus, quae 
pericula” “Transsilvaniam circumstent, „aperit,, 
iisque: dum „undique respiciens venedium quae-, 
rit, non! “alind. opportunius cet quasi domi na- 
tum se reperire ait, quam si “Cardinalis. vice, 
"sua substituatur, - et .onus quod. dit ipsc “ini- 
par sustinuerit, cervicibirs. suis imp ositum vi- 
viliter. subeat. scire omneis,. 
culo suo. exper tum, quanta siţ: duorum' Impe- 

“ipsum: se peri- 
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tându-i atâti periclulii propriii, câtă si cala- 
mitatea sigură in care se aruncă tiâra, si li 
invită ca, mai bine să aibă amici pre consân- 
genii sei, decâtii Domnii pre- imptratulii. Si 
fiindii-că- Sigismund nu- se simtiă presine în 

|] putere de a guvernă, incontia împăratului si 
incontra . Austriacilori, chiamă pre Andreiii 
Bathori, cardinariuli si Episcopul ; de Var- 
mia, pre ali cărui frate, Baltasar, lă ucisese 
prin 0 judecată precipitată inainte de acâsta 
“cu cinci ani, li chiamă prin midi-locirea u- 
norii. amici comuni dela ultimele margini ale 
Borusici, si in luna lui Martiii convâcă die- 

ta, tierei la Mediasiu, uni locii umiliti, situ- 
atii la marginile tierei de câtră Polonia. În 
acestă dietă, inainte de tote, se revâcă si se 
abrogă legea adusă asupra proserisilorii, le- 
ge prin care eră opriti pentru - totdeauna de 
a maj intră in patriă, astfeliii recăstigâ car- 

dinariulă si at sei, patria, numele, bunurile 
si demnitatea sea de ma! inainte. Se publică 
si unii edictii asupra acestei cause, prin care 
se poronciă ca ori si cine ar mai fi păstrând: 

“| vreunii esemplariii de acea lege, să-lă arunce 
in focii sub pedepsă de 200 galbini. 
„După aceea se deliberă asupra inăltiâ- 

rel cardinariului la , demnitatea de principe 
ală ticrei. Stăruiă intru acesta cu deosebire 
nobilimea ungurâscă.: In acestă causă Sigis- 
munidă rosti in limba maternă uni lungii dis- 

cursă, prin car e, după ce aminti meritele Ba- 
thorescilorii pentru causa crestinătâtii, si fap- 
tele. strălucite in pace si in resbeli, ale un- 

"“chiului sei Stefani; în fine, după ce spuse 
multe! si despre ale sele fapte, arată de câte 
păricle e amenintiată, Transilvania, si că 
după ce a privită în .tâte pârtile dipă reie- 
diele prin care sar pute vindecă -râulii, na 
găsitit altul mai oportunii si mal de-a casă 
asiă dicendi, decâtii acesta ca, Cardinariulă 
să-i ocupe loculii, si să ice asupră-i cu băr- 
bătiă sarcina ce a purtat'o densulii atâta timpi 
-după slăbitiunea puterilorii ii sele. sciii cu totii, a- 
ceea ce clii a incercati cu periclalii seii, câtă este :
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ratorum, hinc! ad ortum, inde ad oceasum, 
quibuscum sacpius manus et consilia conseru- 
erit, potentia, ut pacem. în patria habeant; 

ambos placatos habeant 'necesse est, id sibi 

a patruo piudentissimo et fortissimo principe 
- saepe 'puero insinuatum, quod tamen impru- 

dentia lapsus non servaverit, nunc tempus ve- 

nisse, ut crrorem “magno publica tranquilli- 
tatis detrimento admissum ' emendet, ct ope- 

va patruelis'.melius consulti ad communem' 
salutem utatur, ipsi suppetere -auimos, €t fir- 
mam vaJetudinem, ct constare integra, omnia 
cum utroque Imperatore ofticia, ac praeterea 
cun) vicino rege Poloniac potentissimo artam 
colere amicitiam, utrocunque res modo ca- 
dat, sub hoc principe salva fore omnia. Da- 

„-ciam omni re exhaustam post tot clades pace 

et quiete egere, cam melius neminem ab u- 
troque impetrare posse. de Tureis reni expedi- 
tam esse, et omnia ad foedus înstaurandum 
parata, Polono' et Moldavo amicis, quorum a-. 
pud portam "Othomanicam praccipua” auctori- 
tas, cum Caesare haut maiorem fore defficul- 
tatem quem cardinalis nunquân laeserit, qui 
alioqui de Pontificis favore 'certus nihil ab ea 
parte metuere debeat. nam Pontificia autori- 
tate ad novain Cardinalis dignitatem acce- 

" dente, procul dubio non ausurum hiscere Cae- 
sarem. se vero infirma valetudine, canis an- 
te annos aspersum et magnis iucommoditaţi- 
bus conflictantem. ultro oneri cedere patriae 
bono, quae viro integris ingenij et corporis 

' viribus subnixo opus habeat: neque Tem Ca- 
rere exeniplo, idem fecisse Carolum V. et a- 
lios lauidatissimos reges, qui: post egregie 

navatam pro lege ct ereta operam, patriae. 
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de imare puterea ambilorii impărati, unulii la 
r&săritii, altulii la apus, cu carii adese ori! 
a fostă in lupte si in consilie; pentruca să - 
pâtă avă pace in ti6ră, e ncapăratii a se a- 
vă Dine si'cu unuli si cu altulă; âncă de 
micii “copilii si adesii priimise acesti invă- 
tiătură dela. unchiu-seii Stefană, acelii prin- 
cipe intieleptă si putinte,' dar a avutii nein=" 
“tieleptiunea de a nu urmă acea. “invătiătură ; 
6ră acumii a veniti timpul ca să-si indrep- 
te er6rea, din care a urmati atâta râii pen- 
tru binele si liniscea tierei, să si-o indrepte cu 
ajutoriuli pră-inticleptului seii verii; acesta ce: 
plini de inimă, se bucură de o intrâgă siinătată ; 
stă in relatiuni Dung cu amândoi impăratii;. 
af ară de. acista, stă in amicitiă strinsă cu Dutin- 
tele rege ali vecinei Polonie; ori cuniă sar 
intârce lucrurile, sub asemine: principe t6ţ6 
trebile arii merge. bine. Dacia, storsă de toti 
după atâte bătâi, are nevoiă de pace si de 
linisce: si acesta nime nu o pste, căstig ă de- 
la. ambii impărati mai curendii de câtii vâru- 
seii cardinariulii ; cu 'Turculii sunt puse lu- 
crurile -la cale, tâte sunt pregătite pentru ren: 
noirea, legăturei de pace, fiindu-că Polonuliă 
si Moldovianulii i sunt amici, si amândoi a- 

"cestia. se bucură de. multă autoritate la Por- 
tă; lu curtea de Viena âncă nu va intimpină 
mari dificultâti, fiindit-că cardinarialii nici o- 
dată n'a supăratii pre impărătuli; apoi, cardi- 
nariulii, siguri de favorea Ponteficelui, p'are 
„de a purtă nici o frică- din partea impăratu- 
lui, pentrută, fiindi el sustinutii prin autorita- 
tea ponteficeiul în n6ua sea. demnitate, impăra- 
tulii fâră indolă nimici nu va. cutediă să 
dică incontră. Incâtii pentru sine, slabi. si bol- 
năviciosii, căruntii, inainte de dile, avândă 
de a se luptă cu atâte neplăceri, depune de 
bună voiu sea sarcina ce a purtatii,, spre mat 
mare binele patriei care simte necesitatea u- 
nui bărbatii intregii de sufietii si . de trupă. 
Fapta sea nu e fâră. esemple: âsia a făcută 

i



230 

- salutem privatis commodis praetulerunt, et re- 
“licta administrationis cura sponte se in Jate- 
bras abdiderunt. quib. dictis; praeteritorim ob- 
livionem sancivit, et in Cardinalis verba cun: 

ctos Datiae „proceres adigit, Cardinalis vicis- 
sim post gratias Sigismundo et ordinibus ac- 

tas, nulla mora interposita e suis domesticis 
familiarem ad Portam Othomanicam mit- 

„tit, qui leg gatis Suis cuin “Turco transâcturis 
securitatem, impetraret. remissus ille veste, ut 

fit, serica e auro illisa  donatus, cum man- 

datis, ut intra 1V menseis legationem solem- 
nem cum: munetibus mitteret. id ad Caesa- 
rem: perlatum; cum : iam. Sigismundi legati 
Praga discessissent, - ignari, quid interim per 
suam absentiam in "Dacia gestum esset, qui 

tanta sibi sive levitate sive astu illusum ae- 
gerrime.. tulit, et Petzium, qui cum legatis e- 
gerat, continuo mittit,. cum mandatis, ut ubi- 

„Cunque cos. nactus esset, e via' retractos in 

1 

custodiam daret, illi iam Thor onam pervene- 
rant, „cum quid 'in Dacia * actum erat, primo 
intellexerunt, ultroque tam diu ibi consistere 
decreverunt; quousque de Gaosaris „voluntate 

" certius „Co&novissent, qui vero alterius con- 

silij Sigismundo auctores fucrant, „cos rebus 
suis minus, idoneos rati, tanquam „molestos 

arbitros ab aula specie alterius legationis pro- 
tinus amandaruat, donec” nova. conata eo pro: 

cessissent, ut levissimo alioqui Sigismundo 
amplius 'poenitentiae locuă non esset. Petzius 
inde in Transsilvaniam pergit, et rerum in ea 
plus. quam putabat, mutatam faciem reperit, 

alienatis- ab Austriaco nomine procerum ct po- 

pulorum animis, qui indigenam principem cum 

pace ct bona Sultani gratia, sine qua pacem 

habere non. poterant, quam externum belli ne- 

cessitate' adiuncta, mallebaut.  - a 

TESAURU DE MONUMENTE ISŢORICE 

  

  

„Carlă V. precumii si altă prâ-lăudati regi ca- 
rii, după ce ai implinitii fapte strălucite pen- 
tru lege si pentru tiâră, ini urmă, puindii sa- 
lutea publică inaintea folâselorii private, pă- 
răsiră -griaile administratiunei, si de bună voia, 
lorii se traseră la o-parte. Dicândi acestea, 
făcu uitate cele trecute, si induplecâ pre tgti 
Dacii să jure credintiă cardinariului. De altă 
parte, cardinariulii multiiimesce lui Sigismundă 
si- Ordinilorii tierei, si indată si trămite pre 
unulii din cei mai incrediuti ai sei, la Porta 
sotomanică ca să midi-locâscă sigurantiă pen- 
tru solii ce are să trămită spre a trată cu 
Turcul. Trămisulă,' priimindă ' daruri, după 
datină, vestminte de mătasă si cusute cu 

firii de auri, se intârse cu mandatii ca, in 
timpă de patru luni să vină solii la Constan- 
tinopoli aducendi daruri. Ajungândiă acestea 
la cunoscintia impăratului, după ce legatii lui Si- 
gismundă plecaseră deja din Praga, fâră să sciă 
ceva de cele ce se intămplară în Dacia in. 
absentia, lori, se. măclivi fârte impăratulii 
vădiendu-se batjocoritii ast-feliii ori din u-.. 
siurintiă ori din perfidiă: si trămise indată pre - 
Petiii care tratase' cu Legatii, ca, ori-unde 
Y-ar ajunge pre drumii, să-i intârcă si să-i 

puiă la inchisâriă. Legatii ajunseseră, la Tir- 
navia, Si aflândit' aici mai  ăntâiii de cele- 
petrecute in Dacia, se determinară -a stă pre 

locii până ce vorii află mai de aprâpe voiu- 
tia impăratului. Fră cei-ce induplecaseri pre 
Sigismundii la fapta lui cea din urmă, cre- 
“Qiendă cumcă acei Legati nici de cumit n'arii 
pută aduce vreunii folosii ci „numai pedecă 
trebilor sele, i chiămară dela curte, sub pre- 

testii că aii de a trămite o altă soliă;; 6ră 
intru adevârii, scopuli eră ca mai ăntâii să 

ajungă lucrurile la gradulii de a nu se mat 
teme de usiurătatea mintei lui Sigismundii 
căruia lesne puteă, să-i -pară reii 6răsi de ceea . 
ce făcă. Petiii de aci merse in Transilvania, 
si se incredintiă cumcă faia lucrurilorii de a- 
ici s'a schimbati. mai multii de cumii credeă, 

că inimele Ardelianilorii sunt cu totuli i instrăi- 

7 
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aterima Cardinalis ut! -tenpus duceret, 
literis :ad Georgium Bastam, qui iam cum co- 
piis Caesareis Cassoviam venerat, datis vim 
hostilem 'deprecabatur, quippe se quidquid a 
Sigismundo per. delegatos cum Caesar6 actum 
esset, ratum habiturum ; nec quidquid aliud 
in eo negotio spectare, quam ut 'rei Christi- 
anae et tranquillitati provinciae consulatur; vi- 
cissim sperare, ut ipse, quod eo actun sit, in 
bonam partem interpretetur, nec inteiim vi 
aperta quidquam adversus amicos ct. confoe- 
deratos principes moliatur. Petzius: “sub id Pra- 

" gam reversus est exeunte Aprili et litevas a 
Cardinali ad Caesarem attulit, quibus prae- 
scriptum erat; cupere Sc, quucunque în re 
posset, Caesarii gratificari, praesertim în. is 
quae ad pacem spectant;. et communem reipub. 
Christianae causarm. 
nuper exortae amice componantur, unice ex- 
“petere. ca de re legatos propediem cum Cae- 
sare acturos cum amplissimis mandatis mis= 
Surum. 

Lectis literis dilato ad eas responso pro 
tinus: ad Bastam seribit, et copias quantas 
posset maximas' conscribere ct in Daciam du- 
cere iubet. Michaelem item Valachiae despo- 
tam Bathoriis infestum, quem spe. pracfectu- 
rae utriusque Daciae sub Austriacis regendae 
iepletur sibi devinxerat, contra ipsos” con- 
citat. | - 

Cardinalis diversa parte spe citius se 
" armis undique petitum .videns, periculo . ter- 

ritus, ut moram' aliquam interponeret; iterum' 
„ad Bastam datis literis fiduciariis Cornisium 

| Gaspărem mittit:. eius mandata erant, quan- 
do de dissidio amice componendo, quod ab 
initio semper exoptaverit, minime auditus sit, 

itaque ut controversiae. 
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„| nate'de câtră Austria, 'voindă e mat buci:- 
rosă, a avă ună principe natională si printr'in- 
sulă pace, si grătiă la Sultanul, lucru fâră 
de care pacea nu e cu, putintiă; de câtii uni 
principe “străinii, si cu cehi necesitatea | de a. 
se-luptă. IE - 

Intraceea cardinariuli, “spre a , căstigă: 
timpii, tră imite scrisori la Georgii Basta, care 
venise cu stea impărătâscă la, Casovia, ru- 
gându-li să nu vină, ca inimicii; “pentrucă eli, 
cardinariulii,- recunâsce totii ce aii făcută Le- ” 
gatii trămisi de Sigismundii la impăratulii, 
că-ci singuruli seii scopă este binele cresti- 
nătâtii si pacea si liniscea tierei; de altă parte, 
speră că si Basta va luă la buni intielesii 
cele petrecute in tiâră, si că nu va cercă nici 
o violintiă incontra, principilorii amici si con- 
federati. Intr? aceea, Petiă se intâise la Pra- 
ga cu finituli lui Aprile, aducândii impăra- 
tului scrisori dela. car dinariuli, prin care a- 
râtă că clii e gata a implini tâte - dorintiele 
imp&ratului, mai alesii intru ceea ce: prive:: 
sce pacea, si causa:comună a crestinătâtiă; totii 
ce'cere dară este ca contraversele născute de 
curândii, să Se impace - intrunit modă amica-. 
bili; spre acestii scopii are să trămită in 
scurtă timpii Legati cu cele mai depline: pu- 
teri, spre a, trată cu impărătulă. , 

 Cetindu-se aceste . scrisori; impăratuli. 
amână! “răspunsuliă, si scrise indată lui Basta 
ca să adune -6ste câtii se pâte mai mare si 
să intre ip Dacia. De altă parte, invită in- 
contra. Bathorescilori - si pro. Michaiii _Dom- 
nulii ticrei romănescă, inimicii ali Bathore- 
scilori, pre“ care lii căstigâse impăratulii, im- 
plendu-lii de sperantia de a se face Domni, 
sub scutul Austriei, preste amăndâuă Daciele. 

Cardinariulii, vădiendu-se preste ascep- 
tare amerintiatii de" arme din d6ue diverse 
pârti, înspăimântat „de periclu, trămite 6răsi 
la Basta -.pre Gaspari Comis cu 'scrisoră 
de incredere. Trimisul cră insăreinatii să. 
arete că după ce w'a fostii' ascultată” cererea. 
sea de a sc impăcă neintielegerea întruni 
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providere. sibi patrono, opus esse, cuius ope 
se” suasque ditionies tueatur, proinde Caesarem' 
rogare, ut suam ca in re voluntatem diserte 
„declaret, amici ac foederati clientis, an. hos- 
tis loco sit ipsum habiturus. Turcicum apud 
se iam Iegatum' esse opes et amicitiam Sul 
tani ultro offerentem, nec amplius X CI9 a- 
ureorum pro. pensione annua reposcentem. 
malle tamen, se et, Christiani nominis et con- 

| dicionis suae memorem Caesari adversus com- 
munem hostem operam navare, quam priva- 
tum ob commodtim „committere, ut si non re- 
ligionis causa prodidisse, at certe patriae 
libertatis defensionem omnino deseruisse vi- 
deatur. mon deesse concordiae incundae. ra- 
tiones,. et: per - renovatam . adfinitatem, quae 
nuper. divortio public 'dissoluta est, artius 
constringendae, Bathoriis tanto honore iam a 
serenissima Austriorum familia affectis. ex ea- 

- dem domo se Sigismundi patruelem superesse, 
qui parem fidem et animum ad. eam adfini-. 
tatem sit. allaturus., „votum Sibi esse, si non 
“indignus a Caesare habeatur. ut Mariam Chri 
stiernam, quae Sigismundo' nupserat, in Ux0- 

a tanta . accessione ad dignitatem 
suam facta non solum -deinceps “Furcum im- 
manissimum Christiani sanguinis” sititorem, 
'sed etiam omnes' priricipes, qui. cum Austri- 
acis bellum gerunt in posterum semper pro 
hostibus habiturus, hac oratione” Basta nihil 

 commotus, cum astu. rem geri putaret, con- 
trario'sibi, astu utendum duxit, et! vera po 
verbis reddidit. itaque legatum bene. spera- 

“re iubet de Clementia Oaesaris, ad” quem se 
Quaimprimum relăturum dicit, ac fore, ut ad 
postulata, si duidem aequa videantur, minus 
difticilem se praebeat. ea 'vero quantum i în se. 
erit, commendațione sua apud Caeşarem adiu- 
tarum. i 

N 
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| sati de a consideră. în viitoriă 
el, nu numai pre Turcii cel insetati de sânge 
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modii amicalit, asia precumii a doritii dela 
inceputii, apoi elii, fiindi nevoitiă a-si căută ună . 
patronii prin ali cărul ajutoriit să se pâtă apără 
si pre sine si tiâra sea, râgă pre impăratulă ca să 
spuiă curati d6căvoiesce a-lii consideră de amicii 
si confederații, ori pâte de inimicii; că la den- 
sul. se află unii solii turcescii cară -i ofere 
ajutoriuli si amicitia sultanului, si nu cere 
mai multi de diece mil galbini pre anti, dară 
cumcă - densuli, aducându-si aminte si de-nu- 
mele -crestinii si de conditiunea sea, ar fi mai : 
bucurosi a tînă cu impăratul incontra ini- 
micului 'comunii; in casuli contrarii, va lu-. 
cră astfeliii încât să nu-pâtă fi consideratii 
de proditotiii ali religiunei, dar de bună sâmi de 
apărătorii devotatii ali libertâtii patriei. Nu 
lipsescii mai multe „ratiuni spre a veni la im- 
păcare: afinitatea ce a incetat. prin despăr- 

tivea urmată mai a deunădi a Maxiei Cristi- 
cerne, se. pâte rennoi si maj strinsii: din casa 
Bathorescilori pre care mărita „familii a 
Austriei o-a distinsii cu atâte onori, nu-' 
mal densulă, veri ală lui Sigismund, mai 
r&mase, si densuli promite la o n6ua legătură 
de cumnătiă nu ina! pucină credintiă si inimă: * 
dorintia sea; e, dâcă impăratuli nu Par găsi 
-nedemnii. ca. să se căsătorâscă cu Maria Chri- 
stierna, fosta femee a lui Sigismundă; pria 
acesta inăltiare a demnitatei sele va fi obli- 

de inimici al 

crestinii, dară pre toti câti pârtă resbelii cu 
Austriacil, Basta nu-se miscâ, câtusi de. "pu- 
ginii 'de acâstă cuvântare, ci, ciediendă cumcă,, 
cardinariulii umblă numai cu insielătiuni, so- 

„coti ca, sidensulă totii cu aserhine măestrie 
să se folos6scă, si la cuvinte desierte să răspundiă 
totă cu'asemine cuvinte. Eli dar dise Lega- 
tului, ca să aibă tâtă, sperantia in bunătatea 
impăratului, căruia X va: serie nuinat' decâtii, 
si crede că impăratul nu va face vreo difi- 
cultate intru implinirea acestori cereri, dâcă 
le va.găsi drepte -si cuviinci6se; incâtiă 'des- 
pre sine, le va recomăndă impăratului.



IL A: TUANL. NISTORIARUM SUL 'TEMPORIS : 

-* ; -Dum, haec ultro -citrâque simulate inter 
cos per literas' et : nuncios agitantur, Basta 
per Michaelem Valachiae despotam, - qui iam 

? in „armis, cum XX CI) erat, serio rem agi 
curat. EN NE 

LE) [8 
7 

15 ergo in  provinciaim hostiliter.i ingres-. 
sus Stephanopolim 'primo-adventu XV Kaleind. 
IXbr. occupat, ut ab; ca parte Polonis,' quos 

_auxiliareis Cardinalem habiturum metus erat, 
aditum intereluder et. verumn is motus paulo post . 
evanuit, edicto, per i vegnum promulgate, ne quis 

, Sigismundo Băthorio aut Cardinali patrucli in. 
hoc: bello 'adversus Caesarem ct Austrios mi- 
litaret. „Stephanopoli : praesidio firmata Ciculi 
confirmatis privilegiis ac immunitatibus in -fi- 
dem accepti, et in Caesaris verba adacti:. inde 
Hermenstadiuin cum XVIII machinis COu- 
tendit.: oi i Ni 

* Diversa: “parte Gardinalis Cibiniitna Sa- 
xonum, în “quibus praecipuam . fiduciam habe- 
bat, amplissimam civitatem. „venit, . copiis.ita: 
circum dispositis, ut- exiguo spatio abessent,, 
quam primum occasio se offerret decernere. 
Daratis; nam Cardinalis, qui. -Hieremiam. „Mol=: 
daviae despotam sibi conciliăverat, in castris 
haut minus AV CIO hominum habebat, sed, 
măgnam .partem. provincialium et. „exarmato- 
rum, : orator. Pontificius cum Gogare: Monbar- 
sio ct Moyse inter Ciculos pritnario viro in- 
tervenit, a Cardinali; qui Datiam si „Pontifi: 
cis  patrotinio. retinere: posset, beneficiarium. 

„se Sedis Romanae: futurum. in areano recepe- 
rat, appositus, et. quasi a Caesar veniret, 
eius -nomine „Michaeli. denuntiâvit, ut Trans- 
silvaniae fi nibus omnino excederet, ct vim. ac 

“ maleficium a provincia abstineret.: Michaele 
mandatum ! "Cacsareum. exhiberi : sibi petente; 
„cum. orator id penes Bathorium esse diceret, 
tempusque interponi postularet; tantisper dum 
ad Cardinalem adiens ipsum, ad saniora: con-: 

- silia inflectoret,; ;contrarium mandatum prola- 
tum, „quo. nula mora . interpositu: cum Carai- 
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“Pre cândii urmă aceste. tratatiănt prefă- 
cute -si de o'parte si. de alta, prin. scrisori 
si soli, Dasta invită pre . „Michaiii Domnulii 
tierei romănesci, .care si inarmase vreo. trei - 
diecă mit” ostasi, ca să se apuce de lucru. cu 
tâtă: seriositatea., o . 

“ Michaii intră în Ardâlă i cu , piatere ini- - 
mică, si la 18. Optoyre indată' si ocupă Bra- 
'siovulii, pentruca să închidă „despre acea par- 
te drumul Polonilorii ii de carii: eră, tâmă să 
nu vină intru ajutoriuli cardinariulul. dar a- 
câstă- temă incet preste pnciniă, fiindii- -că, 
regele Poloniei publică in tâtă ticra, să nu: 
-cutedie a dă: cineva, ajutoriii lui -Sigismundii 
aii cardinariulul in acesti resbelii incontra i im- 
păratului si a Austriacilorii. Intărindi Brasio-. 

vulii. cu ste,: Michaiti priimi supunerea si cre- 
dintia. Secuilori câtră impăr atulă, confirmân-, 
du-le privilegiele si immunitâtile:. De „aci plecă 
la Si cu 18.tunuri. 

"De altă: parte, cardinariulii venise la Să 
vită avendă in Sasi 0 deosebită incredere. 
Ostile . inimice se află în prâ- MICĂ . distantiă, 
gata la luptă la celă de ăntâi. semnii ce: li. 
Sar dă. Cardinariulă, care căstigase i în par te- st 
pre “Trimiă Domnulii Moldaviei, aveă nu may: 
puginii de 55 mit ostasi, “dar, cea: mal nare! 
„parte ' eră provincial si nu 'pră. bine: armati. 
Oratorele, ponteficiii (căruia cardinariulii | pro-. 
'misese intrascunsii!' că, de se va pută tînă in 
Dacia: sub patrociniuli Papei, are să se facă 
beneficiariulii scaunului Rome!), la indemnulii 
cardinariului,. insogiti: de Melchiorii Bog gathi 
si de Moise Secuiulii, merse ca midi- locitorii 
de pace Ia, Michaiii ;. si, ca si cumit.ar veni: 
din par tea impratului, li invită in numele aces: 
tuia, că șă '6să nuinal de câtii din Transilva- ! 
nia, si să se abstină de a face vreunii râii a: 
cestei tieră: Michaiit ceri. să i. Se arcte man- 
datulii împărătesei ; 6ră oratorele pretinse că. 
mandatulii e la Bathori, si: lu pofti ca să: mai, 
ascepte puginiiy pân! ce'ar merge la cardina- 
riulii spre a-lii induplecă- la' sfaturi mai intie-- 
lepte. Dar Michaii. dise că elă are. altii man 

« 30.
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nali hostiliter agere iubebatar, itaque minime 
auditae oratoris. preces; Michael cum orator 
per castra Caesariana diseurrens a pugna cun- 
ctos dehortarețur, ipsuni honorifice custodi- 
endum filio dedit. castrisque ad Cibinium pro- 

| motis mittit faccialem Cardinali . renunciatu- 
Tum, non -se ad Chiisţianorum « sanguinem, cui 
libenter sit parsurus; fundendum venisse; sed 
quando. ipse Sacramentum' Caesari dederit, 
et iniuste arrepto . dominatu cedere „Tecuset, 
mulla etiam necesitate coactus Turcarum 0- 
pem împloraverit: his de: causis, nisi. Quaut 
primum'ab” arimnis discedat, ct se Caesaris vVo- 
luntati permittat, eum bello ad perhiciem pei- 

„Secuturum. . supeibam : adeo  denunciationen 
non, tulit Cardinalis, Yir magni animi, remis-, 
soque “faeciali - “protinus.. copias instruit, 'quip-: 

„pe.  Michaelem pascendis - potius pecoribus', 
quam exercitui ordinando idoneum semper as= 
pernatus, ac „proinde, cum - co certamen de- 
trectare turpe existimabat, Antequam manus 
consererent,. Michael, voce praeconis cdixerat, 
ut tranisituris ad sc, parceretur, quod ita. spe: 
raret fore, “ut; imulti a Cardinale. transfuge-, 
rent; quod si non succederet, saltem eg reg ae” 
suac: voluntatis inipressan în Dacorum anizmis- 

opinionem x6linqueret. maiorihbus animis u-. 
tringque quam peritia certatum, et post quin- 
que horarum obstinatam pugnan, Cardinalis 
tandeni profligatus est. III CIO:ex eius exer- 

i citu desiderăta, praeter vulneratos' captos- 
que, reliqui in fugam cun misero -imperato- , 
re suo se coniecere: "dir epta castra, et mană 
pracda în iis inventa Valachis in, „pracdan 
cessit, XLV machivas victor Michael sibi sum-' 

. sit. id incidit. in V. Kalend. IXbr. mox AL-- 
bac Iuliae Valachi magna gratulătione, civium 
fortunae cedentiuim accepti. - = i, 

Sat Y 
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datii dela impăratuliiy „ca să bată pre cardi- 
nariulii fâră cea mai mică intărdtare. Astfeliii, 
nici: decumii nu se ascultâ: cererea oratore- 
lui. Inta aceea, fiindii-că, oratorele: umblă prin 
midi-loculii 6stei lui Michaii, desmântândii. 
pre ostasi dela luptă; Michaiii li incredintiă 
fiiului seii ca să-lă aibi sub pază cu tâtă o- 
n6rea. cuvenită, Miscândi apoi castrele * spre 
Săbiiii, trămise uni. fecialii. În cardinariuiii, 
ca să-i spună că-n'a. venitii-ca să verse sânge 

că cardinariulii, obligatii prin jurământă. câtră 
impăratul, nu se lasă: de domnia - Transilva= 
niei care cu "nedreptuliă o' trase la sine, si fi: 
indii-că elă; afară de acâsta,. fâră să fi fosti 
impins "de vreo necesitate, a cerutii ajuto-! 
riulă Turciloră ; din aceste cause, de nu va 
părăsi armele numai decâtii,. si de nu se va 
Supune vointiei imp&ratului, eli, Michaiii, are 
să-lă nimicâscă în acesti resbelii. Cardina= 
riul, Dărbată de mare sufleti, nn pută să su 
feriă o denunciare de. resbelii 'atâtă de Super-. 
bă; trămitendă - deci inapoi pre fecialii, : asi6- 
diă numai decâtii : ostile 'in ordine de bătaiă, 

J. pentrucă pre -Michaiii totdeauna li despretiu-“ 
iă ca. pre unii omii-ce ar fi-mai buni de a 
“pasce vite” decâții dea comandă osti; prin ur- 
mare, credeă, că ar fi rusine anu priimi lup- 
ta cu unii asemine omii. Diainte de a se in- 
cinge la luptă, Michaită publică, in tOtă 6stea 
ca să nu se atingă cineva de cel- -ce arii 'voi: 
să tâcă. în partea: seca, el 'adecă speră că ali” 
să fugă multi dela: cardinariulii ;. “6ră dâcă a-i 
cesta nu sar “întâmplă; .voiă- să 1ase. celit: pu- 
qinii o bună. opiniune „despre. sine in inimele: 
Dacilorii.- Bătaia urmă cu inai multă bărbătiă 
decâtii sciintiă, de ambe pârtile; după o lup- 

mase bătutii si sfermatii, cădiură trei mit din 
6stea lui, afară de cei vulnerati si de cei prinsi, 
ceialati luară fuga, dempreuni cu Domnulă' 
lori. Românii 'ocupândii. castrele inimicului 
căstigară o mare pradă. invingttoriuli Michaiii . 

“luă 45 tunuri, Acâsta se intemplă la 28 Op- 

cardinariulii: r&- - 

“crestinii care bucurosit Par crutiă, dar fiindi- - 

a
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Stephanus Bathorius ex. tusa cum „pau- 
cis :se recepit, et. asportatis' secum rebus 
quas potuit pretiosissimis Claudiopolim, venit, 
indeque Hustam. contendit in Polonorum A! 
nibus, “ubi cum sperata, Polonorum subsidia 
non comparerent, nam paulo ante. edictum, 
quod dixi, Regisi iussu propositum fuerat, Som- 
lium, inde. farmniliae Suae origincm  Bathorij 
repetunt concessit.: 

„- Stephano digrosso Iusta. et Clauâiopo- 
is Michaeli advenienti Kalend.' TĂbr., patuit. 
sola, rostabat Vivaria praccipuum. provinciae 

- munimentum, quod valido praesidio defende- 
batur. sed cum sub “id Somlij' Stephanus 
Bathorius a Georgio Basta, qui. interim cum 
Davide Hugnadio et Paulo Ni iaro allata, in ști- 

_ pendium pecunia în 'Transsilvaniam venerat, 
- interceptus esset,.. metu mortis intentato non 

aliter libertatem impetrare. potuit,- quam Vi- 
"varia dedita. 'quibus actis viae insideri ubi- 
que iussac, „missique qui Cardinalem fugiti- 
„vum  infestis armis prosequcrentur,, Aaa: 

Fum. Dono post die intâr: montana cum 
septem solis familiaribus latitantem nacti non 
sine secreto' mandato trucidarunt, quippe. cum 
Austriacis persvasum - esset, „nunquam, illum 
quieturum, et: quamdiu i in vivis esset, nunquam 
pacatam  Daciae possessionem .peneş ipsos 
fore: mortuo 'a cervice caput recisum, et ad 
Michaelem allatum, qui corpus mox diligen- 

„- ter perquiri et 'repertum Albae Iuliae monu- 
mento insigni, quod 'ipse -Cardinălis Baltasari 
fvatri struxcraty inferri curavit. huius, ut 0- 

lim Georgij. Martinusij -Cardinalis iussu' Fer: 
„ dinandiin eadem Dacia, interfecti,. caedis haut 
magna ratio; Romae habita. est, 
nuper. Sixto V. Pontifice. tot tragoedia6 ma- 
no regni Gallici detrimento ac pene -exitio 
ob consimilem, causam excitatac, fuerant: hoc. 

„nuncio tutbatus Sigismundus cum omnia tuta 
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tovre, Preste pucinii Românii intrarii in Alba: 
Iulia unde, cetătianiy, cedândii sote, i prii- 
“miră cu mari aplause, 

Stefanii Bathori scăpă cu fuga insogităi 
de câti-va insă; el, luândii cu sine cele mai 
-preti6se ale sele lucruri, merse mai ăntâiii la - 
Clusiii, de - aci la Hustii spre marginile “Polo- 
nică; de aci, vădiendă- că-nu se. mai ivescii 
ajutâriele. pol6ne ce speră, din causă că edip- 
ptuli regescii. de care vorbirămii- se publicase 
cu puginit mai inainte, se trase la Somlio de 
“unde se trage familia Bathoriană. 

După depărtarea lut Stefariii, portile Clu- 
Siului si ale Iustului se 'deschiseră dinaintea 
lui Michaiti, la | Nouemvre. Numai. Gherla, 
may vămase indărâtii, una din cetâtile de frunte 
ale tierai, unde se “află o garnis6nă Dutinte : 
insă, după ce Stefani Bathori fi prinsi - in 
Somlio decâtră Georgi - Basta care intr” aces- 

tea venise in “Transilvania dempreună cu Da- | 
vidii Ungnad si Pauli Niari aducândii bank 
pentru 6ste; Stefani Bathori,. de frica mâr- 
toi, fă nevoiti a. predă Gherla spre a-si căis- 
tigă. libertatea. După aceea, se dete ordine: 
de a păzi tote drumurile, Si se trămiseră 6-! 
meni să prindă pre cardinariulii. - | 

N6ue dile după accea, găsiră pre 'car=, 
„dinariuli, rătăcindii „printre munti, insogitii 
numai de siepte insi,, „si-l omoriră,: nu fâră 
a fi avutii ordine “ascunsă intru acesta, pen- 
trucă Austriacil cră, siguri “căintru câtă, timpi 
va fi cli în vistiă, nu are să stea; in pace, 

si nict in Dacia mate să se pâtă bucură Aus- 
tria de o domnire. păciuită. După ce li o- 
moriră, i smulseră capulii . din cerbice, | si li 
aduseră la Michaiii care dete ordine: să caute 
numai decâtit si trupulii, si giisindu-se si a- 
cesta, . Michaiii puse de-lii ' asiediară in fru- 
mosul: sicriii care insusi cardinariulii li fă, 
cuse pentiu frate. -seii Baltasarti. Acestă omorii,. 
de asemine ca „odinidră. omorulii, lui Georgiii, 
Martinusiă, ucisi din poronca lui Ferdinandă, Ă 
Roma li luă întru nimici, cândit din contra 
sub poritificatulii: lui Sistii V -totii “din . ase=. 

.
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metuerct, fugam undique circouspiciens clade. 
ad cladem addita, haut 'mediocriter angeba- 
tur; nam dum ad „discesstun : se parat; equos. 
ppiatos magnam partem fortuito incendio anii- 

„quo et CC. curus, în „quos : jretiosiorem 
urile împosuerat, una cremati sunt. 

" ICI 
i i Ec) 

7 

“Michael re felicitox:« gesta coitestim: ad-| .: 
Caesarem literas dat, quibus pacatam Daci- ! 
am ductu suo, et. cunctos - provincine „ordines 
in -verba eius adactos, significabat, et neri- 
torum stiorum rationem „haberi petebat; prae- 
fecti per Provincia: titulos, ubique. usurpans, 
sed MOX în aula Caes sarea per Bastae, qui, eandem 
praefecturam ambicbat; „emissarios delatus est, 
quasi: per praefecturam - ad principatuin ad- 
spiraret. 'auxit suspicionem - insolita, „hominis |. 
barbari: comitas et adfectatus” in „populos in f- 
„dem acceptos,, „amor, ; atque' ambitiosae' „Pro 
corum liber tate. privilegiis- eta „praesidiis ex- 

"_ternis immunitate apud Cassaremn preces, ita- 
que “cum Basta “instaret Cacsaris noniine, ut 
Genhani per praesidia, distribuierentur, saltem 

ad tempi US, quousqug a vecentibus inotihus, e -prin .cotâtă, celă „puginii până cândi tiâra se. externa. ți. pacata, csset provincia, diu alter- 
catum inter ipsos, fuit, Basta publican secu: 
ritaten; Michaele contr a patriam liber tatem ob- 
tendentibus, tandeni ad dissidium componen- |: 

n amplissins manidatis Petzi- | 

imper iun, per 

Daia sibi. sompsit, ut ilud Michaeli abla-- 
tum in Gcorgium: transferre' videretur:, quod 
TurSus: noviş "motibus Der. Daciam occasionem 
pracbuit, cum Aichiiel se delusun videns, in: 

- graț indigen, ac. verţdiain Cacșarianorum -pa= 
lam detostaretur; et, provintide, proceres mu- 
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mine, cause se provotară atâte tragedie spre 
cca: mai mare stricătiune a Franciei si mai 
spre: perderea ci, Sigismundă, „turburatuă de a- 
câstă. scite, si cuprinsii de o frică incât pi- 
căiurea . nu se. mai credeă. siguri, corcă, să | 
fugă ori. încătrâii, ! " cândii o! altă nenorocire 
veni asupra, capului seii: că-ci, in, momântulit- 

„plecârei, unii” focit: intămplitoriia X. consumâ 
mai toti caii,” “dempreunii cu '200 trăsuri pre 
care-si incărease lucrurile cele niai de pretiii. . 

„Michaiii, după aceste! fapte îndeplinite 
cu fericire, trămite îndată Scrisori: la impă- 
ratuilă, arătândii. că a impăcată Dacia; că a 
făcută” să jure credintiă imperatului tâte sta- - 
tarile tierei; cere, deci, că impăratulă să-i Con-: 
sidere. merițele” după “drepti si cuviintiă. Eli 
purtă in ticră pretutinde titlulă de Guverna: 
toriă. Preste. puginii - insă Bâsta care- umblă 
ca clii să fiă guvernatoriulti tierei, li denuin- 
ciâ la curtea imptrătescă, ca si cumii Michaiii 
piin titlul ce pârtă- acumii, ar aspiră Ja Dom- 
nia tierei. -Prepusulii' se adause, si mai multit 
prin neobicinuita Dliindetiă a. omului barbară, 
prin am6rea co afeptă eli câtră poporele su- 
puse, si prin ainbitiâsele cereri ce îndreptă câtră 
impăratulă, pentru. libertatea, -; și privilegiele 
ticrei,- si: pentru scutirea . cetâtilorii de osti - 
străine. Astfeliă, cândă Basta stăr uiă in numele 
impăratului, ca: stea nenmti6scă să se impar tiă 

va linisci de tirburârile” din umhă si va fi! a- 
sigurată de ver-ce putere din afară, o: “lungă 
cârtă urmâ' intre densii: Basta invocândii: se-. | 

„curitătea publică; 6ră Michaiti; libertatea, pa-:. 
triei.: In finc, se irămise Petiii cu. largi man= 
“date ca să impace aceste certe; cli insă tră= 
“gândi la sine frânele guveinului,; se părcă că. 
le-a luată din mânile lui 'Michaiii spre. a le 
pune in mâuile lui Basta. Acâsta dete causi 
la nâue turburâri. în Dacia, pentrucă Michaiii:         vădiendu-se insielatie, injură pre faciă ingrâ- 
titudinea, si "pertidia Cesarianilorii;-6ră statu- 

rile tierei. dicea:că tiâra prin acâstă - schim- 
bare: de: „domniă Wa “eăstigatii apărarea - ce
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tato. dominio ! non tâm quacsitum . adversus 
'Turcos “patrocinium,. quam - se: în dirissimam 
sub potentiori . hero servitutem redactos di- 
cerenț, îi : : 

Occiipatis in “Dacia Caesaris viribus ot 
Turcis, quibus solemne est ex dissidiis” Chrris- 
fianorum' rebus suis consiliu: capere; a e- 
ventum. întentis; bellună. haut. magha mole hoc 

anno in subiecta Pannonia gestum. -.,. 
a: 

TIBER cxărv DN A 

A 1600, 
——— 1 

- i: i) | | 

In Dacia Michael re feliciter . Caesaris 
auspiciis pesta cun indignam meritis' suis 
„gratiam rependi, videret, 
'ciebat, quibus potentiam. sucegssibiis anni su- 
perioris partam, tueri posset, itaque clam a-- 
nimos purpuratorum tentandos; curaudrat; dui 
homincm in utramque : “paratum vt aliqua spe 

- gratiae, și ad partes. ipsorum . inclinaret,  la- 
ctarent, Huraiam Agam veneranda canitie se- 

- nem vicissim ad” eum Sultani .noinine mitten- 
dum curant, qucm ille perhonorifice extepit 
cum ornatissimo equitatu ad" medium 'millia= 
re obuiam . profectus. : cum haut procul abes- 
scut, ambo ex! equis desiliunt, et” vbi se hu-: 
manissiine inuicermn - complexi: sunt; 

gemniis distinctum traditi - cui “ multis “aliis 
donis, : inter: que crant prdearun : insignes 

„ pluma€ ad pileonum ornamenta ;- cqui prae-: 
sStantissimi VII generosus falco; ! quae "Michae- 
li incedenti: pracferehantite, coque”. comitatu 

"- ambo Stephanopolim ingressi: sunt reboante” 
passim festa tornientorum displosione: 'ade= 
rant' Caesarci: procuratores ad componendum 
“iuter ipsum. et Georgiuin - “Dastam: dissidiuni, . 

" quos ille spectaculo insolito i in suspicionen ad-. 
ductum iri: minime dubitabat, 7 eoque'aequio= 

  
omnia „Circu m spi--   

Aga Mi-: 
chacli Persicum gladium, quo accinctus. erat,. 

„ detrahit, 'cidemque alium 'Turcicnii - auro' et; 
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căută asupra * Tăiciloră,, “ci “mal vărtosii -s'a-. 
aruncati intro servitute aspră sub unii Doninii 

mat putinte, Di N rar 
îp- = 

. fu 
1 

Fiind. ocupatii astfeliti impăratul 'in 
Dacia; 6ră Turcii (după: datină lori de.a, se 
indreptă după. discordiele ivite intre crestini) 
asceptândii:'cu luăre a minte la ce capetă-aiă 
să 6să trebileDaciel:! resbelulii: 'Panonicii in - 

- acostii anii nu se Dur tă” cu totii de adinsulă, 
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A 1600 at 2 

Ia Dacia, Michaiii, du ce supuse A 
dlulă cu fericire, sub. auspiciele Cesarelui, 
vădiândă în co modă. nedemnii | se răsplătescăi 
meritele sele, si aruncă privirea” in tâtepâr- 
tile spre a. vea, in ce chipii si modă 'si-ar 
pută sustină puterea căstigată prin "sucesele 

“din anulii trecuti. Asiadară elii ispiti intr as 
cunsă inimele Vezirilorii carii,. ; Spre a ade- 
meni pre acestă omi, gata si intr o parte” si 
intr alta, prin. Gre-care sperantiă: de gratiă, Dă 
decă - sar „plecă. in: “partea lorii,-faciăi de se 
trămite' la densuli in numele Sultanul, Iu-. 
raia” Aga, bătrânii venerabilii prin” „cărantetie- 
le 'sele. Michaiă lă priimi cu: multă onâre, 
esindu-i intru intimpinare” insozitii de “col 
mai. alest'ai sei, călâri, cale! de :o jumătate 
de miliariii, Apropiându-se unulii: de 'altulii, 
„descilecară amândoi, si după ce se. imbră-" 
gisiară cu, tâlă cuviintia, Aga descinse: 'Sabia 
cea persiană ce purtă Michaiii, dându- i alta: 
turcâscă, iufrumusctiatăi cu aurii si petre scum-' 
„pe; si alte maj multe daruri V dete, intre ca- 
re; pene frumâse de itodiii, : siepte cal alesi, 
si uni! generosi falconii, 

„inaiutea lui “Michaiii, 
cure tâte se 'purtă” 

si-astfelii : intrari a 
mendoi in Brasiovii intre solemnele. văsunete. 
ale tunurilorii.“ Legatii impăratesci ,! trămisi 
„Spre a inipăcă "pre Michaiii cu“ Basta; eră de
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res in ferendis 'condicionib. 'fore sperabat,. in- 

„_ terim monet, ne ca re mouerentur, honorem, 
“qui. legatis debetur, nisi ommnis expers huma» 
“nitatis haberi velit, non 6xhibere non. potu- 

" îsse, "nihilominus se facturum,. ; quod aequum 
esset, tantim dent - -operam, vt "Basta multis | 

„ nominib. “sibi suspecto -alius-a Cacsarei sub- 
stituatur, ne per priuatas -simultates publica, 
salus in prouincia periclitetur. praeteren haec 

. eiusdem . in 'arcano .postulata, ferebantur, vt 
Transsiluania „Sibi filioque iure. bacreditario 
cum Varadino, Husta, Nagbama, et exteriorib. 

" Hungariae partibus traderentur; vt omnia bona 
"ac dignitates, duib. Sigismundus Bathorius a 
Caesare donatus fuerat, sibi attribuerentur, 
et collatitia pecuniă ad scribendun.. militem 
iuuaretur. Caesar ceterique Imperij principes 
“Christiani dem interponerent, si forte in Tur=: 
_corum potestatem veniret, fore, ut ex manib. - 
corum liberaretur, ad: hacc addcbat, vt magis 
Caesarianorum animos pertentaret, omhino: spe- 
rare se, quae iam în Dacia oceupauerat, loca 
Caesarem minime reposciturum, sed praeter- 
ea, etiam- reliqua Ysque ad Tibiscum Auuium 
pro. nauata' tam fideliter opera, sibi Concessu- 

"rum, quae si a munificentissimi principis be- 
nignitate impetrare possit, se' tot, tantasque 
res: , aduersus communem hostem gesturum,, 

* quantas huc usque neino gesserit; “et si pa- 
ves sumptus iis, qui in Pannonia quotannis 
fiunt, subministrentur, cuncta a Caspio mari 
Budam' vsque Albam. regalem' et Zolnocum 
imperio Caesaris 'subiecturum. „haec: superbi. 
iuxta et ambitioşi . hominis insolentiă postu- | 
lata ita a legatis Caesareis accepta sunt ; iu=, 
cendente cos: Basta, aemulo quasi ille occas 
sionem a clientela Caesaris discedendi „quae- 
rens. jam res nouas: animo;:  moliretur, tamen 
in praesens res prudenter dissimulata, ctex po- 
cunia Caesaris XXX :CI9 aureoruni repraesen- 
tata Sunt. quae tamen tanquam leue „operae 
pretium: non sine spernentis atque adeo male | 
affecti vultu accepit Michael. Sigismundus i in- 
terea sociatis cum Hieremia Moldauiae "despo- 
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faciă. Michaiii bine scieă, că prin acestă spec- 
taclu. estraordinariii . are.-să : _descepte prepu- 
sură in inimele lori, elii insă speră că chiarii 
prin acâsta i va face mai drepti in stabilirea - 
conditiunilorii de impăcare. tot odată i: făcă 
Iuători a' minte, ca să, nu iee 'acâstain nume 
de râii, că-ci, “fără a călcă legile -dreptului 
gintiloriă, nu. putea să nu facă “Turcilorii o- 
n6rea cuvenită Legatiloră ; cu tote acestea, " 
elă vă fi: “drepti, numai si solii impărătesci | 
să stăruescă, ca împăratulii. să trămită. pre 
altii cineva in loculii lui Basta asupra, căruia 
are atâte prepusuri, pentru- -ca aceste cerțe 
private să nu periclite cumva, salutea publică 

„a tierei. Afară de ac6sta, pre Sub mână cir- 
culă următriele . pretinsiunt ale lui Michaii: 
ca, “Transilvania, dempreună cu. „Oradea-Mare, 
cu Hustulii, cu Baia-Mare, si impreună cu 
celelalte. pârti dinafarii ale Ungariei, să fiă a 
sea si a fiului sei cu drepiti ereditari; ea 
să i se incuviintieze si lui. tâte acele bunuri si 
demnitâti ci care impăratulii onorase pre Si- . 
gismundi : :Bathori ; si. să se stringă'- bani de 
ajuțoriii cu care sit: “si potă sustin '6stea; im- 
păratulii si. ceialalti „Principi . al imperiului, 
să garanteze că-l vor răscumpără dâcă va. 
căt cumva in mânile Turcilorii. 'Si spre a. 
cercă si mal multi inimele Cesarianiloiii, mat 
“adause că elii -speră la: ' impăratulii că nici o- 
dată nare să inal câră inapoi locurile cc a 
ocupatii elii in Dacia, ci, din contră, - cumcă,. 
impăratulii, pentru atâte merite „ce 'a căsti= 
gatii prin :credintia sea, X va dă totii tinutulii - 
ce se intinde pân! la 'I Tisă.. De va căstigă clii 
acesta, dela bunătatea, si liberalitatea, „princi- 
pelui, atunci. va face atâte si atât de. maui 
lucruri incontra inimicului comunii, câte ra 
făcutii nimene pân” acumii ;-si d6că Y va dă 
lui, impăratul o sumă - de bani "ca accea te 
e imite in Ungaria pre totii anuli, atunci elii - 
va supune, puterei impăratului tâte tierile câ- 
te se intindii dela” marea: Caspiă pen” la Buda 
si Alba-reg gale si pen” la Solnocii. Aceste pre- | 
“tinsiuni ale omului superbă si „ambitiosii fură 

.
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ta virib. mediocrem ex. gente sua, a, Seythis, Po- 
lonis, Turcis 'confecerat exercitum, in omnia 
rerum agendarum momenta intenitus, contra, 
cos, ne longiore mora: interiecta: maiores vi- 
reis colligerent, statim ducit Michael, quem tot 

„locis victoren, vt fit, LCIO amplius axrmato- 
rum segqucbantur,; et. per altissimorum monti- 
um anguistias in Moldauiam penetrat, Si- 
gismundo, et Hieremia numero imparibus 
semper . recedentibus, sbi plus ab regionis. 
incommoditatibus, quam ab hoste damni pas- 
sus . est, „ad _tantam annonae "penuriam re- 
dactus, vt foliis. arborum pro .cibo vti Co-. 
geretur,  illi tandem recedendo ad Boloniae 
fineis peruenerunt, maâiora ausilia a "foe= 
derata gente sibi polliciti, cum “duibus “fosa 
so Michacli recentes occurrerent , Hieremias 
de subpetiis importune” Turcuin sollicitabat, 
a quo 'nihil pecuniac, militum aliquem nume- 
rum tandem est consecutus, Michaela perse-: 
qucndo hoste. iam dilapso tursum inhibet, et 
Moldauiăm 2b' Hicremia desert tam. [ij facilius' 
occupat,; quod plerique in prouincia illum pes-. 
sime 'oderant, imperio asperum et. intolerandis 
tributis - grauem, quippe "ferebatur în singula 
etiam vilissima capita” aureum menstruum ini- 
posuisse; et quicquid coiradere poteraţ, virib, 
suis set suorum beniuelentiae ditisus in Po: 

- tere, hoc successu clatus Michael vlteriuspro- 
greditur,: cum - Sigismundo,! Ybicunque cum 
nancisci 'posset ; mantis consercre certus, îs 
nOu0 subsidio recreatus, ita vt XA CIO ar- 

„ matorum peries se haberet, ad: Istrum. iuxta 
Ortunum castrum consederat; ibi collatis cas- 

“ tris acerrime pugnatir; multis vtrinque ca: 
dentiv. tandem victoria, ad Michaelem * incli: 
nâuit. ex Bathorianis, „Praoter e cos qui fluuio” 
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privite de insolente din partea Legatilorii im 
păratesci, pre carii Y-atitiă Basta, emululii lut - 
-Michaiă, ca si. cumii acesta, cercândi numai 
ocasiunea de. a.se. rumpe "de câtră: imptra= 
tuli, ar fremântă deja lucruri n6ue intru i- 
nima sea. Cu tâte acestea,, deocamdată . disi- 
mulară totulii, si-l nuimărară din banii impă- 
rătesci o sumă de 30 mii galbini. Cu. chipii 
de despretiiă - “si de măchnire. priimi Michaiit 
acestă sumă care o socotiă de uni. pretiii 
pre micii petru” câte ficuse, Tntr'aceea,, Şi- 
gismundă, insogindu- -se cu Iiimiă din Mol 
davia, formase 6 6sțe bunicică, din Ardeliani, 
Tătari, Poloni si urci, căutând momentulă. 
de a se sculă asupra lui Michaii, Michaiă ; 

insă, pân” â.nu apucă, inimicii a se întări mai 
bine, plâcă. fâră intărdiare” incontra lori. si 
 Drecumii - se.-intemplă- totdeauna ca: toti să 
tragă a se luptă” in Ostea unui duce faimosti 
prin atâte invingeri, ma! bine de 50 mil 6- 
meni armati urmară lui Michaiii;. pătrundă i in 
Moldavia, prin strimtorile , muntilorii celorii 
mal inalti; ră Sigismundă si Irimiă, mal mică 
la, numără, se rotrăgeă. neiuicetatii . de inain-" 
tea lori. . Cu ocasiunea :acestei. inaintâră, in' 

Moldavia, Gmenit lui Michaiii mal, multi su- 
feriră de incomoditătile locuriloriă, decâtii din 
partea inimicului. că-ct la atâta. lipsă ajunse- 
seră, incâtii se vădiură nevoiti a trăi cu frun- 
die de arbori, Eră: inimiculii nu se opri pân! 
la marginile Poloniei; din acestă tiâră amică * 
'așceptă ajutârie mai mari, cu care să pâtă 
intimpină pre Michaiii telii ostenitii de gre- 
utâtile- drumului, Irimiă supără pre Turcul 
“prin solicitârile sele de ajutârie; Turculii insă 
“fâră a-i dă, vreuniă bană, de „abia |. trămise' 
unii numării de soldati. Michaiii oprindu-se . 
de a mat “persecută, pre înimiculă celi rui-i 
natii, ocupă: Moldavia cea părăsită de Irimiă,. : 
'cu atâtii: mai usiorii, că cei mai multi Mol: 
doveni li uriă forte, findii-că, domnii, forte: 
aspru si asupriă totă tiâra prin dâri nesufe- 

că-că se spune că aruncase câte: unit 
salbiniă pre lună de fă-caro capii de omi, 

| .
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hausti perierint  desiderata VI. "CIO ex Va- 

“ Iachis vix II CI9. Michael victor” “totam Mol- 

 dauiain Cassaris nOminc, vtin dissimilatione 

perseveraret , in potestatem: - vedegit, cique 

gubernandac filium; praefecit, parte copiarum 

attributa, ipse cum reliagiis Cosacorum, Ras- 

ciorum;, Belgarum,, quos a Oaesare habebat, 

copiis: in- Transsiluâniam rediit , vbi cosmito, | 

Toannem. Satium “Samoscium. magium „Polo- 

- niae,, Cancelloriun cum niumeroso oxercitu ad- |. 

„uentare, fana sparsa, vt „îniuriam extursi- 

onib. - in țertam Polonicam a Michaele: factis 

ulcisceretur,i reuera, vt Sigismundum proxima 

cognatione' * secum + coniunctum in. paternuni 

principatum, restitueret, et: Moldauiam' veteri 

Polonor an „imperio adiiceret, ad Cacsarei exer- 

- citus duces, qui in: superiore Pannonia erant, 

scribit, monctque; paratas semper copias ha- 

verent,; duibus si. quid „hostis.  tentasset,- ei, . 

A statim occurreretur. | | „i 

Sub. id denuo- a Caciare venit Peizius 

cum, aliqua pecunine .Suinma, quam ptopter. 

„itinerum pericula, sicuti ferebat, siue quod eam | 
in Michaelis . potestate; antequam eius“ ani- 
mum plene, pertentasset, 

Socmariae,deposuerat. in, colloquium. vbi Pe- 
tzius cum.. Michaele venit, post multas Cx- 
postulationes ct magnifice: vendițatam Suam 

" operam, ile „postremo. subieciţ, si "Caesar. ex 
- fratribus, Suis. aliduem,. in Daciam cum Sum-. 

: 7n0, „imperio. mittat,, se, „confestin” e: „Prouinciă 
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relinquere: nolebat, | 

  

fiă ver-câtii: de seracii;. pentru aceea neincre- 
diendu-se in ai sei, adună, totii ce putu si 

trămise in “Polonia unde speră, scăpare pen- 
tru 'sine. După aceea, Michai, insuperbitii de - 
acestii sucesii, plecă * inainte, determinati â 

se-Date cu Sigismundii verunde Tar pută “in 
tălni,.; Sigismundii căpitândă : n6ue : ajutorie, 
asia incâtii aveă 30 mil impregiurulă seii, si-a- 

siediase . castrele“ la Dunăre ' lângă. Ortunit.. 
Aci urmâ,. 0 aspră. Bătaiă, cădiândui” multi si- 

"de o.parte si de alta.” “In fine Michaii esi 
învingătorii. Din partea Bathoriauilorii cădiu-! 
ră 6 mii, afară de.cel ce 'se innecară in Du- 
năre; €ră din Români, doue mii. Michaiii, in- 
vingătoriii, supuse t6tă „Moldavia, in numele 
imperatului, precumii. diceă eli, spre-a con- 

tinuă in disimulatiunea sea. In fruntea Mol-. 
daviei asiediâ pre fiiu-seii, dându-i .0 parte 
“din '6ste;'6ră densulii impreună cu celelalte! 
"osti, de Căsăci, Sebi, Belai, pre carii i aveă 
dela impăratulii , "se intârse in „Transilvania. 
Aici, aflândii cumcă Zamvoishi, marele cance- 
arii ali; Poloniei, vine cu 6ste. numărâsă, 
lătindii votbă că vre să r&sbune injuria cea 

făcută, Michaiii prin incursiunile. see in pă- 
mântulii "Poloniei, ră în faptă voi să re- 

stabilâscă in domia părintâscă' pre Sigismundii. 
care:i eră cumnatii, 'si să“ supuiă Moldavia 
6răsi Polonilorii;, aflândii, dici, Michaiu de a- 
"cesta, scrise. indată la comandanti Gstei im- 
părătesci. din Ungaria | superidre, . invitându-i 
“să stea gata, ca la casu de- nevoiă să se poti 

opune indată inimicului. - a 

Intwacostea ,- Petii. vine. Grăst- dela im-: 

peratulii. cu. Grecare sumă de bani, care insă. 
o depusese la Sătmariă, S6u pentru periclele 
drumului, sâii pentrucă nu voiă să o 'dea in 
mânile lui Michaiii, inainte de a se incredin= | 

tiă pre deplină de cugetele lui. Intâlnindu- se 
Petiii: cu Michaiii, acesta după ce. se Dlânse 
de mai multe lucruri! si după ce arătă cu cuvinte! 
mană. câte a făcutii elii. pentru impărațulii, în - 

fine adause că,decă: imptratulii, voiesee a tră- | 
mite in. Daciâ pre unulă din fratii .sci, el e.
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decedere paratum, ceterum ex benignitate ip- 
sius sibi polliceri, sui rationem habitum iri; 

"totque exantlatos pro domo Austria labores, tot 
adita - pericula potentissimum . -juxta . ae cle- 
mentissimum principem minime ex _ memoria 
depositurum; se vicissim si Caesareis . opibus 
aliorumque Christianorum. principum ausiliis 
iuuetur, ad feangendam Turcorum potentiam |-1 
et constituendam in iis locis rem. Christia- 

nam omnia conşilia sua,. omnes conatus, quie- 

„quid animi. et industriac habet, connersurun, 

verum Caesar a Basta monitus, homini , bar- 
„baro et: versipelli ne fideret, contraria.. Nan 

data Petzio dederat, quib. Michael : Sine con: 
„dicione ex Transsiluania decedere, âut Das- 
tac, si in ca remanere vellet, parere iubebatur. 
quod. cum facere praefracte recusaret, res ad 

apertum dissidium erupit, et Michael, ut res 
suas firmaret; cum proceribus prouinciae ini- 

“tio: tanta umanitate -usus, dum bellum” Cae- 
“saris a auspiciis administraret, tunc: omnia tuta 

timens animum renudauit, et aut nulla” iusta 
de causa, aut ex leuibus admodum „suspicio- 
nib. în crimen adductos ex is plerosque male 
multauit, nonnullos etiam: quaestioiib.: subie- 

cit, ex eaque re: tantuni odium populi colle- 

git, ut multi ab eo "deficerent, in disquc Moy- 

„ses ipse Ciculorum regulus, - cuiuș. in virtute 

iet de cum magnam fduciam semper repo- 

-suerat, tum : ductu. magnas” res in. bello ad- 
" ministrauerăt:' hac acerbitate” in Sunimas Mox 

angustias se „prolapsum. sânsit, :Sero. ad cam : 

“emendandară. remedio, nam a "Tataris et Tir 
„is sibi metuebat, et Samosciuin vltra; niodum 

".xeformidabat. Bathoriim et Hieremiam sibi 

: insidiari minime ignorabat. nec vero circa se, 
quib.: plene confideret, -vllos habebat., homini 
înter tot difiicaltates contlictanti cum exer- 
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gata a:esi din ticră nimai decâtii; sperândii 
dela bunătatea impăratului că va. Juă în dr6p- 
tă „consideratiune meritele sele, si .că unii.” 
“principe atâti de putinte si atâtă de bunii 
nu va dă uitâreă: nici: decumii atâte lucruri 
grele câte a. făcutii pentru casa, austriacă, si 
atâte pericule cărora s'a; espusii; nu mai pu- 
cină si elii, dâcă--'va stă intr ajutoriii impă- 

„xatulii si alti principt crestini, va lucră din 
tâte puterile si din t6tă inima, a sdrobi spre 
“puterea 'Turciloriă, si spre a fate ca. crestinii 

să, domnâscă in locurile ocupate de Turci. Im- 
păratulii insă, la indemnulii lui Basta care ! 
diceă să nu:se incrdă acelui omii barbarii 

si vicl&nii, trămise mandate contrarie lui -Pe- 

tii, în virtutea. cărora se ordină lui Michaiii 

ca, ori să 6să din Transilvania, ori dâcă voie- 

sce a rimănc in acâstă tiâră, să rămână sub 

ordinile lui. Basta. Michaiti recusâ cu cerbi-" 
ciă de a face una. ca acâsta. Si astfeliii lu- 
“Crurile” ajunseră la o rumpere pre fagiă.- Mi- 
"chaiti, care, la intrarea sea in Transilvania 
“sub auspiciele impăratului, se purtă cu atâta A 

-bunăvointiă câtră nobilii tierei,. acumii, temân- 

du-se de tâte; impreg giuruli . seii, „incepi a-si, 
dă pre facii. mintea si iniina, si a tortură 'si 
a ucide pre nobili, sc: fâră de nici o cauisă, 

sei incriminându-! pre: “cele mat” usidre =pre= 
pusuri. Prin acâsia se făcii de ură inaintea, 

poporului, asia incâtă multă. li părăsiră, in- 
“tre. caril si. Moise Secuiuli in a cărui. virtute 

si credintiă aveă totdeauna mare incredere, si 

prin .câre făcuse atâte mari fapte de 'resbelii. 

Lovitii de atâte amărătiuni,” "se vădit deoda- 

tă strimtoratii. de t6te- pântile, şi: tote. midi: . 
Ice de: a indreptă lucrulii eră :acumii. prâ- 
tărdie, pentrucă, în Turcă 'si in Tătari nu a-, 
veă incredere; «de Zamoiski se temeă forte; 
scieă prâ-bine. că Bathori si Irimiă Y tind 

|. curse; €ră impregiurulii seii nu aveă, pre ni- 
7 

mene cul să se potă increde deplinii:: Precândii | 
omulii se luptă cu atâte dificultâti, Basta, spre 
a nu “perde ăsemine ocasiune, adună fâră in- 
tărdiare ostile: de prin cetâtile Ungariei: su- 

31
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citu. ex superioribus Pannoniae praesidiis rap- 
tim collecţo Basta, ne occasioni deesset, sta- 

“tim. oceuirit, vt sponte: parere. recusahtem vi 

i cogeret, et Claudiopolim profectus cum obui- 
os provinciae ordines habuisset, cosdue, in fi- 

„dâm. Cacsaris adegissct, Albam; Iulian, vbi 
"Michael cum XVIII CI9 castra habebat, recta 
 tendit, aduentu Bastae 'subito non tam teri- 

tus despota, quam suorum insidias veritus pro- 
tinus, in, fugam se „Coniecit, TY CIO. ex suis 
amissis, et ad montana ' Valachiae. receptum 
habuit, vbi.cum rursus: noua calamitas 0p- 
pressit. nam Sigismundus ct Hieremias ' col- 
lectis- epente. "copiis recedenti nec opinato' 
încumbunt, et reliquias exercitus "dissipati, 

“duas” secum trahebat, profligant. ile cum: ni- 
„il amplius prăesidij in opibus. suis videret,: 

| „ne ab infesto sibi Basta legem accipere c0- 
geretur, Caesaris clementiam - appellat, - C0= 

meatumque petit, quo tuto.. ad ipsum - profi- 

cisci et stispiciones coram “purg sare posset, ob- 

“ sidum 'loco yxore et liberis oblatis, ne qua 

fraus subesse putâreţur: Caesar, qui barba- 

„Tum ex Transsiluaniia deducere summopere 

percuperet;, dum. potentiam Suam in ca per 

“Bastam constituisset, facile postulatis. cius ob 

„ptaeteritorum memoriam vt aiebat, aunuit, et 

Bastae, vt “tutum iter ei. pracberet, et inte- 

„Tim dum: a. „domo procul. eset, 

 Sigismundo, ct -Hieremia per. Valachiam il- 

latum propulsare, mandauit,, secundum, : haec 

„» exeunte anno Michael cum LXX. equitum co- 

"mitatu Viennam venit, a Matthia perhuma- 

niter „exceptus, per internuncium a Caesare. 

ibi tantisper iussus subsistere, -dum Pragam 

euocaretur. Basta interim” comitia provinciae 

celebrat, in Quib. cum Caesar intellexisset, 

„ordines- et, „ proceres certis” tantum condicio-, 

  
„nevoiti a 

„la. Curte, 

bellum | ei a: 

“Trimiă. Astfelii, Michaii, 
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„peridre, si plcei in Transilvania, determinată 
ca, d6că Michâii nu s'arsupune' de bună voiă, 

|.cu. puterea 'să-lii aducă la supunere. Ajungândii 
Basta la Clusiii,; staturile tierei, asigurându- li 
de credintia lorăi câtră imp&ratuliă, i esiră in- 
tru intimpinare, - De aci merse dreptă la Alba-. 
Iulia unde se asiediase Michaiii cu 6ste de 
18'mii. Voivodulii, nu atâtit inspăimântati de! - 
neasceptata venire a lui -Basta,' câtii . temân- | 
du-se de insidiele Gmeniloră sei.pr opri, indată 
se puse in fugă, perdidadii. din ai sei. patru 
mil, si se .retrase iii muntii tierei romănesci, 
ude „6răsi fu loviti de o aliă calamitate. 
pentrucă Sigismundă si Iimiă adunândii iute 
o s6mă de osti, atacă pre neasceptate pre Mi- 
chaii in retragerea sea, si-i sdrobescit răm ă- 

 sitiele 6stei. risipite ce mal avea cu densuliă. 
Ve&diândii că nu mai e chipii de a se tine in 
puterile sele- proprie, Michaii, spre anu fi 

stă sub -ordinile lui Basta, invocă 
clementia impe&ratului, si «ceri voiă-să mergă 

pentruca- in „pers6nă să. șe potă 
prepusurile 'ce se aruncă asuprâ-l. 

si ca să nu găndescă. cinev va: că e insielătiu- 
ne la midi- Jocii, lisă de ostatici pre fenicea 
si copiii sei. Impâratulă, care, nimici nu do- 
ri mai multi decâtii a' vedă pre barbarii 

curăti de 

„depărtată. din Transilvania, si domnia Austriei 

asupra acestei ticri asigurată prin Basta, u- 
siorii acordă cererea lui Michajii, pentru me- 
moria celorii | trecute, „precumiă  dicea. Dete 

„dar „ordine: lui Basta ca să-l asiure - drumuli, 
si totodată in absentia lui de acasă, să pună. 

capeti resbelului ce i-a făcutii Sigismundiă si 

cu finituli anului, 
ajunse | la Viena insogitit 'de 70 călăreti;, ar- 
chiducele “Mathia : li „priimi cu tâtă ondrea; 
6ră impăratulii trămise ordine ca: să stea d- 

colo. până ce.lii- va chiămă la Praga. Intr'a- 
cestea, Basta celebră adunarea tierei. despre 
care inticlegândii impăratulii, cumcă Transil- 
'vanii numai sub 6re-care conditiuni sunt gata 
ai se supune, cate dâcă nu li starii incuviin- 
tiă, ei ai să se folosescă de ăjutoriulii si a-
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nib. se Caesaris” imperio “subiicere paratos, 
quas nisi impetrareat, ope et patrocinio Tur- 
cico, quod ex propinqguo ostentabatur, Vsu-. 
ros; co diutius distinendum Valachum puta- 
bat, ne res iam turbatas praesentia sua ma- 

- gis- misceret; Caesar, quo inotum illum com- 
poneret, initio Summnum. “Transsilvaniae im-. 
pârium Maximiliano' îatri detulerat.verum îl: 
le se excusauit, Samoscij, qui iam Moldauia 
recepta in Valachiam descenderat, et Hiere- 
miac fratrem prouinciae. pracfecerat,  occur- 
Sum caussatus. Valachi etiam instabant apud 
Bastam, vt auxilio: iuuarentur aducsus Po- 
lonos, vltro se in Caesaris potestate futuros 
polliciti, Michaclemque cui hactenus „parue- 
rant, vel alium quempiam cum summo impe- 
rio mitti cum virib, „petebant.: nam Qquem Sa: 
moscius imposuorat, se ferre "net velle . nec 

- DOsse, inter has consultationes annus ini aula 
Caesarea et in Transsiluania _exactus.. 

  

UBER OSI e, 

Ă, 1601 

. , 

Yeliciter. a Cneserianis in Dacia pu 
&natum, : 
„+ Indiclis Claudiopoli comitijs 
maiore parte Sigismundus Batliorius, qui ab- 
erat, princeps 'Transsiluaniae per praeconem 

„ Tenuntiatus esseţ, decretunique vt e Moldauia 

“ rentur, "Stephanus Tschiakius, qui absentis 
victs obibat, "homo peruicax ct magni anii, 
ne 'nihil interim ageret,- Michaelis Valachi, 

„qui, iam ad: Caesarem profectuis Viennae jam 

continuo. accersitus pristinac ! disnitati Te- 
stitueretur; cique cuncti: ordines parare tene: 

diu substiterat, vxorem et liberos capi et ca- 
ptos sub cusodia abduci imperat.. qua, re co-. 
gnita, vltra quam dici potest animo commo-: 
tus Valachus Pragam pergit, «et: Caesare 
admissus. non: omnino sibi toties . seu 'lcuita- 
„tem seu 'peifidiam Transsiluanorum- experio” 

  
  

cum a. 

  

părarea 'Turcilori, c6 li se arătă din £ apropi- 
are: imperatuli cu atâtii mal vârtosii erediiu 
căe mai consulti a tin încă aci pre Ro- 
mânuli, ca nu prin -presentia lui să turbure si 
mai râii lucrurile deja turbuiate. Imptratulă, 
spre impăcarea acestorii miscâii, intru: ince- 
putii incredintiase guvernulii . Transilvaniei . 
frateluy, seii Masimilianti, dai acesta Se:apără . 
sub: pretestii că: nu voiesce a dă fagiă. cu Za-! 
moiski' care, avndii ocupată Moldavia, intra- 
se in ticra, romănâscă si asicdiase de dorinii 

rugă: pre. Basta “ca să le dea ajutoriii incon: 
tra Polonilării, promitândii - “că ci sunt gata a 
se supune impăratului, „ceri numai să le tră- 
mită cu 6ste pre Michaiit 'care le fusese Domnă, 
si pre ori-cine altul „pentrucă .pre cel pusii 
de Vamoiski, nici poti nici voră  a-lii suferi. 

„Intre aceste consultatiuni se termină anul 
în curtea impărătescă « si. în Transilvania, 

CARTEA CXXVI 

A. 1601: 

. 3 

In. anulii acesta; imperiali se duptară 
cu ezicire in Dacia. . -: 

Convocându-se. dietă la Clusiii, majori- 
tatea prochiămâ de principe “ali Transilvaniei 

al tierei pe fratele lui Irimiă. Românii âncă - 

pre . Sigismundă . Bathori care eră afară din 
ticră; si se decretă ca numai “decâtii să-l 
"chiame a casă din Moldavia, si să-li asiedie 
crăsi in demnitatea de mal “inainte, 'si. tâtă 
tiâra: să-i fiă datâriă 'cu "ascultare. Stefani 
Ciachi, oii -  cutediătorii si. de mar6 i- 
nimă, tinândia oculă principelui; pentruca să 
nu stea fâră a face! si elă ceva, prinde si-pune 

'la arestit pre femeca si-copiit. lui Michaiiă 
care. cră dusii la impăratulii' si: stătuse - multi 
la Viena. Aflând de acâsta Pomânulii,. nu:se 
pâte spune “câtii 'se turburâ intru inima, sea; - 
merse la Praga, “si intrândiă la impăratulă + 
dise că , ori-câte a. auditii el” 'despre - necre- 

4
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praeter. exspectationem accidisse dicit, “quo 

de illorum -Bopulorum defectione intellesrat. 

. Quos tamen locorum peritia, fretus, si modi- 
cis. auxilijs iuuetur, fore dicit, it. breni ad 

- Caesaris obsequiuri pacața tota prouinicia redi- 
gat: libellum querimoniarum grauium plenum 

"itidem. porrexerat, cuius. exemplum penes me 
“Babeo,: quo. fidem Sacrae Caesareae Maiestati 

vel cum pernicie “sua constanter seruatam CON- 

testabatur, ab initio repetita suor um erga ipsam 

meritorurh, et, egregie bello făctorum IMeMo- 

ria, non sine occulta ingratitudinis exprobra- 
_tione, ct litoris Baștae, quem: minime momi-.   nabat, suiggillatione, incusata perpetuo ot: pa- 

lam Dacorin, et Dathorianis- partibus.- addi- 
ctorum peifidia, quo et excusabat, quod inter-- 

dum necessitati cedens cum Tur cis ad se mis- 

sis. zeconciliationeni Yerbis simuilassct, "cum 

re. et. facto” contra illos tanquam Juratos no- 
minis Christian ct familiao Austriacae hos- 
teis strenue et constantissime pugnasset. ad- 

debat, ad 'maiorem inuidiam, Aaronem ntea Da- 

'cis ct Bathorianis: infeștun, ob fidem: con- 

stantei Cacsari' ct Austriacae'” familiae seţ rua= 
tam paii “ingratitadine remuneratiim” esse. is 
propere redire, ct cum Georgio Basta, qui ad 
primun motum. viribus per se impar iam se 
ad limitem' receperat, se oniingere iussus; 
Motinam venit, quo'et ex  Quadis -delectos 
cavitatus eum subsecutus est. RE 

cr DIR ÎN -. . Ă . a NI ' 

i N ? II . BR 

| Iam Bathorius. a “prouinciae” ordinibus. 
- euocatus exeunte “Aprili, domuun redierat, ct 
Viuaram „Rubitio dedente: receperat, initio ni- 
hil hostile + prae se ferens. ham datis ad Bas- 
tam literis/a Tschiako! decreta vt iniussu: suo   facta excusabat, deploratague . sua, conditione 
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dintia Transilvanilorii, nu 'Taii. pusă la vre 0 
mirare, pentrucă cunâsce prâ-bine din propria | 
sea, cercare, si uşiurătatea de minte. si perfi- 
dia acelui: poporii. dar dâcă i-ar dă lui impă- 
ratulii, Gre-câre „ajuț6rie, elii care cunâsce 10- 
“curile si Gmenii, nu se indoesce că în pucini . 
timpii Grăsi va aduce. acea ticră la ascultare 
si supunere, Totdeodată dete in mânile impă- 
ratului o scris6riă plină de grele plângeri: am - 
inaintea mea unii  csemplariti de acea. scris6- 
ri in care Michaiit arată, cu câtă credintiă | 
s'a purtati eli totdeauna câtră maiestateai im . 
păratului, chiari 'si' cu periclulii de a. se per- 
de pre sine; amintesce dela inceputii, merite- 
le sele câtră impăratuli si faptele . sele de 
veseli, si acâsta nu fâră a lăsă să,se vâdiă 
intPascunsi ingratitudinea câtră. densulă, . si 
nu fâră a ultragiă cu ură pre.Basta, precare . 
de. altmintrea nu-lii numiă; elji .acusă neince: 
“tati în acea scrisoriă perfidia Transilvanilori 
sia parădianilorii fariliei Pathoriane, si- chiară 
prin acesta se escusă d6că,. câdendă câte o- 
dată necesitătii, se prefăiceă inaintea 'Turci- 
lorit ce veniă la densulă, ca si cumă ar voi - 
să se impace cu că, cândii intru adovâi si 
in faptă” se luptă cu bărhătiă si cu constan- 
tiă, incontra, lorii că incontra inimicilorii ju- 
rati ai numelui crestini si al familiei austri-: 
ace; la acestea: inai adause că Aron Vodă care 
tă pre Transilvani si pre Bathoresci, totii 
cu asemine- ingratitudine fă remuneratii pen- 
tru credintia sea cea constante câtră imp&- 
ratulii si casa austriacă. În fine, Michaiă, iu 
sărcinati fiindii a se intruni cu- Basta (care 

“la cea de ăntâiă miscare a 'Transilvanilorii,| ne= 
simtîndu-se. in putere de a se opune, -se re- 
trăsese la margini) veni la Motina unde i urmâ 
si călărimea sileşiană. 

Intr'oceea, Bathori, chiămatii de ordi- 
“bile tierel, câtră finitulii lui Aprile se, „intor=' 
sese acasă, si ocupase Gherla prin -supmie- 
rea de. Dună” voiă a lui Ribitiii comandantele 
cetatei, Bathori, la începută, nu se 'arătă cu 
“vreunii cugetii ostilă, „pentrucă; trămise scri-



ac miseria, in quam nulla 'culpa sua. incidis- 
set, praeteritorum gratiam sibi ficri, et vt no- 
uos'ad Caesarem legatos mittere liceret pe- 
tebat; de cetero nolle se consilia et 'rationes 
cum 'Tschiako homine seditioso' miscore reli- 
giose protestabatur.: sed 'homo ad Quamuis au= 
ram fluctuans statim. :mutauit, et a: Tschiako 
persuasus cum. Michacle ct Basta, - -antequam 
maiores vires collegissent, confligere statuit, 
itaquz cum XXX CIO: arinatorum circa. se 
haberet, ex prouincialibus, Hungaris, . Molda- 
uis, Cosacis, Tataris, et maiorem parter Tur- 

"cis, collem superiorem ex aducrso Caesaria- 
“norum occupat. Michael et Basta cun -XVIII 
-CIO cireiter în inferiore -colle consedere; al. 
VItil. cum, pridie cum bis mille equites âgre- 
gie instructi ex Quadis aduenissent. .postri- 
die, :cum diu vterque exercitus in_procinetu. 
stetisset, Bathorius: inorae impatiens sub ho- 
ram quartam pomeridianam in imum; (lescen= 
dit, et Cavesarianos adoritur, a quortim “tor- 
mentis in medio cliuo dispositis grauiter in 
festatus est, cum contra tormenta cius în ; Sum= * 

mo colle directa Caesarianos illaesos superuo- 
larent, coque errore factum, vt cum 'a Cae- 
sarianis repetita saepius displosione solueren- 
tur, Belgae acri impressione facta nicdiim a- 

„ciem perruperint, codemquc . tempore hinc. Mi- 
chael, inde Basta per latera incumbentes Ba- 
thorianos post ingentem caedem editam po- 
stremo in. fugam. verterint,, 

|  Occisa plus! Sep memotantur,. capta 

Ox: signa, et ad' Cacsarena perlata, XL om- 

nis generis tormenta. ex Caesari ianis * “is 

CCC perierunt. castra: nostilia capta ac di= 

“repta. 

mentum' adactis, ac “praesidiuni impositura suo 

' ii ai 
sumptu alere. iussis. i “ 
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mox . victorib. : Claudiopolis pâtuit, 
opidanis; : “qucd defecissent, interim in sacra-.     
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sori la Basta, prin care, se escusă de câte ': 
făcuse Csaky fâră. de. scirea lu; deploră, con- 
ditiunea si sârtea sea cea, 'dcmină, de compă- : 
timire, in care 'fâră, vreo. culpă a sea ar fi că- 
diutii; cercă ertare pentru cele trecute, si voiă 
de a trămite altă soli la impăratulii; -si pro- 
testă că clii nu are de.a face nimica cu' tur=: 
burătoriulii Csaky. Bathori insă, omii schim- 
.bătoriii, după tâte vânturile, la indemnul lui 
Csaky, decise a se bate cu Michaiii si Basta,. 
pân” a nu-si intruni acestia tote puterile. A- * 
siadară, “cu '0 6ste de 30 mii impregiurulii - 
seii, compusă din Ardeleni, Ungureni, 'Mol- 
„doveni, Căsaci, Tătani, si cea mat mare parte 
Turci, ocupă, unii d6li mai, înalții făciă in fa- 
ci cu imperialii. Michaiii si Basta cu 6ste de 
vreo 18 nil sc; asiediaseră pre unii d6li mai 
giosii, la 1 Augustity când cu o di mai ina- 

| inte sosiseră călărotii silesiâni in numării de 
două mil; 6ră la S- 'Augustii, stândii gata-.de 
luptă ambe ostile,. Bathori, nerăbdătoriii, la pa- 
tru ore cupă mediă-di, deșcinde: în: vale si a- 
tacă pre. imperiali; elii insă fi râu infestatii 
de tunurile - imperiale 'ce eră :asiediate pre | 
costa d6lului, când din. 'contră,. tunurile. lui 
Bathori fiindit prâ-susii asiediate sbură pre 
de asupra împerialilorii fără a-i vătemi ; din 
acâstă a lori gresiclă urmă că, desele loviri 
ale imperialiloriă desfăcândii sîrurile Bathori: 
anilorii, Belgianii se repediră,, cu bărhătiă in 
midi-loculii lori si: le. tăiară 6stea in due; 
atunci, lovindu-i din coste, de o parte AMI- 
chaiă, de alta Basta, după unii măcelă infri- 
cosiatii, in: urmă, X puseră “in fugă. | . 
După “cumă 'se. spune,. cădiură - morti 

preste 10 mii din Ostea, lui Bathori,  cră din 
“partea, imperialilorii, de abia cădiură trei sute 
insi. Imperialil. căstigar ă 110 flamuri care le 
trimiseră la impăratulii, si 50 tunuri de totii ' 
genulii. „ Castrele inimicului fură cuprinse si 
prădate. Indată se deschiseră inaintea invin- 
gătoriloră “portile Clusiului. : Clusianil pentru 
necredintia lori ,- fură pusi să jure - de noi, 
si să intretină.. Ostea - in socotâla lori. a
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Sed. maior, în vincendo inter Caosări- 

riul fi mal mare pân” a invinge decâtii după . 
anos duces, Quam post victoriam concordia |, 
fuit, dum alter alteri : suspectus . „oceasionem 
quaerit. Basta “cum Michaelem hoivinem Ya 
sta ambitione post sudcesstim' vltra: “modum 
însălescere videret, j prinio “mobitum ad extre- 
mim, opprimere -statuit, et dissimulato eius 

superbo „responso, „quo Bastae.. Caesarișque 

imperium in se nullum: agnoscere „palam de- 

clarabat,. post aliquot dies quasi de magnis 
rebus, Cuni eo acturus ad se vocat. cum ile: 

ire detrectaret, missa ad cum comprehenden-   „dum quasi defectionem meditantem II Bel- 

ad 

quorum conspectum homo ferox ita “ cohor. |. 

ac, totidein Germanoruin, gaura signa . 

ruit, vt minime se descreret, sed Suorum ope 

inclamata peicussor em Germanum stricto gla- 

dio petit, ac 'superuenicite Biro Tordae prae- 

fecto Belga, cum aliorum globo, statim hasta 

| transucrberatur, cum XLIII: aetatis annum age- 

- xet, utraque fortina vel inimicorum iudicio 

insignis. corpus nudum cis Hunium: ad: Yes- 

peram vsque indigmum in modum ad “horro- 

reia iacuit, sub noctem jussu Ioannis Schne- 

dkeahausi silesianae militiac tribuni ibidem 

terrae, -mandatum. oceis0 Michaele statim 

cius tentoriun auide direptum, sparsa fama,: 

quasi rcpertae essent inter gazam „literae, 

quibus occultarum cum Turcis machinationum 

ac proditionum fides fiebat. quod non: tâm ad. 

placandoș. Valachos valuit, populos frequenţi 

dominorum per mutuas caedeis indies succe-   dentium mutatiohe gaudenteis; quam ad mi- 
€ 
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"Insă, pună inticlegerea ducilorii impe- 

invingere, cândii, plini de prepusuri unulii a= 
Supra “altuia, si, unulii si altuli nu mal cer= 
că decâtii. ocasiunea de a-si face râii. Basta, 
vediendă cumcă Michaiii,- -omă preocupati de 
planuri vaste si ambiti6se, după invingere 
incepe să facă mari necuviintie, mai. ăntâiit 
Ii observă, 6ră în urmă decise perderea lul. 
si disimulândă sumețiulii respunsii prin care 
Michaiii dechiară, curatii- Că, nu cunâsce 9-. 
supra 'sea- mai mare nici pre, Basta nici pre 
impăratulii, după - câteva” dile li chiamă la 
sine. sub cuvântă că ar avă să se. iutielâgă 
impreună asupra Gre-cărori lucruri 1nari. Mi- 
chaiă “nu voi să mârgă. atunci Basta, sub 
pretestii că Michaii. ar medită să se rumpă 
decâtră. impăratulă, - 
centurie de Belgiani si alte due de Germani, 
cu ordine de a pune mâna pre clii. la a că- 
rorit .pruvire, omulii feroce, inspăimântatii dar. 
ÎÂră a-si perde - curagiulă, invocă ajutoriulii 
6menilorii sei, apucă sabia in mână, si se 
repede: asupra Nemtiului ce-lii loyise, dar de 
odată sare asupra, lui. Delgianuli Biro, co- 
mandantele Turdej, dempreună cu altii, si-l 
taiă, de mârte cu: securea, Ei a Michaiţi atunci: 
in “etate: de 43 ani, bărbati strălucită si in 
nordcire si-in nenorocire, . după chiari „jude- 
cata: inimicilorii lut. Trupulii lui; desbrăcatiă, 
fi aruncată .să «zacă spre orâre lă malulii 
riului- pâw! de 'cu sâră, intr'uă modă .ne- 
demni. ră de nâpte fă immormântată “in 
acelii loci, din ordinea lui Ioân Schnecken 

trămite asupra luă 'dâue . 

haus, tribunii alu militiei silesisae. După, ce. 
uciseră pre Michaiă, Nemtii prădară îndată, 
cu aviditate cortulu lui,, si scâseră. vorbă că . 
ar fi găsitii la clă scrisori care n arii mai lăsă 
locii indoelei despre : machinatiunile: lui cele 
ascunse cu Turci, si despre trădârile iă 
Dar âcâsta o, scorniră, . nu. atâtii spre a li- 
nisci „pre Români, pentrucă acesti poporii se” 
bucură de 'dâsa, si. violenta schimbare, a dom= 
niloriă. sei caril neincetatii urin6ză in Scaun.
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tigandam apud vicinos aliosque principes facti 
inuidiam, ne vt'olim ini Cardinalis Georgij 
caede et Andreae itidem' Cardinalis exitio, sic 

"nunc în Michaelis caede candem  infamiae 0- 
pinionem Austriaci incurrerent , quasi illis 

insitum ac familiare sit, în regnis parandis; 

nouisque -ad: antiquas ditionibus iungendis, 
sic indigenarum ct -primariorum virorum. 0- 

pibus et egregia opera ad firmandas res suas 
vti, vt postea prQ Deneficio maleficrum re- 

"pendant, et subeunte fastidio. cos <tanquam 
suspectos occasione quaesita de medio tol- 

lendos curent. . | în 

5 

“NOTA. Nu scimit ce Michaiiă pote [i aceli “ Michael Peida, despre care c vorbesce Thuanii la 
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unulii- după altulă, prin violehtie Si ucideri 
imprumutate; câtii, spre a stâmpără mănia si 
ura principilorii vecini pentru o faptă ca a- 
câsta, si pentruca să. nu cadiă Austriacil si 
acumii, cu uciderea lut Michaiţi, 'ca mai ina- 
inte, cu. uciderea Cardinariului Gceorgiii , si - 
perderea cardinariului Andreiii, 
famă opiniune, “ca si cumi ar fi o datină 
innăscută  Austriacilorii si familiară lori, 
să căstige _tieri, să adauge „pre cele vechi, - 

să se intărâscă, cu ajutoriuli bărbatilorii 
celor mai de frunte, asia insă ca apoi, să 
râsplătâscă binele” cu râii, si urindu-li-se de 
cei ce i-ai făcutii binc, să -cerce” ocasiunea 
de a-i perde. 

A 

„pagina 219. Michai alu nostru: nu pote fi. „Alte, ete nu. avemii de a face la Thuanti. 

in acea in ..
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MEMORIALULU LUI AICHALU VODA CATRA HUDOLEU IALPERATU 

 Thuanii. (la pag. 244) dice că, aveă, “inaintea sea, “copia scrisoriei ce dete Michait, 
la abolit 1601, in mânile: imptratului Rudolfii, scris6riă plină de grele si amare: 

plângeri. De si 'Tliuanii. ne arată, în scurtă cuprinsulii acelei tănguiri; dar lipsa, u- 
nui documentii de atâta. importantiă, in. totă iutregimea' lui, fiiceă 0 lacună. insem- 
nată in “istoria, luă Michaiii Vodă; “pân? la 1855 când, . “contele Kemâny din 'Tran- 
silvania, li descoperi in archivulii ministeriului, de resbelii in Viena, si-l publică, | 
impreună: cu alte” documente despre Michait, in Magazinul „Istoricii ali Acaidemici | 

„Ungurescă 'din Pesta). , 
| " Credemit: a face o deosebită plăcere ubicutit românii, „amatorii 'de. istorii, 
zeproducendii, atâții in limba, originalelui Câtii si in traducere! română, acâstă . scri-:! 
-S6riă, sii. mai bine memorialii,:-ce revârsă atita lumină asupra. mal . 1 multorii punte 
"ale istăriei Eroului. nostru, n Me | i 

Inainte de a infăgisiă cetitoriloră: acestii. document, să vcdaiii in“ scurtă, ce 
“ dică Relatiunile : si Cronicarii de atunci, 2) despre miergerea lui Michaiţi la Vioiia Si. 
“Praga, si despre” priimirea ce îhtimpină eli acolo. - aa 

„În tâmna, anului :1600, Michaiii, lovită” de o dată din ţâte: pârtilă, de Nemi. 
“si. “de "Unguri, de Poloni si .de Vroldoveni, de Turci 'si de 'fătari, 'avu: cutediarea, de -- 
a merge însusă la imperatulu cu: ale cărui „osti se: bătuse la Miislba, spre, a se ju- 

  

9: Magyar. tărtenelmi târ.. Kiadja 3 magyar idoninşoa akademia târtenelmi bizoitmângac Pesten. MDCCCLVII. > 80, (UI 174—189) n: 
2 istoria von-.den Empărungen,. 50 o sich im .. “Răigreieti Vasara, auch'i în i Siebenuirgen, Moldau, î in “aer: Der. . “ gische. Walachey und andern rthern zugetragen haben &e. &e. &e, „Câlla 1596. in fol. (Andertheil der Ilistorien' 

"* Cipăr, la 1601. inainte de mârtea lur Michaiii. pag. 66—67.), — Jacohi Franci Ilistoricae Reiationis „conti- * RR nuatio nechst, verschiener: :Franckfarter Fastenmess 1600, bis Pastenmess. mit Appendix bis Loipziger Os-. Ma „ termess, dieses 1601 Iahrs. mit Kupfiern, Gedruckt za- Hall bey Grăbern. 1601. 40. (pag. 16—88.) — “ Iden 
Ă ăi "Continuatio biss auff gegenwertige- Herbstmess 1601. 's. 1. 1601, 40, (pag... 10.) — [lieronymi :Ortelii Au 
DI gustani, Chronologia' oder IHistorische beschreibung aller Kriegsempărungen... auch Scharniitzeln und Sehlach- 

"ten, so în "Unger, auch Sibenbiirgea mit dem 'Tiireken biss asif€. gegenwertige zeit... alles griindlich ună 
ordentlich (dergleichen w niemals jn Truck aussgangen) zusamen verfast &e, &e, m. Epf. Niirabere 1602, 40, (pag. .194—197.) — precumii, si alti mai multi contimparanl.! o cu iQ , | „30 9: 

2 

1. 
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stifică, in persână inaintea lui. Astfelii făcuse odinidră Petru Raresiii, cândii merse 
de se presiutâ, inaintea Sultanului Solimani care lă gonise din Moldavia | 

„La, 25 Decemvre ajunse Michaiti la Viena, insogitii de 70 însă” călâri -si 12 
trăsuri. Archiducele: Mathia li „priimi. cu „multă: ondre. Iacobii Francă Scrie, chiariă 
atunci, că Românii lui Michaiii eră, imbrăcati - -tătăresee, si intrarmati cu, arce, | să- - - 
geti, busdugane si cu 'sâbii argintite. Michaiii: void, să mârgă dreptii la Praga la im- 
păratulii. Impăratulă insă trămise inaintea lui pre generariulă Carlă Magui, ca să-i 
spună să se oprâscă pre loci in Viena, până * cândă li va pofti” la Praga: Acesti 
Carlii Magni eră, istoriografulit' impăratului. Eli -cunosecă pre: Michaiii” de pre li 'a- 

-nulă 15 95 cândii asistase,-in calitate de internunciii  impărătescăi, la faim6sele bătâi 
"cu Sinani, si făcu „si o descriere "a, acestorii. bătâi i, după care descriere spune, ana- 
istulii Guerin că a copiată - pre a sea.!) In timpul ce. petrecu Michaiii iu Viena, 
'archiducele Mathia, ingrigi de tote cele necesarie pentru, eli și “Gmenil lui.  dându- le 
totii feliulă de viptuale, precumii: pâne, carne, paseri, “apoi ovesii si alte asemine,, 
| Intr'aceea, “ Transilvanii, a casă, arestză femâea si copilulii Iul. Michait pre ca- 
Ti lăsase - acesta. de. ostatici cu - ocasiunca plecârei, sele la iiupăratulă; cră la cur- 
tea, impărătâscă, prin soli ce avea “trămnisi atolo,. si anume „priv “Baltasar Borne- 
“misa, Luca. Trausner si Ioan Regeni, stăruiă ca iinpăratulă să le: dea in mână pre 
Michaiii ca să pedepsâscă ci “Transilvaniă: pre 'acestii rebelii, Dupi, aceea, cu începu- 
tulă anului 160], Trănusilvaniă 6răsi chiamă la domnia tierei . pre Sigismundii Ba- 
thori, si faci” pre Basta să €să din ticră; totodată „mai trănitii “unii soli. la. Praga, 
pre Stefani! Kalkas, ca -să escuse purtărea, lori. Impăratul, insă, audindii. de vebeliu- 
nea lori, si de. restabilirea: “lui „Bathori; dete, ordine ca, solii din Transilvania nU- . 

„mal: decâtii să. €să, din Praga, precuină si esîră cu susine de altă parte, pre Mi-. 
chaiii care se află âncă. totii ” in Viena, Ii pofti să vină la Praga: se simti îdecă 
necesitatea, Românului; spre a infrânge ! pre, rebel. Pa 
ÎN La 23 Martiii,. Michaiii, insocitii de 35: persone. intră in Praga. Mani OnOrĂ. se 
făcură, lut Michaiii la curtea. impărătâscă: banchete preste banchete strălucite se de- 
deă in onârea lui din partea celorii mai mari ai “Curtea: peutrucă, “dice [. Pracă, 

„că. acestii Michaiii eră.unii bărbati seriosii, si unii eroii: vit6zii si cercații. In cea de 
_ăntâiii nâpte . ce petrecură i in Praga, o nenorscire se intăzmplă 6meniloriă lui Michait: după 

| „ce sera petrecură, bine intre beuturii si măneâri, sala i. care dormiră s€ incăldi cu cărbuni 
, “aprinsă, “incuiându- 0 astfeliii incâtă avea pre: unde sa 6să aburulă si fumulii de căr- 
“buni: diminstia, doi din: Gmeniă luy Michaiă st găsiră morti in pată, cină se bol- 
năviră ră: “multi prepuneă, nucumva, să fi „osti acâsta 7) precugetată i incercare de 
ari, perde Aa 

  

PR Guerin p. 184. Bălcescu in Revista Roniână 1. 300. a PE RI
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“Michaiă eră: fârte intristătii că Transilvanii ă atestari fomeea- si copilulă, di- 
cângii că de multii st- -aduceă. eliă aminte : de una 'ca acâsta.. ba că i să si. predisii; 
totdeodată insă, in consciintia, vertutei sele, se lăudă că, după cumă' cun6sce elii de 
bine ticra; si 6menii,: “dându-i impăratulă : pucinii ajutoriii,. in scurtii 0-va supune 
„€răsi. Toti admiră puterea: elocintici: eroului, „si măestria, lui de - a „convinge pre totă 
de tâte, câte. diceă, 'Memorialulă ce, dcte in' mânile: impăratului, este:o: adevărată, i- 
“e6nă, de“mărimea, inimei . eroului, de inalta ui intieleptiune, de adânca: si: pâtrun- 
diătâria, cunoseintiă ce. aveă de: 6menii si impregiurârile timpului; si în ne, de ar= 

tea de a căstigă pre Gmeni,..si a se folosi de impregiurări.. .. -... i 
„"Acestit' miemorialii nu are dată. "Dar nu incape indodlă . că; Michaiti cu: acestă 

ocasiune li dete, in' n mânile imporatulu, adecă .cu finitulă unei Martiii când veni 
la Praga.: i = - e De i 
i „Totă--cu acestă ocasiune se na si "portretuliă lui, decâtră Sadeler, sculptoriulti 
Cur tei impărătesci. Avemii si noi unii” eseniplariit de acestii portretii, forte bine Con- 
Servalii.) e pi SE 

:-In fine, impăratul incuviintiă „cerereă lui” Michaii, invoindu- -sc a-i dă bani si 
6ste: numai să aducă la ascultare; si “supunere pre: 'Transilvâni ; „€ră Michaiti: s6 invoi 
a trămite Dâmna si "copilul ca: ostatici, asia, însă ca, Dâmna să priimâscă unii do- 
miniii in Silesia, 6ră fiiu-seii să si6dă la curtea impărătescă unde. să fii tratatii con- 

"- formă demnitate sele. Al “scriitori de atunci dicii că impăratulii i donâ Konigs- 
„berga unde:să si6dă si Dâinnă si- copilulă. Asia. plecă Michaiii din Praga. | 

Gebhardi, si după elii, Engel, Laurianii si altii, credii cumcă. “Rudolf, cu ac6- 
stă ocasiune si-ar fi arătatii plecarea de-a lui, de muiere” pre fiica lui Michaiii: el 
care: dealtmintrea uriă căsătoria. Este. pră- -ădevăratii: că -Rudolfă impăratul a avutii - 
de gândi: să se căsătorâscii: cu fiia lui. Michaii, insă, nu pre. cândiă se află Michaiti 

la. curtea din Praga, ci mai “inainte. Ne .spuric de acâsta comitele Rhevenhiller, ce-. 
„Jebrulu istorică ală Austrică «de pre aceli timpi, care, după: inalta sea positiune, 

--l - E . . : PI II 

- 1. .. " ă ? Y . . ț 

2. Impregiurulă portretului staă. „scrisa cu litere mari aceste cuvinte: MICHAEL SVAIVODA WALĂCHIAE TR stai 
VTRAQUE FORTUNA INSIGNIS: ET IN UTRAQUE EADEM VIETOTE, AET. XLur. (Michaiii, Domnulă - Tierei- Romănesti,; 
strălucitii in norocire si în “nenorocire, si în amănă6ue cu acceasi virtute. In etate de 43 de ani.) Giosii pre 

portretii, acestea: ciun priul.. S. Cac"M-tis, (cu privilegialii Matestater” 5, Impărătesci.) Mai la vale: Tanti 

facit nomen Christi: Maiestatem Caesatris: Remp: Christianam, et Ecelesiae, Sub Pont. -Maz: Concordiam : 

» Suae prodigus, publicae deuotus Saluti: “eltamsi. dira omnia, et diri aduersarentur: Ficta obruens. factis. 
- (Atâtă de multă stimă nuniele Jui Cristă,- -Maivstatea Imptratului, Republica, Crestină, si unirea Besericei sub 

Marele Pontefice, incâtă pentru binele publică. nu:si crutiă victia : chiarii si dâcă i sară pune incontră tote. 

puterile infernului : prin faptele zele intrece plăsmuirile poctice.) De de suptulă acestorii cuvinte. ată .insem- 

„nătă cu litere mai moi: S. Caese M-tis Sculptor Aeg. Sadeler ad viuum delineauit, et L. D. Pragae. MDCI. 
. (Egidiă Sadeler Sculptoriulă Maiestateă Sele Ta desemnată! după natură si:la dedicată; Praga, . 1601). Băl-. 

cesca.. descrise mai ăntâiă: acestă: frumosă portretă, după 'esemplariulă ce se; află in cabinctală „de stampe , 

dela Biblioteca din Paris. - Magazin. Istoriciă pentru Dacia. IV. 242, .....- a :
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cunosccă bine secretele Curtet. El dice că i Rudolfii, intristată că nu putu să câstige mâna, 
principesei Mariei de! Medici, se adresâ. prin solulii sei din Madridii, comitele” Io- 
anii! ' Khevenhiller, verulii istoricului nostru, câtră maică-sea impărătâsa , consultân- 
du-o, pre. cine ar fi mai. bine. să iee de. muiere: pre fia arhiducelui Carl, ai pre 
fiia Moscovitului, aii pre a Românului $ Ehevenhiller reproduce apoi insași scris6ria, 
„prin care muma' “impărătâsă răspunde fiiului ei Rudolfii, totii prin ambasadorulii Khe= 
venhiller. Bătrâna, impărătesă, în acestă ' r&spunsii, i recomândă pre. fiia: “ârchiducelui 
Carl; 6ră, : incâtii pentru fata, A „Moscoritului,: si a Românului, dice că acestia, sunt 
nisce barbari. carii, afară de val6rea lorii militare. altă insusire nu aii, pentru a- 
ceea impăratulii să nu-si adauge. necazurile. si. supărârile cu 0 progenitură de. barbari. ) 
Acâstă corespondintiă confidentiale a. impăratului. Rudolfii: cu mumă-sea, n'a urmati 
la 1601" pre cândii eră Michaiiă in: Praga, precumii se pare lui Gebhardi, cila 1600, 
pentrucă Khevenhiller Ia acestii ană. 0. pune; cam in luna Iuniii,. adecă, dupiice) Mi- 
Chaii “ocupase si Moldavia. . Se N a E tg 

- Acumii să lăsâmii pre Michait să  vorbâscă, ali” cărui memorială, Thuană. i 
califică de o car te plină .de grele plânge (libellus quer imoniar um grava lenus), 
6ră i Kemcny, de plăosriăi, justificare si cerere totdeodată. 

1 Pi - ps 
+ 

« 

S 

Bucurescă 24 Tanuariii. 1863,. . n SR | . Riu 

„4) -Nach dem Kayser Rudolph auft Princesin, Maria de Medices zuheyrathen, auch ein Aug geworften, und der - 
„Grosshertzog die Hoyrath mit Franckreich der Kayserlichen .vorgezogen,; dariiber, sich Kayser Rudolph: sehr 

= „ofiendirt befunden, dass er durch sein Gesandten am. Spanischen Hoff Graflen Khovenbilier bey der Kay- 

serin seiner Fraw. Mutter, wegen bedachter seiner vorgehabten Ieyrath “Raths . begehrt, . und erstlich sich 

:“îiber den: Grosshertzog beklagt, und begehrt, man soll an der: haimbfiihrung mit. derselben Braut dem Kăbig 

:- ein Bintrag thun, oder ein Possen reissen, hernach ob er sich mit einer des Ertzhertzog Carl. Tochter ver: 

î “eyrather, oder cine von Lothringen, oder ein Tochter des Moseoviters; oder des'.Wallachen freyea 'solte ? 

1 “"Aulf dise Vorsehliige--hat die Kaşserin dem Kayser ihrem Sohn:durch -Graffen Khevenhiller also antrorten 
" lassen: Neimblich, Ahr Mayest. wolten nichts mehrera wiinschen,-allein dass der IKayscr ein solche Gemahel 
Veki iimb, damit er conteit unnd consolier? sein mocht..... er (ăer Kayser) solt. noch bey dess Ertzhertzog 

? + Carls Tochter einer “verbleiben. YVass aber der Kay ser wegen dess. “Moscoviters, und des Walachen 'Tăch- 
tern schreibt, 80. vermaint die Kayserin, weil. dasselbig Volck  Barbarisch, und an Qualitet mehr nicht, als 
vass ihr Valor mit bringt, auch an Qualiteten: wenig- haben, der Kayser solle sich mit Barbarischer Zucht, die 

"- jhm mehr zu “vberpein,: als zu Consolation: dienen wurde, niehţ beladen. Fr.: Chr. emitere, Annaliun 
, Ferdinandeorum Pinffier und sechster Theil. Leipzig. 1721. fol. (pag. 2222, ad an. 1600.) - 

4



SACRATISSIMA IMPERATORIA REGIAQUE 
MAJESTAS! DOMINE DOMINE MIHI SEM- 

- PER: CLEMENTISSIME! FIDELITATIS, FI- 
DELIUMQUE -SERVITIORUM: MEORUM IN 
GRATIAM ,SACRATISSIMALE MAJESTATIS 
VESTRAE HUMILLIMAM PERPETUAMQUE 

 SUBMISSIONEM po „za 

Intellexi. ex iteris: Saer. -Majeztatii Ye- 
strae, statum meci infortunii ct deturbationis 

„non satis, constare, unde "benigne "a me .re- 
quirit, ut de omnibus punctis, articulisque re- 
rum gestarum,: et unde hoc tantum sumpse- 
rit exordium, candem certificem, et abunde 
 informarem. a 

| “Ego vero quamprimum înitiun conjura- 
- torum conspiratio : „sumpsit, subito” frequenti- 

Dus' meis literis cum ex: “Transylvania, tum 
postinodun. ex Transalpina ad-M. V. datis 
conscripsi, 'ac eandem de omnibus rebus 

certificare volui. : Sed quoriiam. 'omnes  viac 
ct aditus per. Transylvanos;. fuerunt . occlusi, 

„eftectum est, ut: omnes. meos nuntios,. duos 
„cum, literis. meis ad M. V. expedivi;. ce- 
perint, ac: literas interceptas “detinuerint - ea 

intentione, ut. proditionem, quam contra MM. 

V. meditati fuerunt, more suo solito -prosequi 
“valerent. Qnae quidem prodițio quam 'longe,: 

lateque “apud illos. debacchetur toti: mundo 
„constat ită, ut noni unius” aut alterius, sed 

.. multorum Principur, ct, „Dominoruri suorum 
exstiterint proditores. Et „quod maximtiza est,   

"i t. N 

SAORATTISIAIA MAIESTATE, DIPERATE SI 

REGE! DOMNE MIE TOTDEAUNA . BINE-: 

VOITORIU! SUPUNERE PLEGATA SPER: 

PETUA A FIDELITATEI SI A CREDINCIO- 

SELORU MELE “SERVITIE PENTRU. MAIE- 

STATEA TEA! 5 LA 

"Din Gpistota Maiestatol Tele Sacratisime 
intieleseă 'că. nu cunosci “de ajunsit starea 'nc- 
norocirei si a, resturnârei” mele, - pentrii .care 
binevoiesci. a cere ca să Te informezi pe largi, 
insciintiându-Te” despre - tâte amnuntele lu-: : 
cruriloră : intămplate, s si de unde sai urditii 
tâte acestea... DR 

"Ei insă, indată .ce a luatii inccputii con- 
spiratiunea conjuratilorii, numai decâtii. 'am 
scrisii, si am trămisti dese epistole la M. T;, 

atâtii din - “Transilvania „câtii si. mai pe urmă 

“din Tiâra-Romănâscă, 'voiindii a.Te incunoscin= 
tiă, despre tâte. Ci, fiindi-că; tâte intrârile si 
estrile eră inchise decâtră Transilvani, s'a in- 
tămplatii de ati cădiuti 'in. mânile: lori. toti . 
nuncii- mei trămist cu' scrisori câtră M. T,, 

“si scrisprile le-aii tinuti la sine, spre a pute. 
. esecută „după. datina lorii; proditiunea,. ce ai - 
-meditată- contra, M.+T.. Care spirită de prodi- 

tiune, câti e de inrădăcinatii la că, o scie tâtă 

lumea, - că-ci mu, vre-unuli ori, altulă, ci o 
"multime de Principi si Domni de. al lorii fură, 
trădati . decâtră. densii. Si ce e mai multă,! 

].de:câte ori aii ficutii ei abusă si.si: ai. bătutii
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Majestatem v: Dominum benignissimum, cu- 
jus clementia impie abusi sunt,  quoties: lu=: 
dificaverunt iniquis excogitatis conjurationi- 
bus, satis superque M. V.. constant, quod e- 
tiam ex hac mea scriptura manifestabitur, 
Quam scripturam humillime porrectam, quo- 
niam rei magnitudo id 'requirit, supplex oro, 

„dignetur consveta sua benignitate, ct clemen- 
tia, atque misericordissimis. suis oculis,. per- 
legere, et perponderare. Nullis: utar fucis, ct 
figmentis, nec longis ambagibus benignas M, 
V. anres oftendam, 'sed fretus . meă' innocen- 
tia, nudam' proponam. veritatem. i 

| Ab''eo die, et hora, auibus | S.M. v, 
et toti cliristianitati fidei vinculo strictissimo, 
sponte, et libere non Solum „me: obstrinxi, 
sed -et.ăuthor fui Vaivodis- Transylvaniae, 'ac 

Moldaviae, ut se idem S;:M. Y. penitus de- 
_voverint, quorum ununi, " videlicet Vayvodam 

. Aronem crudeliter, et perfide veneno exstin- 
xerunt, ideo . solummodo, quod M. VS. et 
non Sigismundo, (Bathori). Subesse.. „Yolebat, 
semper maximo cum avdore et sinceritate CO- 
natus sum meae. satisfacere fidelitati, | eamque. 
conservare, et protegere. Quae fidelitas - me 

„eo adegit, ut ubicunque: M. V. hostis, qui 
contra Tiandem. moliri quidquam : attentave- 
runt, intellexi,. omnibus postpositis, injuriam 
illius, quam meam esse „Teputavi, ulcisci jux- . 
ta mei. juramenti seriein, desideravi: Et. il- 
lud :ipsum.. in. Pransalpina . frequenter, atque 
singulari. auspiciis S: A. V. victoria.ad finem: 
“perdusi, ut ut, sit, quod alii hujus rei glori- 
am vendicaverint. Cujus rei-testes mihi esse 
potoruni 5, M., Ye Cataphracti, DD 

' . 

: DEI . a 

prăeter niaturalem hosteră 'Tarcam; infensissi- 
„Ros, hostes habuerem' propter.. meam erga N. 
Y. fidelitatem, Baden benigne intelliget. 

  

. 

  

 duari: multos vero, et. diversos. ctiaza 

  : Provincia Valachia Transalpina non lon- | 
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“joci de bunătatea M. T, urdindă conjuratiu- 
nile cele mai impie, '0 scil. prâ-bine M. “Tea, 
si-ver vedă si din acestă”. scrisriă a mea. _ 
Care. scris6riă, avendă in,,vedere gravitatea” 
lucrului, mnă rogi plecată să binevoiestă a 0 
citi “si esamină cu cunoscuta-Ti ' bunătate , 
blândetiă si indurare. Nu voiii supără, audiulă 
M. T.. cu infrumusetiâri si plăsmuiră, nici cu.. 
vorbe lungi, ci răziniată pe innocintia mea, 
voiii spune adeverulti limpede. 

Din diua si. ora “în care, “liberă | si. de 
bună voia mea;.nu Dumai m'âm. obligatii pri 
cea mal strinsă :legătură a: credintiei câtră 
M. T. si câtră t6tă- crestinătate, ci-am în-, 
demnată si pre Voivodii Ardâlului si Molda=; 
vici «de S'aii devotată si'6i cu totulii M. Tele | 
“Sacratisime,. dintre carii unulă, si anume Voi- 
voduli Axoni îi stinsă prin veninit in mo- 

dulii 'celă mai. crudi si perfidăi, . pumaj. -pen- 
trucă :voiă. a ascultă 'de M.. Ta si.nu de'Si- 

gismundă - Bathori: de-atunci: mam nevoiită 

fâră incetare si 'cu' cea: mai :nare- ardâre si 

“sinceritate, ; a satisface . fidelitatei „mele, a-0' 
conservă si a 0: măntină. Care fidelitate am. 

impins'o: până. acol0,. incât ori unde am sim- 

„titii că inimiciă uneltescii ceva incontra M. T, 

ei, punândi tote: la o parte, si considerândi N 

ca urdită :mie -reulii ce se prepară, M. „Tele, 
am doriti a-l 'r&sbună ca credinciosii jură- 
mântului meii. Si acâsta-am făcuto adese ori. 
si in Tiera-Românescă, terminândă cu o'stră- 

„Licită 'inviugere sub auspiciele M. T. 8. de 
| si altii .să- aii atribuitii gloria faptului. AL “Ta 

insă “Te vei pute convinge: despre adeverii dela 

catrafractil M.-Tele.. -:: | E 

Si apoi, afară de Turculii, inimiculăi celii 
naturală, câti altă si. câtii de diferiti si ne- 

impăcati inimici mi-am făcută, numa pentru 

credintia mea câtră MT: vel întielege” for- 

te: usioră. _ 

„Ticra-Ronidscă nu e. mai. depairte de |
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gius-a sede Tutcarum Tyranni Constantino- 
poli. dicta distat,.quam itinere quinque die- 
rum. În qua ego Provincia tranquille et se- 

“cure absque ullo metu degcre potuissem, nisi 
me mearga M. V.:ct totam Christianitatem 
fidelitas, avocasset, 'sed nolens: vires Turcaruim 
accessione .militum. rmeorum . in „christianorună 

” ruinam adiugere „sponte uitro mead ligam chri-. 
stiani. foederis obtuli, ac ipsum 'Tyrannum 
mea ab ipso. defectione hostem reddidi. in- 
placabilem, sangvinisque „neci sitientern. Cui 

„hosti infensissimo' semper ego  auspiciis “M.. 
V. restiti, multosque gloriosissimos triumphos, 
ac trophata nominatissima reportavi, quodM. 
YV. et toti Christianitati liquido. constare o- 

. test, “licet non defuerint, qui se immerito me- 

is laboribus jactaverint, et: gratiam aucupati 
sint. i | 

“Pam infracto' axitem - “animo semper ho- 
stibus Christiaui 'nominis restiti, ut nilil- un- 

„quam de iis metuendum esse duxerim, prac- 
sertim cum semper penes militem Christia- 
„num victoria steterit: 'Formidabilem ct peri-, 
„culosissimum cum hostem habui, qui “se n0- 
-mine.. Christiano jactat, semperqud xiolator 

„.foederis, ei tranquillitatis existit, quales fue: 
unt Transylvani, qui în omnibus oportunita- 

;fibus; quibus contra hostem naturalem uti po- 
tuissem, se semper opposucrunt, et suis ma- 
„chinationibus pium propositum ad promotio- 

„nem rerum, christianarum „susceptum . inter-. 
„ Tumpere, -immemores' fidei et obligămini. sui, 
".quod. toti mundo: înanifestum est. 

- ÎMprimis -cum: Sigismundus (Bathori) | 
spontanea; voluntate Transylvaniam MY. re- 
„signasset, :non: mediocriter- gavisus. sum, spe- 
„zans majus auxilium M. 'V; ex praesentia. Se- 
„reniss. Archiducis, Maxiniiliani, si is în Tran- 
„Sylvania „rexisseț, tunc enim. in” omnibvs Te-. 

-_bus ad publicam, Christianitatis bonum, neces- 
; Sarlis 'commoditates majores, et meliores se 
Se” obtulissent. Ast quam primum Sigis- 
?mundur recepturm, esse ac ipsum Sereiss., 

„7. “Drept aceea,   

scaunulti tiranului, ':ce:-se, chiamă Constan- 
tinopoli, . decâtii cale de 5 dile. In acâstă ti6- 
ră puteam că: petrece „fârte bine, in pace, 
siguri si fâră- de nici o frică, 'dâca nu mă 
simtiamii chiămati de fidelitatea : mea câtră 
A. T. si câtă: -tâtă crestinătatea. Fă insă ne- 
vrândă să adaugi puterea, Turţilorii prin. S0l- 
datii met, de bună-voiă 'm'arh. oferiti a luă 
parte in confederatiunea crestină, prin. care 
faptă pe. tiranulii .mi Tam făcutit nimici de 
morte si: insetati după. sângele mei. -Cu a- 
cesti inimicuă - neimpăcatii am - dată: pieptii 
pururea,. repurtândi o multime de triunfe 
„din cele* mai gloriâse, si trofee -de :mare. 
însemnătate, ceea- ce :nu pote a..nu fi cu- 
noscuti M. Tele si crestinătatel “intregi, „e 
si fură unit carii pe nedreptulii se lăudară c 
faptele, mele, căutând a-si atribui lor M6= 
ritulii mei: . -- p. " 

Mam luptati incoptra inimicilorii iume- 
lui crestinii cu o inimă: atâtii de neinfrântă, 

încâtii nici nu-mi veniă:a. mă maj teme.de 
densil, mai: vărtosii că” învingerea eră totdea- 
“una in “partea” soldatului crestini. Iusă inimi- 

culii celii : mat de temutii. si mal periculosi, 
mi-a fosti chiarii- acela care se laudă cu nu- 
mele de crestină, care insă totdeauna a .vio- 

atit tratatele si a turburafii . pacea: . “Trânsil- 
vanii, “carii ini tâte ocasiunile unde puteam lu- 

cră cu sucesii incontra inimicului "naturale, 

mi S'aui opusii totdeauna, si uitândă legăturele 
si jurământulii credinitiet, prin uneltirile lori ai 
stricati! plauurile cele salutarie făcute pentru 
binele crestinătâtii, precum tâtă Jumea scie. 

cândă Sigismundi Ba- 
hori renunciâridi de bună. voiă, a Jăsatii” M. 

“Tele Transilvania; forte m'am bucuratii, spe- 
vândii ajutoriti mat mare dela M. Ta prin pre- 
sentia Serenisimului Archiduce Masimiliani, 
d6că. ar fi guvernat eli'in Transilvania, pen- 
trucă atunci S'ar fi oferita "de sine, mai mari, 
si mal multe comoditâti în totii ce se atinge 

de: binele publici ali crestinătâtii. Eră cândă 

intieleseă că, Sigismund, fu priimitii Crăsi in 
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Archiducem, qui jam mediam viam; âttige- 
rat .ludificatum, Comissarios . quoque M. YV. 

. . , t, . . 

„3. Reverendum. 'D.. Episcopum . Agriensem 
et Maenificum D.. Istvanfiy- captos. “intellexi, 
„Subito gaudium meum versum est in luctum, 

-_et moerorem. . Quae res. ex. perfidia. Tansy- 

vanorurm patrata, licet nonnibil ne commove- 

re „poterat, nihilominus ego mei juramenti non 

Ex- immemor, nunquam a, fidelitate declinavi. 
-probravi Sigismundo, et Transylvonis “ suam 

"-inconstantiam, et eis: in menioriam praestitum 
juramentum revocavi. Curque nihil me. :pro- 

“ficere viderem, minaces quoque literas âd- 
_junxi videns. eo temeritatis deventum-esse, ut 
-etiam ipsi' Cominișsarii, periclitarentur, ct mo- 
"nui, ut fideles permaneant, „utque 'constantio- 
_Tes'sint in fidelitate sua, intrepidi contra ho- 
stem, Danubium trajeci cum .nico exercitu, ct 
longe lateque omnia ferro 'et igne in ditione 
“Turcarum Tyranni vastavi. Praeterea -obsesso 
„per Zathessi . Mehemât „Varadino, adhortanş 
Transylvanos, ad ferenduni: auxilium bona + 

-partem meorum militura, ut poteram; în sub- 
-sidium. expedivi.'Verum quo animo laboranti: 
„Varadino in 'odium ML: V. et Suăe Serenitatis 
(Maximiliani) succurrerunt, Godem rhodo mer- 
cedem . a: Deo; qui: nihil - relinquit i nultuna 
“serutatorque est cordium, recipiănt, ! 

.. Edi 
- 

. 
' 

Et nec est prima 'Transylvanoram con- 
ta:M. V. proditio, nam. si fideles fuissent, 
- Sigismundum non recepissent, sed cum totis 
viribus, et consensu “Provincide - totius Suam 
fidelitate „declarando proditoribus' restitis-. 
sent; Cum. vero tum contra Si gismundum ad-: 
versus juramentum suum Provinciam $. M. V.| 
invadentem” non însurrexerunt, uti nic: fe- 

“cerunt, .- -. 
O Altera proditio. est. - facta, cum .ito- 
“rum 'Sigismunduis' Andream: Bathori' cardi- 
"nalem in Transylvania induxit, - cique Pro- 
vinciae “habenas - cum summa ;  commendati- 
one. ipsius tradidit, et: quod ipse' solus Dos 

” 
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Transilvania; Serenisimulii Archiduce dejucatiă 
in, calea jumătate, si comisarii M. T. S. "Re- 
verendulii D. Episcopii de. Agria si: Magnifi- 
iculi -D. Istvanfy. prinsi: bucuria mea se in- | 
târse. în măchnire si intristare. De si acesti. . 
faptă de perfidiă a 'Transilvanilorii,. nu puteă 
a nu mă turbură fârte, avendi iusă inaintea 
ochiloră jurământuli mei,. nu m'am abătutii 
nici de cumi din calea Bdelitătir, "Din contră, 
mustrândiă - pe Sigismundu..si pe Transilvâni 
pentru neconstantia lorii, le-am adusi. aminte 
jurămentulii: ce ati ficutii,, Si vădiendii că cu 
acâsta, nu folosescii nimicii, si: că cutezantia 
lori: merse până:a periclită viâtia comisari- 
lori, am adăogatii si amenintiâri; admonindu-i 
a remănă credinciosi si -a fi mal constanti: 
in fidelitate 'si 'fâră frică incontra inimicilorii. 
Dup'aceca, trecândii Dunărea. cu. 6stea : mea,. 
am: devastată cu foci si sabiă tinuturile” tira=. 

nului Turcescii.. Afară de acâşta, pe cândi 0- 
radea-Mare eră impresuratii de Mehemetii Za- 
thersi, “indemuândi dih noi pe Transilvani a 
dă ajutoriii, am: trămisi insumi acolo o bună 
parte din .6stea mea, câtă mi- a fostii prin pu- 

tintiă. Insă după. inima. cu care,-- din ură a- 
supra A M. Tisi a Serenitatei S. (Masimilianii) 
S'aii arătată ei în privintia ajutoriului la Ora- 
dea-Mare, asia să le “răsplătâscă” si “Dumne- 
dieii, care vede cele din întru ale „omilluă si 

nu: lasă nimici n6răsbunatii, - : 
Si! acesta e ăntâia trădare a Transilva= 

nilorii incontra M. T. pentrucă de ari fi fostă 

ei credinciosi, arii fi priimită pe Sigismundiă, 

ci dechiarându-si fidelitatea cu consimtiemân- 
tulii tiercă intregi, Sarii fi opusii proditoriloră 
cu: tâte puterile: Fi. insă atunci, ca si acumii, 

nu se răsculară incontră lui, Sigismundă, care 
irrupse in tiâra AM: T. căleându- -să juriimentuli 

A dâua a proditiune s s'a. făcută, cânaii Si. 
gismundii a introdusii in “Transilvania pe. Car-" 
dinaluli Audreii Bathori si recomăndându-lă 
fârte tierei întregi, î-a dati guvernul su- 
premii peste a acestă tidră, ca să potă rennoi
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sit “ruptum cum Turca foedus denuo in- 

Staurare, et hoc contra M. V. actum est. 
Si igitur 'Transylvani tunc quoque, dum haec 
agerentur, fideles -fuissent, merito conjunctis 

viribus arma summere. debuissent. At illi u- 
nanimi consensu in Comitiis. suis Cardinalem 

elegeruint, 'seque in praejudicium coronae Re-. 
giae AM. V. subdidârunt Poloniae. Regi, Tur- 
cisque; Hacc. licet,: ut praemissum est, ita, 
facta sunt. Memor ergo meae fidelitatis, non 
consentiens subdolis “Transylvanorum, Polo- 
norum, 'Turcarum legationibus, qui me ad 
defectionem persaepe sollicitaverunt, constan= 
ter in mea fidelitate .perseverans, de singulis 
punctis, et articulis Legationum praetactarum 

M. V. certificavi, responsa eis dando, ut. mei 
ingenii exilitas. părebat. Animadvertens Tran- 

sylvanorum irrevocabilem contra 'M. V. et 
Sereniss.' Archiducem perfidiam, commissa= 
riorum quoque, et aliorum nunciorum : M..V. 
detentionem;, et Sereniss. Archiducissae -Ma- 
riae Christiernae lamentandum statum, et ex 

provincia e gressum, et: totius : Christiani or- 

bis pernitiem, cum . Transylvani authore e0- 
rum . Principe, et Sigismundo ' cum 'duobus 
praccipuis hujus . factionis antesignanis, qui 

“nunc hic sunt, etiam meos, et. Chani Tartaro- 
rum nuncios în utilissima legatione constitutos, 
ante ' Varadinensem - obsidioneni detinuerint, 
tamquam  fidelis Servitor. M. V. graviter, ut 
debui, molesteque tuli, praesertim cum vide- 
rem 'Turcas, Tartaros, ct alios hostes. Quos- 

„dam tantum dedecus exprobrare, et insaltare, 
quod' tanta ignominia, tantus orbis Monarcha 
a vilibus Transylvanis allectus” sit, 

-Hace causa me movit, ut ego injuriam 
M. V. ulciscerer, meoque exercitu Transylva- 

„nos M. V.. hostes. ex -mandato, et benigna 
Ejus voluntate ' impeterem, et “vi, ac armis 

subjicerem. Ad quod opus perficiendum M. 
V. Georgio Basta Generali Capitaneo parti- 
um înferiorurm: clementer commiserat, 'ut mihi 

. 
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singură tratatulă cu Turcii ce se rupsese; si” 
acâsta, s'a făcutii, incontra M. T. Dâcă Tran- 
silvanii, pe cândă se făceă acestea, arii fi fostii 
credinciosi, fâră indoâlă că arti fi apucatii ar- 
mele cu puteri unite; ci. insă din contră, in 
comitiele: lorii. ati alesii in unanimitate pe Car- 
dinalulii, si in prejudiciul cor6nei regesci s'aii 
Supusii regelui Polonici si Turcilorii. Cu tote 
„că acestea se făcură precum arâtii, si. cu tâte 

viclenele . uncltiri ale Tranşilvanilori, Poloni- 
| lorii si Tureilorii carii prin delegatii lori. cer. 

cară a mă trage în. parte-le, eii am stati ne- 

clătitii in credintia mea, si am insciintiată pe 

M. Tea despre tâte „punturile propunerilor ce 
mi se făceă prin numitii delegati, dândă si 

lori răspunsuri cuvenite, după cumii mani pri- 
ceputii. 'Convingendu-mă apoi că nu mai e de 
a intârce pe Transilvani .din perfidia lori câ-. 
tră M. T: si Serenis. Archiduce, vădiândii pede 
o parte arestarea comisarilori si a altori nun: 
cil ai M. T.,:pe de altă parte starea cea de 
plânsi si esîreai din tiâră a Archiducesei' Ma- 
ria: Christierna, precumi si periclulii crestină- 
tătii intregi, si considerândi că Transilvanii, 
indemnată. de principele” loiră si de Sigismundii 
impreună cu duoi corifei fruntasi al acestei 

conspiratiuni carii. acumă sunt aici, arestară 

inaintea 'impresurârei Oradiei-Mari 'pe nuncit 

mei si-pe ai Hanului Tătarilori, carii eră in: 
sărcinati cu. o: misiune folositâriă, câ uni cre- 

dinciosă alii M. T. nu.putut a nu mă indig- 
nă forte, mai vărtosi că chiari Turcii, Tă- 
tarii si alti inimică „Gre-cari, vădiândi unii 
nionarchii atâti de. mare tratati în “modii a- 
tâtă de injositori de câtră nevoiasii Transil- 
“vani, începuseră a cărti si a insultă de > atâta 
rusine. i: - a 

Acestea în'ait indemnatii a răsbuni in- 
juria N. T., a atacă cu: Ostea mea: din nan- 
datulă si cu voia MT. pe inimicii  Transil- 
vani, si a-i supune cu puterea si cu armele. 
Spre care 'scopii Măria Tea al datii ordini lui 
G. Basta căpitanului generali'ală pârtilorii in- 
feriori, ca să "mă ajute, ceea-ce el n'a fă- 

33 
+
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“suppetias -ferret, qui comtnissionem - M. Vu 
neglexit, 'nunc autem absque ullo mandato.et 
instructione, per me pro 'auxilio sollicitatus, 
contra me penes infideles “Transylvanos aciem 
instruxit, Et licet nullo, subsidio in debella- 
tione Transylvanoruna fuerim per Basta ad- 

- jutus, . nihilominus ulterius injuriam. M.. V. 
ferre non potui, sed meis armis Transylvanos 
subjeci, et ut denuo se se jurainento ad fi- 

„ delitatem M, V. obstrigerent, efieci. . 
ciam vero nomine “M. V., non proprio, g 
bernați, nec „ungvem latum ab eu concusionz 
recessi, quam cum Domino Peczen habui. „| 

Verum, quia ut: vulpeculae non iacile 
mutant naturam, ita Transylvani antiquam. 
suam consvetudinem difticulter exuunt. Proinde 
M.- V. postremum hune confictum et muta: 

“ționera Transylvanicam, nullisque temporibus 
obliterandum facinus, benigne intelligat. Quo- 
niam Transylvani magis pacem cum Turca, 
quam .bellum,. et pugnam exoptant,  videntes 

„me, habere, bonas foederis ., cum: -Tuica con- 
stituendi occasiones, guod foedus ego ex con- 
sensu M. V. non serio subsimulando, aliquan- 
do tractavi, bona: verba hosti dando, Tran: 
sylvani ea ratione ducti, libenter foedus am-. 
plexi fuissent, et nisi pr ivatim minis, et ter- 
'itationibus cos avocassem a proposito, in 'pu- 
blicis corum Comitiis de foedere cum. Turca 
incundo deliberassent, et, conclusissent. Et, 

* quod majus est, -privatim me requisiverunt, ut 
dummodo pacem cum Turca constituam, ma- 
jori cum. :sincerităte, et alacritate j Jussa mea 
sequentur. Cum autem perciperent, se nullum 
responsum desideratum a me habere posse, 
'confestim. clandestinas machinationes cxcogi- 
tayere, animumque ad proditionem- applica-" 
vere. Nam cum Legatus Turcicus „apud -me 
în Transylvania esset, cum Transylvani clam 
convenerunt, et significaverunt pullam me in 

 Trausylvania gubernante pacem sperandam 
„ Legatumque monuerunt, ut aliquem modum, 
Sigismundum restifuendi quereret, per quem. 
pax firma, et, stabilis componi posset. ES qui 

Provine : 

    

acesta: pe sub mână, 
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cutii; “6ră acumii, chiămatii de mine intr aju- 
torii, densulă, fâră nici ună ordini să in- 
structiune si-a uniti 6stea ' cu necredinciosik 
Transilvani incontra mea. Si cu tâte că n'a- 
vui nici uni sprigini din partea lui Basta, cii 
ne. mai putendi , suferi injuria făcută M.-T. 
singuri cu armele mele am. supusi pe Tran- 
silvant si i-am făcută a jură din noii -credin- 
tiă M. Tele. Eră, provincia Transilvania .am 
suvernat”o in numele M. T. si nu intr'alii mei, 

7 - |.neabătendu-mă câtă negrulă sub' unghiă din 
conventiunea făcută cu D. Pecz. ' „- 

i, precum vulpile anevoiă schimbă na- 
tura, asia, 'si Transilvanil, cu greii se potii des- . 
brăcă de invechita lori 'datină. Dreptii aceea; 
M. Ta vei intielege și-acestii din urmă con- 
flictii,. schimbăciunea transilv: anică si crima ce. 
nu se va sterge nici-o dată. Fiindii-că Tran- 
'Silvanii vorii mai bine -pate decâtii bătaiă cu 
Turcii, vădiândi că impregiurârile mi permi- 
teă a incheiă uni tratatii favorabilii cu Tur- 
culi, „tratată ce am' fostii si negotiatii, insă 
cu invoirea M. Tele, prefăcendu-mă numai si 
purtândi pe Turcă cu vorbe bune, ci, Tran- 
silvaniă, 'luându-le de seriosi, arii fi priimitii 
cu. tâtă: inima, acestă: pace si arii fi deliberatii 
si decisă in privintia acesta in publici i in co: 
mitiele lori, decă nu i-asiă fi abătută eii dela 

amerintiându-i si inti- 
midându-i. Ce e mai multii, ei pe sub ascunsi E 
mă inciedintiară, că:să facii numai pace cu 
Tarculii, si densii vorii implini tâte mandatele 
mele cu: mat mare sinceritate si. promyptitu- 
dine. Vădiândă insă. că nu capătă nici ună - 
respunsă doritii dela mine, se intârseră in- 
dată la .intrige si uneltiri secrete, meditândă 
planuri de trădare, Pentrucă, pe cândii se află, 
la -mine în Transilvaniă delegatuli turcescă, 
Transilvanii merseri. pe. supt 'ascunsti la den- 
sulii, si-i spuseră să nu spere nici o pace pe 
câtii voiii guvernă eii Transilvania, ci să ca- 
ute vre unii modii de a restitui pe Sigismundii, 
si atunci pacea. va fi sigură si nestrămutată.
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'Transylvanorum oceulta relațione Legatus Tur: 
cicus animadvertit cum aliis Turcarum Ty- 
ranni consiliariis, me simulantâm pacem tra- 
“ctare. Quam quidem versutiam et proditio- 
nem post discessum Chianzii Turcici, et non 
antea cognovi. S 

" Cum. haec occulte tractarenfur, et inter 
“Transyvanos ac Moldavos,.et Polonos mutuo 
fierent, consilia, et deliberationes; non. pro- 

- cul a finibus 'Transylvanicis 'Sigismundus in 
- Szuchava, castro Moldaviae: aberat, unde ile 
occultas suas literas ad.. cos, quos sibi .fide- 

“les habebat, dedit confirmans eorum . animos 
in praeconcepta defectione. Quas literas. cum 
mei intercepissent, eas perlectas AM. V. trans- 
misi, quae an -redditae sunt,-'ignoro. Hanc 
igitur proditionem et Polonorum penes: Sigis- 
mundum cum. auxilio Turcarum, . et Tartarg- 
rum conflatam manum. animadvertens;' -quod 
nimirum me ex Provincia Transylvanica” M. 
Vrae, dâturbare vellent, ego tanto: inalo, ne- 
cessitate adductus, mature obțiam ire debui, 
malens in hostili terra, quam in provincia 
M. Vae. confligere, et fortunam experiri. Ita- 
que conducto exercitu Moldaviam ingressus sum 
victisque Polonorum, Turcarum, et 'Tartaro- 
rum cohortibus, puta Ieremia Vayvoda Mol- | 
daviae, qui Sigismundum restituere satage- 

“bat, Provinciam illam în rationem M..Vae 
occupavi, et ad. fidem' pro fidelitate M. Vae 
tucnda deponendam coegi. | A: 

Subjecta vero Moldavia Transylvahi per= 
stiterunt, in:avitica, sua perfidiă, nam Moises 

„Zekel, quem Generalem Capitaneum. pronun-: 
ciaveram, et toti exercitui meo praefeceram, 

- cum aliis: Capitaneis praecipuis Gaspare Zi-. 
brik, et Georgio Mako clam: proditionem in-: 
stituit, et per fluvium Nester in finibus „Po- 
loniae Sigismundum. (Bathori) . convenit, ibi- 
“que de mea nece consultatum, et deliberatum 
„est, qua de re Moises Zekel cum suis com= 
„plicibus fide mediante se Sigismhundo obstrin- 
„xit, et ile se. Moisi, quod literis medianti= 
"Dus inter. se confirmarunt. Deliberatio autem 

259 

“Din aceste întrige delegatulii turcii si ceialalti 
consiliari al. tiranului pricepură că negotiarea 
“mea de pace e numai unii jocă. Insă despre 
acestă trădare ci am aflati numai după ce a 
plecatii Chiaia turcestii.- 

s 

” Pe cândii planurile preatinse se negotiă 
si se deliberă in secretii intre. 'Pransilvant, 
Moldoveni si : Poloni, Sigismundii stă nu de- 
parte de' Transilvania, in cetatea Suciava, de 
unde trămiteă pe sub ascunsii scrisorile! sele 

câtră credinciosii sei, intărindu-i în propusulii 
lori de apostasiă. Prindiendu-se scrisori de 
acestea decâtră 6menil. mei, 

de Ti-aii venită in mână. Vădiendi eu ac6-   
stă trădare, si 6stea Polonilorii adunată lângă 

si Tătarilori, cu scopii dea mă scgte din Tran- 
silvania, in fagia acestui periclu fui constrinsit 

decisti a mă bate si a-mi cercă noroculii mai 
bine in pământii ostile decâtii in provincia 
.M. T. Dreptii aceta, conducându-mi Ostea, in- 
“trai in Moldavia si invingendă -pe. Irimiă 
.Voivodulii' Moldaviei, impreună 'cu 'cetele Po- 
loniloră, Turcilori si: Tătarilori, cari 'voiă a 
restitui pe Sigismundii, am ocupatii acea ti6: 
ră in numele M. T. si am constrinso a de- 

„pune jurămontali d de fidelitate câtră M Tea. 

“Transilvanii, si după supunerea, Molda- 
vică, rămaseră totii “in strămosiâsca lori: per- 

sesem preste t6tă stea: mea: numindu-lii. că- 

Gaspar, Zibrik si Giorgiti: Mako, urdîndă altă 

mundi Bathori in marginea Poloniei, si aco- 
lo se consultară si deliberară despre mârtea, 
mea, obligându-se Moise: Sz€kel cu ai sei câ- 
tră Sigismund si acesta câtră Moise, si in- 
tărindă Jegiiturâ reciprocă prin incrisi. Pla-   „nulă eră, 'ca 'Sigismundă cu 6ste. mare, bine 

' 

de necesitate a preveni lucruli: de timpurii, . 

ci după ce le. 
am, cititi le am trămisi Mărie T., si nu sili” 

Sigismundi, impreună cu ajutoriuli 'Turciloră 

fidiă, pentrucă Moise Sz6kel, pe care li pu-. 

pitani generalii, si cu- alti căpitani de frunte ” 

proditiune, se. duseră preste Siretii la Sigis-
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haec fait, quod nimirum ex Polonia, în Tran- 
„ Sylvaniam cum. magno militum delectu et ap- 

“mundo, si.fieri posset, tradere, 
" Georgius Mako: Capitaneus se - obtulerat ei- 

paratu Sigismundus irrumpat, et me penitus 
seu aperto marte, seu clandestine e medio 
tollant. Quo facto ego „commotus, Polonis 
obiaturus militem în campum educerem, et 
hostibus Polonis resistere,: procul dubio non 
praetermitterem, quod ego si facerem,. con- 
juratores. determinaverant, me captum Sigis- 

sin minus 

dem Sigismundo, quod me globo trajiceret. . 
Quam proditionem, et conjurationem cum 

ex nonnullorum veterum fidelium .servitorum 
meorum relatione cognovissem, Moisem Zekel 
cum reliquis capitaneis in. aulam accersivi, 
qui quoniam sibi: proditionis, conscius-. erat, 

“cum suis complicibus 'ad Sigismundum trans- 
fugit in Poloniam, ac ut Transylvaniam :.con- 
citaret, - multos falsos „et ementitos .rumores, 
de me circumferebat,. ut tanto facilius deli- 
berationem suam' contra me cum Sigismundo 
habitam exequi valeret, Transylvanosque ip- 
sos auxilio Polonorum, quos propediem .affe- 
turos' asserebat, confortavit. Neqne spe fru-: 
strati sunt, exercitus enim Polonicus in sub- 
sidium  ipsorum advenerat. Quo comperto 
subito, assiduis neis literis Bastam M.. Vae. 
Generalem Capitaneum, ut mihi open ferret, 
sollicitavi, quem. mihi, fideli M.. Vae 0pem 
laturum, non Transylvanis, „gui inconstantes 
semper, et rebelles : cobtra, M. V. fuerunt, 
putabam. 

Non. existimet M. y, “Transylvanos ad 
praesentern rebellionem fidelitate esse .addu- 
ctos, ut se Bastae adjungerent, sed id efiecit | Basta. Causa e intărdiarea lui Sigismundit Ba- 

* 

tarditas ,Sigismundi (Bathori), cujus -auxilium 
exspectabant,. et mea industria, ac: contra, il- 
los rebelles apparatus, quibus rationibus moti, 
rebus : desperatis se Bastae insinuarunt, et 
sub specie, et. praetextu fidelitatis în me in- 
surrexerunt. . Cujus : Bastae  improvisa gesta 
eftecerunt, ut Moldavia et Transalpina. cum 
Canisa. ex. potestate M. Vae: elabereatur, et. 
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preparată, să irrumpă din Polonia in Transil- 
vania,- si pe mine să mă ucidă sâă-in. luptă 
pe fagia sti prin asasiuatii,. caleulândii ei că: 
ei, vădiendii acesta, fâră : indointiă. voii est 
cu 6stea mea, in câmpii deschisii spre a: în- 
timpină pe'Poloni, si. atunci conjuratii eră 
decisi a. pune mâna pe mine si a: mă trădă. 
lui Sigismundă, &r' neputându-se acesta, că- 
pitanuli. Giorgii. Mako se. oferise a, ini răpedi 
unii slontiii, 

“Afândă ei dela unii din vechii si cre- 
dinciosii mei servitori despre acestă proditiu- 
ne si. conjuratiune, chiămai la curte. pe. Moi- 
se Szâkel cu 'ceialaltă căpitani; -ei insă. sci- 
indu-se trădători, fugiră cu complici! lori la 
Sigismundi in. Polonia, respăndindă o multi- * 
„me de” minciuni despre mine spre a intărită 
pe Transilvan si spre a pute esecută cu a- 
tâtii mai usiori planulă ce urdiseră cu .Sigis- 
mundi incontra mea. Totdeodată. incuragiară 
pe Transilyani, incredintiându-i că preste pu- 
gină „Polonii le: vor. veni in ajutorii. Nici 
se insiclară in asceptarea, lori, pentrucă le 
sosi 'ajutoriulii polonii. Vădiândi acestea, prin 
repetite scrisori am: solicitati pe. Basta. căpi- 
tanulii “ generalu ali. M. T. pentru ajutoriuli, 
ce credeam că mi-lă va dă mie, ' credincio- 
Sului M. Tele, 6r' nu Transilvânilorii, carii pu- 
rurea  aii fostii neconstabti si rebeli câtră M. T. 

Nu crede AL: ea; că Teansilvanit din f. 
delitate aii rebelatii si s'au impreunatii cu 

tbori pe care lu: asceptă, precumii'si activita- 
tea si pieparatiunile: mele incontra lori. V&- 
diândii ci acestea, si desperârdii: de - venirea lui 
Sigismundi se insinuară la Basta sub nasca 
fidelitâtii: si se r&sculară incontră-mi. „Efep- 
tulii acestei purtâri fâră socotintiă, a luy Bas- 
ta, fă că scăpasi M. Tea din' mână. Moldavia, 
si Tira- Romănescă si Canija, care se dederă * 

y



quasi muneris loco: nosti donarentur.; Quas 
Provincias.; cum Canisa sibi : esse. subjectas, 
Turca applaudit, et cum: summo tripudio gra- 
tias agit. Haec niodo Turcis arrideut, în po- 
sterum de Transylvania, quod Deus avertat 
(verum ex Transalpina, et Moldavia :facilis 
erit: Transylvaniae expugnatio) majores aget: 
gratias; qua tandem Regni Poloniae Coronae 
subjecta, Turca, ex deliberatione jam facta, 
ejus est animi, ut partes. Regni Hungariae, 
et aliarum propingvarum 'regionum in -grave 

“praejuditium M. Vae, et totius Inclytae Do- 
mus : Austriacae impetat, cet invadat.: Quod 
quam : facile fieri possit, quis non videt? si 

„praetactae Provinciae Polonis adhaeserint, qui 
nunquam Domus Austriacae benevoli, sed to- 
tius -Christianitatis hostes fuerunit, qiuod huc- 
usque .satis superque contestatum velique- 
runt. Majori enim in' Turcas' benevolentia e- 
tiam anno praeterite cum occulta practică 
sua, quam 'în Christianos fuerunt. -'Testatur 

id Polonia, .quae Turcas. adjuvit, et Transyl- 

vania, quae ab his adjuta est; Moldavia quo- 
que, et Transâlpina + Polonorum fraudulentis 
artibus. ereptae sunt: IE : 

" Quibus praehabitis qualiter. conflictus 

exercitus mei, et Transylvanorum sumpserit, 
initium, ut M. V. benigne sciat, me nullias 
turbationis fuisse.- authorean, clementer ex- 
audiat. : Ca 

Transylvani, suă . versutia in necem meam 
-. excogitata,' modum' quăesierunt,. ut praemedi: 

tatam necem efiective -exequantur, Postquam 
enim. Moses Zekel in Poloniam cum suis com- 
plicibus ad Sigismundum (Bathori) transfu- 
git, subito; Nobilitas Transylvânica scorsim 
castra metata est (exceptis Comitatibus Hunya- 
diensi et Scoreniensi, qui 'mihi astiterunt) 
exspectando : 'Polonorum dusilium cum Sigis- 

- mundo: Sed et Sigismundus venire târdavit, 
et ego interim. meum exercitum undique con- 
vocavi. 
feci, 'practer quam. ut: unitis viribus contra 
Tbraimuzn, Quem tunc ad: Albam ' Graecam 
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clene ale Polonilorii. . 

Quod. ego: non lia: ratione : adductus.   

inimiculul ca o remuneratiune!. Turcii batii 
in pahne, nebuni de -bucuriă, pentrucă vâdii a- 
ceste tieri, impreună cu Canija, supuse lorii. 

Acestea placii Tureilorii: in viitorii se vorit . 

bucură si mai multii de Transilvania, ceea-ce 
să ferâscă Dumnedieii! (insă din TiGra-Romă- 
n6scă si “din Moldavia, Transilvania. se pote 
ocupă, usiori). Eră impreunându- -se acâștă ti6- . 
ră cu cor6na Polonici, Turculii, după planulii 
concertatii, are de gândi a irrumpe în pârtile 

Ungariei si in alte tinuturi invecinate, spre 

mare râă ali M. Tele'si, ali ttei Casei Au- 
stiiace, Cât de usiorii se pote face acesta, 

cine nu vede? dâcă numitele tie se vorii 

s 
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alipi de Poloni, carii nici odată p'aii fostă ” 

stinătâtii "intregi, ceea-ce si până acumii s'a 
'bine-voiitori casei austriace, 'ci inimică ai cre- 

comprobată cu abundantiă. Chiară si în anulit 
trecutii, prin uneltirile lori cele secrete aii 
arâtatii mal. multă bună-voiintiă 'Tureilori de- 
câtii Crestinilorii. Mărturiă e faptulii, că Po- 
lonia: a ajutatii pe“ Turci, si. Turcii pe 'Tran= 
silvani ; asemenea că Moldavia si Ticra-Nomă- 

nâscă fură răpite totă prin tecnele cele vi-. 
? 

Premitendă acestea, rogi pe AM. Ta să 
asculti cumii s'a -inceputii conflictul intre: 
6stea “mea si Transilvan, ca să. scil că ei 

nu-si autorulă turburâreă. : 
| a, 

Transilvanil, după ce “urdiră planulă de 
a mă pierde, căutară modulă 'de a esecută . 

acestii plan: Dreptii aceea, după ce Moise 
Sz6kel fugi cu complicii sei la: Sigismundii 
Bathori in Polonia, 'nobilimea transilvană, a- 
sceptândă ajutoriulii Polotiilorii cu Sigismund, 
asiediâ indată la o parte 6stea, ce ave (ata- 
ră de comitatele Huncdâra si afară de Bănatii, 
cari ai stati lângă mine): Insă Sigismundii a în- 
tărdiatii cu venirea, si de altă parte: am chiă- 

matii si ei stea mea de pretutindenea. Ac6- 

sta nu -o făcusem din altă causă, ci numai 
ca cu:puteri. unite să 'purcedii in: contra lui * 
Ibraimii,' despre care aflasem. că . descinsese
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“ consedisse perceperam, procederem, ut si hos- 
tis Hungariam invaderet,. cum a tergo inse- 
querer, omnem meum exercitum Moldavicum, 
Transalpinum, et Transylvanicum mature dis- 

„ Posueram, et ordinaveram, quibus modis, viis, 
et artibus Danubium trajicerent, ut in terra 
hostili meum 'ex omnibus Provinciis exerci- 
tum coadunarer. '. Cum auţem tam piam co- 
gitationem e re. totius Christianitatis habe: 
rem, "et Transylvanos,. qui tune penes 'Tor- 
dam oppidum erant, invitarem, 
Summani egestatem, et penuriam rerum omui- 
um Yenire non. posse. responderunt, sed, ut 
ibidem relinquerem, supplices oraverunt, pa- 
ratos se fore ad primam meam commissionem 
mihi udjuncturog. : 

| Tandem. quando ex Szasz Sebes movere 
vellem, cos ad: me venire jussi, " proditionem- 
que jam contra me. factam mihi ignotam Si-, 
mulavi. At illi tune suam fraudem manifeste 
detexerunt, respondendo, se nunquam - contra 
Turcam penes - me arma, „sumpturos, > Quibus 
sic habitis ad: “"Transylvanos cum literis meis 
nuncios misi, ne tantae commoditatis, Quam 

» contra - Turcas habebam, essent. turbatores; 
_quos illi captivos detinuerunt, nullumgue un- 
quam responsum dederunt. - | 

Quam ] Mutationem, et instabilitatem cog- 
noscens, loannem Racz, Nicolaum ' Vajda, et 
Martinum Horvath -ad M. V., de singulis re- 
bus actis Eam certificaturus expedivi, qui om- 
nes propter ocelusos passus intercepti sunt, 

“et alii multi. ex illis capti in -fossam salina- 
riam praecipitati. - 

„. Tantam temeritatem ego anirbadvertens, 
non inveni alium modum, quam ut personas 
ecclesiae Catholicae religionis, et Lutheranos 
ad eandem . Legationem' suscipiendam desti- 
narem, qui cos: a malo proposito, unde totius 
Christianitatis . excidium sequi posset, deter- 
rerent. Sciebam ' enim, me nunquani. tantam 
commoditatem debellandi Turcas „habiturum, . 

” praesertim si trium Provinciarum milites, qui 
cum :Travsylvanis numerum Centum millium 

se propter. 

  

“cândă impreunându-se stea celorii. trei tieri   
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atunci lângă Alba-Grâcă, „Spre a-l apucă dela 
spate, d6că arirrumpe 'in Ungaria, pentrucă de 
“timpurii făcusem tâte dispositiunile, spre a-mi 
adună 6stea-din tâte pârtile; pe unde eră, - 
din Moldavia; Tiâra-Romănâscă si “Transilvania, 
si spre a trece cu ea intregă Dunărea in pă- 
mânti ostile. Avândă acesti cugetii piosii 'si 
salutariii pentru tâtă „Crestinătatea, chiămai si 
pe Transilvani, „ce eră atunci asiediati lângă 
Turda; ei insă răspunseră: că aflându-se lip- 
sită de tâte provisiunile, deocamdată nu potii 
veni, 'si se rugară să-l lasti acolo, promitândă - 
că lacea de ăntâiii invitatiune se vorii im- ! 
preună. cu mine. aa 

DR N Da , . 
2 , 

În fine, când eram să purcedi din Să- 
besiii, ! chiămai să vină: la. mine, prefăcându- 
mă că nu. sciii nimicii de conjuratiunea, lorit 
incontra mea. Atunci depuseră masca, ră&spuri- 
diândi că nu voră luă arme. nici odată. ală- - 
turea cu mine incontra Turcilorii. : Indesiertii 
trămisei nuncii mei cu. scrisori .]a, Transilvani, 
conjurându-i să nu strice. „Ocasiunea favorabi- 
le ce aveam incontră Turciloriă; ei. arestară 
nuncii mei si. nu-mi. dederi nici univ răspunsii. 

|. Vădiondii acâstă mutare si nestabilitate, 
trimise la M. 'T. pe Loanii Ratiă, -Nicolait Vai- 
da, si Martini Horvath, spre â Te informă des- 
pre tâte; insă, fiindă tâte călile ocupate, nu- 
mitii. fură prinsi si: aruncati, „impreună. cu. al- 
til, în 1 fodinele de sare. „.. e 

Ta fcia unet. cutezantie atâtii de mari, 
si: -avândi in vedere că nu- voii avE mul bună 
ocasiune de a bate pe Turci decâtii. acumi' 

cu 'Transilvaniă, numărul et ar fi trecută pve- 

ste o sută de mii, am alergatii la midi-loculiă 
ce mi s'a părutit mal bunii,. insărcinândii. per- 
“s6ne de teligiunea catolică si luterună cu mi- 
siunea de axă; abate din „pornirea loră ce'pu- 
teă fi forte „pernici6să crestinătatei intregi.
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excessissent, penes me habuissem. | „At neque 
illi quidquam profecerunt, nec cos a! concep'! 

“ta malitia ullo modo revocare potuerunt, 
quin' parum abfuit, quod praesertim Catho- 
licum Sacerdotem non interimerunt. Tanta 
pertinantia; induraverant Sigismundum „prac- 
stolantes! : 

Intervallo termporis întercedente,. 'solli- 
citavi Bastam meis' literis, ut mihi opem fer- 

„ret, qui se laturum obtulit. Verum cuni Tran: 
sylvaniam ingredi: vellet, - exercitus 'Transyl- 
vanorum viam, qua ad me „venire debeat, oc- 
clusit, “et 'mutato consilio,'. et: deliberatione 
cum Polonis habita, Bastae. suppetias requi- 
siverunt, non quia fideles fuerunt, sed quia 
desperato 'ausxilio Polonico propter tarditatem 
Sigismundi, se viribus impares "ess6 adjudi: 
caverunt. Ergo junctis “ad Tordam 'Transyl- 
vanorum, ct.Bastae castris, me ad Szasz Se- 
bes' 6xistente,; sin€ mora contra me moverunt. 
“Ego -autem majorem exercitus mei . partem: 
(co -quod Transylvanos . hostes; 'si soli fuis- 
sent, non metuebam) in finibus: Moldaviae, et 

„Valachiae contra “Turcam processurus + reli- 
queram, neque enim quidquam antea de-con- 
junctione. Bastae et Transylvanorum audive- 
„ram, qui: Quamprimum uniti sunt, mecum de- 
certaturi appropingverunt castris meis. Vis(o) 
autem Cataphractorum exereitu obstupui, quod 
se: perfidis Transylvanis' conjunxerit. Et licet 
Tes erat in armis nihilominus cetiam tune cau- 
sas percontatus sum, unde tanta Christiani 

“sangvinis effusio ortum tirahat? — qui nullum 
“ aliud _responsum dederunt,: praeterquam, ut 
Transylvania cederem. Cumque miki non con- 

"staret; cujus”. nomine 'vellent Transylvania 
occupare, ăd: simplicem vequisitionerm - turpi- 

„ter recedere non potui, praesertim . quod nul- 
lum M. Vae super ca, re mandatum. viderem.- 
Tanta, enim etiâm: tune în: M. V: 

rent, producendum rogarem, aut si illud de- 
„esset, Sa!tem . Credentionales. M. Vae 'requi- 
-rebam, ad omnia ct, mandata :Ejusdem fide- 

  

fidelitate. 
fui, quod mandatum M. -Vac, si quod habe-   
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Insă nici acestia. nu folosiră 'nimicii; nepu- 
tându-l. intârce din răutatea, lorii, ba âncă pu- 
ginii a lipsit de n'aii ucisii pe 'deleg Sati, mai : 
vărtosii pe preotulii Catolicii. Până intiatâta 
se impetriseră asceptândii pe Sigismundi! 

4 

In accstii interval cerui prin. scrisori 
ajutoriii dela Basta,. si eli mi Pa promisit; 
voiiridi insă: a intră în Transilvania, găsi ca- 
Jea, pre care eră, să .vină la mine, inchisă de 
stea Transilvaniloriă, Acestia; schimbară ma- 
sca si Consultându-se cu Polonii, cerură ci a-. 
jutoriii dela, Basta, nu pentrucă ce -ă "credin- 
ciosi, ci pentrucă intârdiarea lui Sigismundiă ' 
i-a. făcutii să dâspere de ajutoriuli: polonicii, 
si: vedeă că puterile: lori sunt mai pe giosii 
decâtu ale mele. Asiă, pe.-cândă stam et la 
Săbesiii, 6stea Transilvanilorii unindu-se la 
“Turda cu a lui Basta, 'se porni indată incon- 
tra mea.; Eă (fiindă-că nu mă teineam de Tran- 
silvani, pe câtii timpii eră ci singuri) lăsasem 
partea cea nai mare a 6stei mele la margi- 
nile Moldaviei si: Tierei-Romănesci incontra, 
Turcilorii, nesciindi “nimică mai, inainte des- 
pr6 impreunarea lui Basta '.cu Transilvanii, 
carii acumu uniti se apropiară de castrele mele 
cu scopii de a se bate cu mine. Vădiendi pe 
Catafracti” uniti cu perfidii Transilvani, remă- . 
sei “uimită, si cu tâte că treba venise la: bă- | 
taiă,- nu putul a nu întrebă, de unde se tra=.. 

„ge acâsta ca :să se verse atătii sânge crestini? 

insă „altii r&spunsii. nu-ină -dederă, decât că 

să'estă din Transilvania! Ci 'fiindii-că nu sci- 
eamiă în ali cut nume vori să ocupe Tran- 
silvania, la “simpla lori provocare :nu mă pu- 
team - trage - inapoi 'cu rusine, “mal alesii ne- 
vădiândii nici unii mandatii 'dela, M. Tea in. - 
privintia -acâsta. Fideljtatea mea câtră M.-T, 
eră si atunci atâtă de mare,  incâtii :cerusem 

să-mi arete vre-unii mandat dela M. T., ori. 
neavândii mandatii, să-mi arete . cel pucinii 

scrisorile credentionali,. sâii, si numai copiă 
după instructiunile ce arii fi avândii. dela MT.
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liter, et prompte. obsecuturus, £ aut si neque 

“Oredentionales .in promptu: essent, paria In- 
structionum, si quae a M. V. haberent, per- 
legere cupiebam.  . -. 

Verum illi nihil mibi. responderunt, cu- 
jus voluntate, et instructione contra me iu- 
surrexerint; “hoc unum urgebant simpliciter, 
ut Transylvania 'cederem. Sed quia non vide- 
rem ad cujus mandatum occupandam “Tran- 
Sylvaniam. cedereri,. et quia saepius  propter 
mutationes Transylvanicas in -maximis peri- 
culis versatus sum, turpiter recedere. non po- 
tui.e0, quod. nullura auxilium contra Turcam, 
deficientibus Transylvanis, . sperare licuisset, 
Deinde,' quod persaepe me in manus hosti- 
les tradere conati sunt,-sed Dei beneficio ad: | 
jutus sum propter meam siriceritatem, De- 
mum, quod in necem meam conspiraverint, 

cujus conspirationis testes, si necesse fuerit, 
literas propriis eorum manibus subseriptas et 
obsignatas coram M. V. producere. potero. 

Tandem diu, multumque cogitans, cum 
nullum responsum, habere potuissem, Jicet; de- 
lectum. apparatum militum meorum non ha- 
buerim, nihilomirius sine pugna Provinciam a 
M. "V. abalienare nolui, ne: în praejudicium 
Ejusdem Transylvani Subjaceat: hominis im- 
perio. . .! 

: Verum costat quam plurizais, “quod in 
îpso pugnae ingressu me fideleri esse M. Vae, 
„et.ore proprio confessus'- sum, et per nunci- 
um cum „protestatione significavi. At his r6-. 
bus nequaquam moti,; acies instraxerunt, 'Si- 

„ne cunetatione decertatur. “Ego vero: Christi- 
"anus existens,. qui „contra - Christianos deba-. 
„chari non conSveverain, necessitate: adductus, 
non €o modo pugnavi, quo solebam” cum hos- 
te naturali decertare, meos verbis, et exemplo 
ad pugnam . accendere, primumque - impetum 
hostilem recipiendo. Sed. videns aciem Chri- 
:stianorum, 'misericordia motus, et ne sangvis 
innoxius propter quorundam impiorum volu- 
bilitatem' effundatur, non 'primum impetum, 
ut.: consveveram, sustinui, sed recessi, non 

„testatiunea, trămisă print'unii nunciii. 
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ca, să-le citeset, fiindă determinati a mă su-. 
pune indată voiintiei M. Tele. a 

: i Ii . î..t : i aa 

EA insă nu-mi r&spunseră niinicii 'cu: a 
cul voiintiă si în „virtutea cărorii instructiuni 
se r&sculară incontra mea, ci tîneă una să 
esă din-Transilvania. Dar fiindii-că, după cumă 
disei, nu vedeam din ali cul mandat ocu- 
pă ei Transilvania, si fiindii-că mai de multe 
ori m'am afiatii in cele mat mari pericule din 
„causa nestabilitatei Tranisilvaniloră, nu puteam 
esî cu rusine, "mai alesii că lipsindu-mi 
'Transilvanii nu mai. puteam speră. altii aju- 
torii incontra Turcilorit. .Apot ci mai de multe 
ori aii cereatii a mă. trădă in mânele. inimici- 

loră, dâcă nu me apără. Dumnedieit “pentru 
sinceritatea: mea; Si in fine, e! se conjuraseră 

a me omori, despre care, fiindu de lipsă; 

poti dă, M. Tele probe, chiarit cârti subscrise 

si sigilăte cu mânele lori proprie... 

Necăipătândii nică unit răspunsă, mă gân- 
dii multi ce ar : fi de făcutii, mat vărtosii 

că nu aveam cu mine.vre-o parte” mai al6să. 
din stea mea; cu tâte acestea: fâră bătăliă 

nu puteam părăsi ticra, instrăinându-o' dela 
N. T., si lăsându-o in, mâna „vre-unui Tran- 
silvană.. Ma AI 

„E sciutii irisă că chiarit in inceputulii 

pătăliei ei am. fostii credinciosii AM Tele, 
mărturindii acâsta si. prin grai si prin pro- 

) Tote 
acestea, nu-i miscară; * ci asiediându-st 6stea 
de bătaiă, incepură lupta. Dar eii crestinii îi 
indii si-neinvătiatii a mă bate incontră cre- 

stinilorii, de si eram impinsii . de necesitate, 
nu mă lupta, după cum crâm. dedatii, ca in- 
contra, inimicului, naturale, : aprindiendu pe 
al mel cu cuvântulii. si cu esemplulii mei si 

sustinându insumi prima lovire a inimicului, * 
ci vădiândi inainte-mi 6ste crestină si du- 
rându-mă de vărsarea. sângelui innocinte pen- 
tru nestabilitatea' unorii necredinciosi, .mi se 
muiă, inima, si nu sustînul după datina mea pri-



. 

“MEMORIALULU LUI MICIIAIU CATRA RUDOLrU 

“ quia aut viribus impar fucrim, aut animo de- 
fecerim, sed * quia perhorrescebam gladium,. 
„qui antea, hostilem cruorem copiosum . bibit, 
sangvine Christiano madefacere, Cumque mei! 
„milites, quos antea in pusna, semper pracivi, 
me în hoc conflictu praesentem non viderent, 
-animo difii dentes, “non propter trepidationen: 
aliquam, sed ob meam absentiam aliquid si- 

“nistri inihi evenisse existimantes, terga, de- 
derunt. 

 Haec est series conflictus mei, et Tran- 
sylvanorum cum Basta, qui confictus Ibrai- 
mo Canisam: expugnandi ansam dedit Opor- 
tunam. . 

Post fugam vero quanta crudelitate de- 
scvierint Transylvani, incredibile fortassis di- 

- ctu videbitur, quia inauditum est, verum cer- 
tissimum. „Nam Siculos, qui post fugam. ad 
montes fugerant, ad fiden M. Vae de montibus 
evocarunt, ct. violatis „pactis nongentos în 'v=. 
no - monte 'inaudita immanitate: truculenter 

„ trucidarunt. Iam vero sequenti die fugato meo 
'exercitu, vei'sus Valachiam tendens, penes Ci-! 
binium reperi exercitum meum Transalpinum 
12,000 armatorum quibus Petrus Huszar p prac: 
fuit. Illinc procedens ad Fogaras occurrit cum 
exercitu Moldavico Ioannes Szelestei, qui com- 
miseratione mei infortunii ducti, eo . animo 
omnes fuerunt, ut cum .Transylvanis denuo 
confligant, meamque ulciscantur injuriam. Quos. 
ego cum multis exhortationibus, - eo, quod'Tur- 
cicam practicam esse diceba nt, ut mutuis nos 
armis jugularemus, mitiores reddidi, deinde, 

- quod exercitum . Polonicum * cum  Sigismundo 
"(Bathori) fines Transylvaniae penes Tatros 0p- 
pidum Moldaviae i ingressum esse, Moisem quo- 

“que Zekel . velitando per, Bistriciam +Siculos 
ferro et igne vastare asscrebam, quibus -rati- 

“ onibus. meos iam. insultantes feci mansvetio- 
„Tes, ne sangvis Christianus. per arma Chris- 
„tianorum funderetur. 

  

  Sic. ceo proptez commodum' publicum, 

S
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multi atacii,- ci me trăsei inapoi, nu pentru- 
că aveam 6ste multi mai mică, nici pentru- 
că asiii fi perdutii curagiulii, ci pentrucă. mă 
ingroziam a udă in sânge crestinii o sabiă ce 
Deuse pînă acumit atâtă sânge păgâni! Si 
asiă, soldatii mei, deprinsi a-mă vedă in lup- 
tă totdeauna in fruntea lori, 'astădată ne- 
vădiendu-mă presinte; se, implura de neincre- 
dere, si degerii spatele, nu de frică, ci te- 
mându-se nu cumva să se fiă intemplatii. mie 
vre-o nenorocire. 
„Acesta e sîrulii confliptului. între mine 
deo parte, si Transilvani cu Basta de altă 
parte, confliptii care a dati lui Ibraimi oca: 
siuine de a, espumna Canija. 

: Eră după acestă fugă, cu ce Crulelitată 
selbatecă Sai purtati “Transilvanil ari cre- 
de cineva, :pentrucă e unii ce ne mai audită, 
insă forte adevăratii. Noue sute de Secui, ce - 
după fugă se 'tiăseseră la inunti, si pe. carii 
f-aii chiamati la sine in numele: fidelitâtiă 
câtră BL. Tea, călcândi conventiunea făcută 
l-ai ucisii intrunit munte cu cea mai neau-. 
dită barbariă. A d6ua di după alungarea 6stet 
mele, mergendă spre Ti6ra-Romănâscă, aprope 
de Săbiiti dedei peste 6stea mea mwmitenâscă sub 
conducerea, lui Petru Huszăr, „si pureedândit 
inainte la F Figărasnt intimpinai pe Ioan Sze- 
lestei cu 6stea mea. Moldovenâscă: Miscati de 
nenorocirea mea, toti steteră ca să ne .ba- 
temit din noi cu “Transilvanii spre a r&sbună 
nedreptatea ce mi s'a: făcutii. Ai, după mai 
multe discusiuni ti-am mai imblânditi, findii- 
că incepură a injură, si i-am desmăntatii: de 
a mal. contribui la vărsare! de sânge crestinii 
prin crestini, esplicându-le că' tocmai acesta 

„e politica tureâscă ca să ne junghiemii noi 
in de not, si arstându-le: că 6stea.polsnă cu 
Sigismund Bathori pe la 'Trotusiii, orasiii ali 
Moldaviei, a intiatii in marginile “Transilva- 
nici, 6” de 'âltă parte Moise Szâkel venindii 
despre Bistritia prădă in Secu” cu. focii si 
sabie. .... pe ! 

Asiă ci, uitândii de ini si  neno- 
"84



„pro majori certitudine Bastae transmiseram. 

"vis. Ethnicos turbare, muolestare, et captivare, 

cillaverit unquam, semper constanter perse- 
veraverim in fidelitate (non enim eram sub- 

- 
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„pedivi, per” quem .omnem statum. Traiisylva= 
“ niae, praesertim Bastae, exposui, ut diligen- 

“dignam merentur tanto magis,. si crudeliter, 
_-ut ferunt,. necatus est. 
“imultam ne patiatur, supplex oro, fiit enim is 

non attentis meis injuriis, eţ damnis infini- 
tis, Ioannem Szelestei ad Transylyanos ex- 

ter invigilet, contra Polonos, ex quibus quos- 
dam, quos mei in -captivitatem adduxerunt, 

Verum co perfidiae, et. impietatis Transylvani 
devencre, ut Szelesteium meum nuncium in 
compedes injecerint, et diris vinculis, et ver- 
beribus exceperint, ac prout în itinere per- 
cepi, manus ct 'pedes ejusdem contuderint, 
propter cujus: immites cruciatus-poenam con-. 

Cujus necem, M..V.! 

ex fidelibus M.. Vae, servitoribus. Ac praeter- 
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  ea Legatione fanctus est, -Legtos autem non 
solum Chrisiianos,' sed etiam Turcas, et quos- 

multo magis interimere lex vetat communis. 

. Post haec animadvertentes; ex alis Quo- 
que partibus se multos habare adversarios, 
Sebastianum TOkăli ad me in munsre Lega- 
tionis expediverunt 'cum multis alis potiori- 
bus Transylvaniae Nobilibus, quos ego ob res- 
pectum communis boni perhumaniter excepi, 
et juxta corum desiderium, omnibusque, mihi 
propositis conditionibus steti... Lt licet mea 
fides semel coram. Rmo. Domino Episcopo- A- 
griensi et Domino Istvanfiy deposita non va- 

jectus mutationibus “Transylvanicis, Quorum 
consuetudo : est bis in die perjurare) tamen, 
acceptavi juramenti depositionem, et in Trans- 
alpinam, immemor injuriae - trajeci. Unde 
Bastam,' ut dillisenter attendat, monui, ne 
Provincia ex manibus M. Vae 'astu et fraude 
Polonorum avellatur,: -mihique, si necosse fue- 
rit in 'Pransalpina contra Polonos, et 'Turcas   opituletur. 

rocirile : mele, si găndinăii numai la: binele 
publici, amii trămisii pe loan - Szelestei. la 
Transilvani, ar&tândă prin elă mai alesii lui 

' Basta t6tă starea, lucrurilor in. "Transilvania, 

si invitându-li: să fiă cu priveghiare asupra 
Polonilorii, dintre casii, spre mai. multă. in- 
-credintiare; i:am si trămisă pe unii ce că- 

diuseră prinsi “in mânele mele. Insă Transil- 
vanii ajunseră la atâta perfidiă, si făr- de-lege, - 
incâtii aruncară in fere pe numitulii nuncii, 

„li bătură, si după cum audii în drumă, i 
| sdrobiră: mânele si picidrele, pentru care tor- 

ture ' neomenesci, merită pedepsă corăspun- 
dietâre, mat alesii de va, fi adevăratii, cumii 

se dice, 

ME rogi de M.- Tea, să nu lasi ner&sbunatii 
acestii omoră, “pentrucă numitulă a fostii u- 

nulă” dintre servitorii cei fideli ar M..T. si. 
afară de acesta se află in lepatiune. Apoi le- 
gea,. comună. nu numai la crestini ci 'si la 

Turci si la: pagâni. opresce a turbură, a mo-. 
lestă si a arestă pe Legati, cu atâti mai multii : 
a-l ucide!. 

Dup'acâsta, infor: mându-s -se ek si din alte 
pârti că ai multi adversari, trămiseră la mine 
in legatiune pe Sebastianii TSk6li cu mal multi 
alti nobili fruntasi ai. Transilvaniei, pe carii, 
căutândii numai la binele comună, i-am prii- 
miti. cu. tâtă „omenia, după 'cumii doriră, 

aceptândii tote -propunerile -ce-mi făcură. Si 
cu tâte că nu, m'am abătut nici odată 
din legătura de credintiă ce făcusem inain- 
tea Reverendului Episcopi . de Aoria si inain- 

tea lui Istvanf, ci am rămasti pururea con= 
stantii în fidelitate, nefindi deprinsu a-mă 
schimbă ca Tiansilvauii, a cărora datină e 
de a jură strâmbi de due oră pedi, am prii- 
miti a mai depune jurământii, si am trecutii 

în Ticra:Romănâscă, uitând injuriele. De a- 

că Tarii fi omoritii chinuindu-lii. . 

ici am admonitii pre Basta să fiă cu luare a- . 
minte, ca nu cumva prin. viclenia si insielă- 
toria Poloniloră ticra. să se smulgă din -mâ- 
nele M. T,, si ca fiindu de lipsă să-mi dea 
ajutotiii incontra Polonilorii-si Turcilorii.
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| Quid supererat, quod pro Christianitate 
agere debuissem? Ut autem majorem conci- 
liarem benevolentiam, et inperturbatamm red- 
derem fidelitatem, uxorem, filium meum, et 
filiăm pro pignore in Transylvaniam ablegavi, 
ita tamen, ut filium meum statim ad AM, 
V.. transmittere cupierim. Verum, ut inaudio, 

"sub custodia detinentur „misereque etiam nunc 
tractantur, ac, egestate sumima laborant. Quod 

licet non promeruerim, 'tamen pro bono Chri- 
stianitatis; pro quo haec omnia patior, coun-. 

stanti animo” ferre debeo, causainque meam 

Deo vindici committo. i 

Postquam 'Transalpinam nonduim ! re= 
stauratis viribus penetravi,; undique me cir- 
cumseptum hostibus sensi,. hinc Polonus, il- 
linc Turca agris,. opidis, et villis vastitatem 
inferebant, armenta quoque abigebant, prac- 
dam captebant, “miseram plebem; in eaptivi- 

tatem crudelissimam instar pecorum. abduce- 

bant.ita,-ut propter multas depopulationes, 
et captivorum multitudinem, longe lugubrior 

facies sit. Transalpiui soli, quam fuit Sinano 
cum exercitu Turcico omnia demolientis. 

Saepe auxilium “Transylvanorium instan- 
ter, sed frustra semper usi. Spreto enim pri- 
vato, et publico commodo, hoc solum inten- 
derunt, ut me e niedio tollant. Verum. licet 

"în tanto periculo versarer, nihilominus 'nun- 
quam sola Polonoram . castra metuissem, si 
ex alia parte Turciei. belli fiamma exorta non 

fuisset. Nam biduo- cum Polonis feliciter con: 

„flixi. At quia ex una-parte Polonus urgebat, 
ex alia Turca infestis 'armis înstabat, ex: ter- 

tia vero, parte, .nimirum ex Transylvania, quos 
amicos, et non hostes esse putaram, in Pro- 
vinciam Transalpinam Moises. Zekel, praefe- 
'ctus militum Sigismundi Bathory ivrupit. 

Tam' diversis, et: atrocibus hostibus cir- 

cumdatus, nullas 'Transylvanorum promissas 
suppetias sperans, coactus sum per . longitu- 
dinem Alpium . Transalpinae versus Kraliovam 

si m'am meritatii acestea," 
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- Ce puteam face mai multii pentru cre- 
stinătate ? Cu tote acestea, spre a, mi-l con= 

ciliă mai bine si spre a-l convinge si'mai 
tare despre fidelitatea” mea, am trămisi in 
Transilvania . chiarii sogia mea, fiiulii meă.si 

pre fiiă-mea, insă sub conditiune ca prefiiulu . 

meiă' să-lii lase a veni indată la M. Tea. Du- 
pă cum audii insă, sunt retinuti in inchis6- 
re, tratati” misielesce, -si în lipsă de tste. De 

sunt însă nevoiti 
a le răbdă cu inimă tare pentru binele cre- 

stinătâtii, pentru, care suferi on si ce, lă: 
sândă în mâna lu Dunmedieii răsbunarea ga- 
usel mele. . -- « 

După ce, nereculegându- mi încă puteri 
le, intrai în Tidra-Romănâscă, mă simtii im- 
presuratii de tâte pârtile. de inimică: ici Po- - 
lonii, colea Turcii, devastândii câmpieie; sa- 
tele 'și orasiele, răpindi turmele si: ciredile; 

prădândii pretutindenea si ducândii pe bictulii 
poporii ca pe vite în prins6re, incâtii, consi- 
derândii devastatiunile cele multe. si multimea 
celorii dusi in prinsâre, fagia Tierei-Romă- 
nesci eră cu multă mai de plânsă, decâti in 

dilele lui Sinanii cândii Ostea turcescă cotro- 
pise totulii. 

. Adesea am 'solicitatii ajutoriulti Ti ansil- 
vanilotiă, insă totdeauna indesiertii,. pentrucă 

punândii tote la o parte, singurulii dori cu-. 

geti eră, de a mă pierde. In acestii periculii, 
„oră câtă .de mare eră, nu m'asiii fitemutii nici 

odată, numai de Polout, dâcă nu S'ar fi năs- 

cutii de ceealaltă parte resbelulă cu Turcii: 
pentrucă, incontra Polonilorii două dile. mă. 

„ostii cu sucesii, Insă acumii;. de o parte mă. 

intetiă Polonulii, - de altă parte mă strimtoră 
Turcul, din a. treia parte, din Transilvania 

unde - credeam că am amici si nu dusmani, 
irvupse“ în Ti6ra-Romănsscă si Moise Szekel 
prefeptulii soldatilorii lui Sigismund Bathori. 

Incungiurati de inimici atât de multi | 

si neimpăcati, 'si' perdiândi ttă sperautia in 
promisele ajutrie transilvanice, mă vădiui con- 
strinsă a mă retrage de a lungul muntilorii 

+
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recedere, Polonorumque ferociam vitale. Un- 
de denuo frequentissime - -opem Transylvano- 
rum  imploravi, quam impetrare non.. potui. 
In memoriam revocavi pacta, literas _fidei, 
et. obligamina, . quibus se : oblig averant, sed 

“frustra, omnem operam 'perdidi, eo duod jam. 
in: mea necem conjuray erant. 

In His tautis periculis constitutus, nul- 
lun aliud remediu: adhibere, tanto malo șci- 
vi, quam ad M. V,, cui semper . fidelis 'extiti, 

. confagere, ut in cujus obsequiis devotissimus 
semper Îui, ejus „benignitatem, omnibus be- 
nemeritis obviain' experirer. Quo in itinerein 
Phalunges Turcarum încidens, quarum. ante- 
signani crant Beg Bodoniensis,, et Nicapoli- 
ensis, qui Danubium trajecerant, in auxilium 
Polonorum venturi,. praemisi Banum Crajo- 
viensem, : qui vostem adoriretur, : quo . facto 
auspiciis .M. Vae dextere conflixi, multis ho- 
stium desideratis, 'ct Begis praetactis inter= 
emptis, vexilla illerum intercepi, Quorum pac 
cipuum mecum est, 

„His malis circumseptus, directe ad M. 
V. per ditiones Ejusdem, ct Transylvania. 
non multa manu penetravi. Ubi quas calami-- 
tates, injurias, ct insurrectiones perpessus 
sim, fortassis M. V. benigne intellexit. In 
multis locis gentem. meam invaserunt, casque 
absque ullo respectu interemerunt.. Ex castro 

-- Deya in Transylvania “tormenta in me direxe= 
runt, în fluvium Maros quosdam ex nicis prac- 
cipiteş egerunt,. cet. quae calamitas non in 
uno loco solum, sed per totam Transylvani- 
am grassata est. -Eo non conteati, în Toros 
Baniam -Transylvani literas miserunt, quibus, 
ut contr: a me insurgant, serio' niiserunt, Prae= 
terea milites ' Lippenses, et arcis Iened in:. 
secuti sunt, sed propter virium Suarua im 

“ paritatem, meos homines irrumpere ausi non 
sunt, . „. - 

Hoc modo, et. 'hoc ordine calamitatibus 
onustus, ad M. Y. -nudus, omnibus bonis meis 
spoliatus perveni, "Omnem meum thesaurura, 

  

  

. 

Tierei-Românesei spre. Craiova, si a cvită * 
selbătăcia Polonilorii. De aici ncă am solici-. 
tati de. repetite ori ajutoriulii Transilvanilorii, 
fără a-lă pută căpătă.- Le adusei a minte con-: 
ventiunile, cârtile. de. jurământă si oblegămin-: 
tele cu care se Jegaseră ; insă perdui. numai . 
timpulii indesiertii, pentrucă ci se conjurase- 
TĂ in - mârtea mea. 

"In midi-loculă atâtor pericule, nam. 
aflatii alți remediii incontra acestori rele, de- 
câtii a fugi la M. Tea, căreia âm fost puiu- 
rea. credinciosă, : spre a găsi o bună-vointiă 
cor&spundietâre tneritelorii 'mele, la acela, că- 
„ruia am fosti devotatii totdeauna. In acestii 
drumit dândii preste armata turcâscă sub con= . 
ducerea beilorii de. Vidină si Nicopoli, carii 
“trecuseră ' Dunărea: 'spre a veni in ajutoriulă 
Polonilorii, răpedii inainte pre Banulii Cra-., 
iovel spre a-i atacă. Lupta sub auspiciulă M. 
T. am purtato cu sucesi, omorindă multi 
dintre. inimică, între carii si numitil "bei, si lu- 
ându-le stindardele, dintre care cel mai de 
frunte e la mine. 

„Impresuratit de atâte rele venii cu pr&- 
pucini de ai mei, drepti la M. T. prin tieri- 
le-M. 'T. si prin: Transilvania, unde, câte cala- 
mitâti, injurie si r&scâle am. avută a suferi, 
vcă fi intielesi A. Tea. In multe locuri. sări- 
ră pre Gmenil nici si-i. uciseră fâră nici o 
consideratiune. Din castelul Deva indreptară 
tunurile asupra mea, si innecară în Murăsiii 
pre mai multi dintrai mei, si aceste nevoie 
le avut nu numai intrunit. locă, ci prin tâtă 

Transilvania. Nemultiămiti cu atâta, trămise- 
ră cârti. lu Baia-de-Crisiii,- spre a râsculă lu- 
mea incontra mea. Asemenea intăritară pe sol- 
datii din Lippa si din casteluli Ineului, fi- 
indi insă mai pre giosii cu puterea, nu cute- 
zară a atacă pe al mei. 

In acestit modii si intre aceste calami- 
tâti. ajunseă la M. Tea, golă si despoiatii de 
tote. Visticria mea totă, mărgăritare pretidse 

- 
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praeciosas Margaritas, quas”: 'abunde - nabui, 
res ârgenteas, it aureas, vestes non contem- 
nendas, equos. complures . non exigui valoris,: 
denique omnia, quae -habui . în :mea potestate: 
penes :me,. pro .AM. Vae fidelitate perdidi, eisque: 
rebus; 'quas non contemnendas magno: mibhi. 
sudore et. labore mihi acquisiverar,. exutus,; 
«quo. me vertam, nescio. Sednec iiter hoc. 
meum continuare prae necessitate extrema 
potuissem, :nisi - quorumdan 9pe, | et: subsidio 
adjutus fuissem. vi DE ANII 

-Quae tanta,. tamquc varia  darana licet 
ego perpessus sin, majora tamen- MY. et: 

„ Christiânitas propter trium Provinciarum aba-. 
lienationem, unde non levis pernicies oriri,; ct; 
emanari potest. “Ac 'proinde nori. ego solus, 

- qui ad hanc rem .insufficientem- int” agnosco, 
sed „tota. Christianitas . insțare “-debet,; ut: in: 

- fidefragos Provinciarum M.: Vae abalienatores: |. 
 animadversio fat ac c poenam lant condignam: 
RE i m îi, i tă LI, 

Hacc: omnia pro meâ» in x V, fidelitate, 
ut: sunt; absque ullo fuco sincere declarare 
volui. _Quae ut commodius fierent, in :propria 

„persona humillime : M. Vae: «broposituras cum 
magnis discriminibus adveni. : 

Quocirca cognita mea în M. V. et tota 
Inclytam Domum Austriacam fidelitate, quam 

„testatam . reliqui multis pracliis, in quibus 
cominus, et eminuă -Dro “temporumn diversitâte 
infracto animo pugnatum est, -meam. sinceri- 
tatem, et zelum declarando, co majori cum 
alacritate ad M. V. supplex accessi, quo om- 
nibâs benignam ejus gratiam petere 'scio. 

| Itaque M. V. suis misericordissimis . 0- 
culis intuens ' innumnera "damna, et calamita- 
tes, quibus aflectus sum, ac etiam fidelitatem,; 
penes quam haec fortiănae ludibria accepi, 
me quoque solita sua clementia, ct benigni- 
tate protegat, ut et: exemplo meo incitati alii 
quoque Principes et Proceres constanter fi- 
delitate. sequantur, et hostes mei, qui me M. 

. Vae auzilium în. mea necessitate nunquam 
consecuturum vaticinati sunt, confundantur, 

„e j . | 
-. 4 
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de“ care am avutii. multime, aurulii si argin-: 
tăria, n: estininte. alese, multi cai de! mare va-i. 
lore, toti cu unii cuvânt ce aveam pe lângă 
mine am perdutii- pentru fidelitatea: câtră AM 
T.; si astădi, lipsită de tâte ce cu multă su-: 
dore si ostendlă mi-am: “fostii adunatii, nu sciiă. 
incătrâit. Să mă intorcă: In 'estreima, m6a nece-: 
sitate nici acestă călătoriă nasii fi putut'o face; 

-d6că unii altii nu a mi-ar fi tinsii. mână do'a-:. 
jutoriil. CE N o N a ace 
: MIINE IE a Ie 
i, “usă, decâtii acestea ori câtii de multe - 

si diferite rele ce am suferitii cii, sunt anâi 
mari cele ce: suferi. A. 'T, si crestinătatea pen-.. 
tru instrăinarea, celorii trei tieri, din. care .nu' 
pucină periculii se pote nasce.: De aceea, nu   numai căi, care nu mă “simtiti de ajunsă :în, 
priviutia acesta, ci crestinătatea.- intr6gă ar. fi 
să stăruâscă, a. se pedepsi, după cum „merită, 
călcătorii de jurământii : si instriinttotii tie 
rilor Mele, ci E 

„Am voiitii a arătă tâte acestea TA Tin: 
toti fidelitatea si sinceritatea, simplu 'precuiniă 
S'aii, intămplatii, si ca să. poti face acesta mai 
bine, venii in propria, peis6nă: la M. Tea, ese 
punendu- mă la atâtea pericule. SE , 

“Cunoscută fiindii credintia mea câtră M, 
T. si câtră tâtă casa “austriacă, din multele 
resbele, in care după diversitatea, timpurilorii 
n'am luptată- si de apr6pe si de departe, insă 
totdeauna cu inimă neinfrântă, comprobândii 
zelulii si sinceritatea mea, am veniti la- M, 
T. cu atât mat bucurosi, cu câti sciii că 
voiii găsi gratia meritată. Si 

Dreptti-aceea, NM. T, privindi cu căt in- 
duriitori, pe de-o parte nenumăratele damne ' 
si nenorociri ce am suferitii, pe de alta; fi: 
delitatea pentru care le am suferită, mă vei 
protege cu: cunoscuta-ti bună-voiintiă si blăn= 
detiă, ca-după csemplulii meii si alti principi 
si primati. să remână constanti in fidelitate, 
rr inimicii . mei carii prediceă că nu voii 
găsi ojutoriă la M. "Tea, să se rusîneze, si să N 
nu cuteze a mă mai insultă. Despre acâsti  
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et insultare non âudeant. De qua S. M. Vie 
inaudita, clementia, et incredibili 'benignitate 
nunquam dubitavi, guin etiam nunc erecto 
animo summam Ejusdem clementiam in hac 
mea, a Regno deturbatione, et bonorum : 0m- 
nium amissione. himillime .exspecto , quam 

perpetuis meis, et fidelissiinis : obsequiis vita 
durante, etiam cum sangvinis mei eflusione 
demisse promereri conabor. 

Quibus vero mediis, et .rationibus. his 
oninibus malis remedium adhiberi possit, cum 
S. M. Va pro sua sapientia, quâe sane ad= 
mirabilis est, considerabit, tum ego, si ad tra- 

ctationem admissus fucro, et.potiores suos 
Consiliarios S. AM. Va ad id designaverit, 
pro tenui meo ingenio lubens- patefaciam.' "Ac 
forte modus, quem proposuero, non solum M. 
Vae et Augustissimae' Domui Suae, sed uni- 

verso orbi utilissimus et commodissimus erit. 
"Nam videt Turcas, &t alios adversarios. în 

dies majora incrementa summere, ct:jam ex= 
tremam perniciem etiam hisce“ partibus, et 
locis meditari..- i 

Ş. M. Vae, Caesareae et Regiae nunoil- 

limus, et perpetuus subditus et fidelis. . -: 

MICIIAEL,. VAJVODA TRANSALPINAE, TR DB. 
„a .] 

""TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE |. : 

  

rară” bună-vointiă si bunătate a M. 'T. ei nu 
m'am indoiti nici-. odată, ci din contră si. a-. 
cumii după scâterea mea din domniă si după” 
pierderea tuturorit bunurilorii, speri in bu- 
nătatea M. T. pe care si in viitorii mă voii 
“adoperă, câtii voii trăi, a. o merită prin per- 

petue. servitie credinci6se; penă si cu v&rsa- 

rea: "sângelui mei. „n DI o 

Câtă “pentiu midi-l6cele si noduli de 
a vindecă tâte aceste rele, 'eii după mica mea, 
pricepere le voii indică, cândi admirabila 
intieleptiune . a M. T. va „găsi cu cale a mă 
admite si pe mine la aceste consultatiuni, si 
a denumi spre acesti scopit cel mai buni din- 
tre consiliarii set. Modulii * ce” voiii propune, 
sperii că va fi celi mai salutari si mai u- 

'sioră nu numai pentru M. Tea si Augusta, 
| Sea Casă, ci pentru . intrega lume crestină. 

pentrucă. vedi M: 'F. că Turcii sicalti adver- » 
“sari facii din di in di progrese totii mai mari, 

si mediteză peire „chiari si acestorii pârti si 
locuri. : i | , 

“Ali M. Tele, Impărate ș si Reg ge, celii 
maă - umilită, purureă, supusi. si credinciosii , 

| MCHAIU VOIVODULU. -TIEREI-ROMANESCI. 7. p.:



MEMORIALULU LUI MICHAIU CATRA RUDOLFU a 271 

ERRATA -- - CORRIGE 
Pag. 218 linia 35 resbeluli + “ rebelulit 
— 235 — 246 o n6uă 

NOTA. La pagina 186 | ami disii cumcă Engel nu citâză pre. Thuani. Intru adevtri + 
nu- -li citâză, dar li aduce inainte la paz. 214 : a Istorie sele, insă după Gebhardi, de si nu 
numesce pre acesia, 
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„PRE. PIOSULUI si. PRE vrea 

MILCHAIL 
„VORVODU. Ia 

Cumii si câte s'aii intărmplatii în Ti6ra- " 
"Romănâscă de pre timpulii dom- * - 

nici lui Sierbanii Voevodii pânii 

- la Gavriil Movilă” Voevodii. 
1 

e : a , 

„ Cumiă si Gre;câre consilie spirituale câtră A- 

lesandru liasiă V" verodiă si toti urmă! 

torii i în "domniă, si o plângere 

” „asupra 'Constan- | - 

tinopolel. 

VENETIA, 1785. 

" La Nicolai Ggtys 4 din Ioânina, 

- Cu roid Superioritaria si cu Pricilegiiă.



- NISTIBRIULU STAVRINOS e ati 
ELI tu 

O rară si interesantă scriere presintânmii astăidi - cititorilor nostri: poeria lt | 
Stavrinos despre. vitejiele si mortea, lui Michaiii Vodă. E Să 

„ Astă poemă, cunoscută cronicariloră nostri, . eră mai dată uitârei de. cei de. as 
tădi,. cândii, la 1845, d. Eugeniii Predescu (astădi membru Ja Inalta Curte de Ca- | 
satiune) ne defe -0 interesântă analise în Magazinulii Istoricii pentru. Dacia 2), .Noi gă- 
sirămii cu cale de. a reproduce intrâgă,. atâtă poema, lu „Stavrinos, câtit, Si: “aceea, a 
Mitropoiulnt Mateiii, a 

"Et ce dice.d. Predescu despre poema lui Stavrinos :- aa aa 
«Între sfărtimiiturile” scăpate din naufrăgiulti in care! aii. perită cea _maă X mare 

“parte din scrierile contimporane | a strămosilorii nostri din vâculii de midi- -locă, n i-ai - 
mai rămasii 0: mică „ cărticică” scrisă la..1601 in limba, grecâscă, modernă, si ti- 
părită in Venetia la anulii 1742, in. care. se „povestescâ,. in versuri rimate 'viâtia,.si 
faptele veştitului „Michaiti Vitâzulii, eroulii si fala Românilorii. „Autorulii, Grecii de 

E natie si. „contimporanii al, lui Michaii, sub care a slugitii cu rangii de Vistieri, pre-: 
" cumii singurii mirturisesce, ne cântă cu multă; naivitate. câte- -va, din intămplârile cele. 
„mai insemnăte. ale acestui principe, la care. se vede a fi luatii insusi o parte. activă. "De si acestă „mică « epopee semănă a fi. mai multii o biografic, versificată, totii nu este 
lipsită de - “6re- -care frumusetie pogtice, “de. 6re- -care vervă, care, „adese ori se urtă până, 
la  estazii. Privind? insă ca. compunere literară, este, „depârte: de-a fi o cap! . d'o- 
perăi; stilulă, este simplu,, de înulte ori monotonii,- si, fâră nică unii. fel de “Voâsbi. 
oratoric, dar “VEnosii, : plină de naivitate Si de o. col6re, forte. vie. Aceste, „calitâti: 
din urmă i daii multă aseminare cu cântecele populare . din, „Grecia.  Autoralii. de-, 
scrie faptele cumii. s'a întâmplat, scii „mai. bine. a dice cumii le-aii vădiutii cu'ochii, 

ETNIE e tsi 1): Magaziniă Ist. pentru Dacia. L pag. 251: : !
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în “limbagiulii ce se obiciniiă pe atund: Prumusetia unorii pasagiuri elocuente ne si- 
lesce a, trece cu vederea câte-va trivialitâti ce se ivescii pe la une locuri; si in care: 
se simte barbarismulii v&eului in care elă trăiă. Comparatiele poetice sunt de totii 

„felulă in acestă poemă: eroulii este asemănatii când. cu. leulii, cândiă cu bălaurulii, 
s6ii cu vulturulă. Simtimentulii vitejiei domineză pretutindenea. Insă, celă mai mare 

„meriti, care pote ave pentru Români acestă, scriere : este interesulii 'ei istoricii, In- 
tro vreme. cândă pugini si bătea capulii a” scrie întămplârile acelorii epoce, autorulii 
n'aii crutiată ostenâlă de a, indeplini acestă lacună pre câtii i-ai Stată prin putintiă, 

„Sica lăsă acesti mică monumenti armelorii triumfătâre a Românilor. | 
| Cine a fosti acestă omii' străini de natia Români, care, Saii aprinsă de atâta 
dorii pentru memoria unui! 'sttăbunii. ali loră, care cântă” cu atâtii entusiasmi bi- 
ruintiele strălucite ale eroului nostru, si. care. sa siliti a scăpă, din noianulii uitârii 

"0 parte din gloria cea trecuti a numelui de Românii ? la acâstă, intrebare ne răs- 
„bine eli insusi: A Ra et e i 

ut. i i iei | RR | 
' pe pe i anca i pri 

„De. voită :să. fat patria ca, Malsiania- oste: tira- mea, 9 parte din Din 
mamele micii Stavrinos,, si, rangul mei de Vistierit, ti 

"Toti ce putemii sci despre imprgiurătile: cele” maj de aprobe ale autorului” este: 
că. apa: mârtea, lui: Michâiii: Vodă aflându-se si densulii intre suita, acestui „principe 

“a fosti inchisi de câtră George: Basta,. capul ostiloră Austriace in „cetatea: Bistri- - 
ia (în Transilvania), unde a: ;serisii acestă poemă.- nâptea precumii -insusă ni o spune: . 

„Acolo „în ardă. în. cetatea ; "Bistritii „ani: Scris'g: mâptea” la lumina: stelelorăt 

Treă-dieci de ani iîn“urmă Sati omoritiă fr de: vină impronhă cu unii au: ali 
seii. de câtră Stefanii Vodă! ali Moldăvieă; si-a: “rămaşi! acestă poemă eroică Scrisă 

“de densulii, “c câre: : după o'sută patru-dieci de anl s'a tipărită totii intr” ună ' volumii 
"cu o altă povestire coprindittâre de istoria tierei. dela Sierbanii Vodă până la Ga- 
vrilă Vodă, scrisă, €răsi În vesuri: rimate de: câtră: unii Mateiii Mitropolitul” Mire- : 
„onii; 'si: despre care. vomii "vorbi: 'cu “altă ocașie. i | i 

: “Acâstă! cărticică de: si este unii .isvori din cele indă temeinice, ale istoriei, ns 
tre, fiindii scrisă de unii “martorii : de” fagiă, - -a fostii insă puginii cunoscută, până in 
dilele de. acună, "aflându-se numai unii forte: micii” numării “de ' esemplare, si acelea, 

| imprăsciate” si: anevog: de descoperitii.: Ea! nu se vede, citată 'de nică “unul din auto-. 
ril'ce sai: ocupatii''cu. istoria, acestori tion. Istoriografuli: Engel citâză. pasagiulii 

" următoriii: din. broviario chronologico;:! «Publiculă va priimi cu multiămire scirea,. 
«că: acesti Achili 'romiinescii (dieser Wallăchische Achilles). a meritatii: a-si ay 0- 
amerulii seii, -: carele de” si 'se' află cu” multii mai „giosii“'decâtii 'anticulii Omeră ală 
«Greciei; insă totii are e meritul de a fi o carte populară” forte. răsptinditii intre Gre-



„1: Magazină Ist. pentru Dacia. I. pag. 241. 

"A 

r ! 
- ETAYPINOY ANAPATAGEIAIE TOY MIXAHA BOIBOAA A 2177 : 

acii de astădi, carii repetâză cu plăcere . versurile sale.» Engel nu pomenesce 
nimicii despre numele autorului, nică despre poema acesta; - se vede dar: că numai 
din audire a cunoscut?o, fâră a se pută folosi de densa la; compunerea, istoriei luă 
Michaii” Vodă, Multe amerunturi. interesante se găsesci intrinsa,, de care Cronicele 
nu „pomenescii.» | | A | i 

Până aci D. Predescu, Si a N 

La acestea, noi numai atâta mai avemii de adiogatii, că, ambele aceste poeme 
eră cunoscute lui Constantinii Căpitanulii. Cronica, acestuia impr umută fapte si chiari fra- 
se din Stavrinos,: 6ră, pre Matei li citză anume!). Poema: lui Stavrinos eră, cu- 
noscută, lui Raicevich, precumii se vede din“ Breviariulă lui citată de Engel. 

"Editiunea. dela 1742, ce'o aveă d. Predescu, noi nu. 0 can6scemii. Editiunea . 
de care..ne folosirămii, este dela 1785, S%, are 134. pagine. Până la pag. 50 stă 
poema, lui Stavrinos; de aci inainte până la fine, a “Mitropolitului Mateii. 

* De boiariuli Panu Pepano care șe memoreză in prefatiunea Ieromonachului Ne- 
ofită, nu aflarămi urme?), Incâtiă pentru Neofitii, nu scimii ' dâcă nu e călugărul 
si dascalulii „Neophitos, din Morea, autorii alii 'unui comentariii asupra Gramaticei. 
lui 'T. Gaza, tipăritii in Bucurescă la 1761)) Gigi, cditoriulii de cârti grecescă in 
Venetia, e cunoscutii, 

Inainte de'a incheiă, mă simtiti indatoratii de a aduce e publică aiultimită pră- 
onorabilului Domni Vas. Adamachi, din Iasi, care avu bunătatea de. a-mi impru- 

S 

„mută esemplariulit de care mă folosii. Nu mai puţinii, ' Domnului Maximii,- directo- - 
rulii gimnasiului $. Sava, care a: bine- voitii a traduce în romănesce: ambele aceste 
poeme, si a, ingrigitii ca acâstă editiune să fii câtii se pâte mai. conformă, : celei de | 
la 1785. a SR 

e Se API 

Bucuresci 10 Fevruariii, 1863... -, 

4 

  

2). In catalogulii de cârti alii lui Glyky, reprodusă in Leukothea von Karl Iken, : Leipzig, 1825, I pag 166. 
cetimă; Demetrii Pepani Domestici Phii Opera, 2 Tomi. Graece et lat. Romae 1734, P, « 

3). Leake, researches in Greece, p. 33. | : . 
+ L
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QApIAp: zise Vitesta pe otet aenee 

GELORU DY MANA CARORA SE VA ITEM 
PLA SA CADA ACESTA CARTE, MUL-: 

TA FERICIRE SI BUCURIA DELA 
” „DUMNEDIRU. | 

“Când aude cineva “spuindu- -i-se fap- 
tele s6ii istoria unul bărbati vitzit si mărini- 
mos. “mintea si inima 'lui se strămută cu. 
totulii acolo unde se desfăsiură Arulii istoriei, i 
Asiă, toma. asiă'mi s'a, intămplată, si mie, 
scumpii mei. frati, audindii marile : virtuti ale 
pre-vitezului Mihai; pare: că-l vâdiii cumiă . 
cu „neinvinsulii lui braciii, culcă, la: “pămenţii 
leulii care: se măndriă că domnesce lumea: tâtă, 
si-lă uinili pân” intratâta incâtii 1 trămise multe 
si scumpe “daruri ca să-lii pâtă impăcă.. Si 
ast-feliii. a tinuti domnia Tierei-Romănesci, 
fâră' să lase sabia - din: mână în tâtă vidtia - 
sea, precumi istoria + "arată mai pre largii, Si 
tâte acestea, le a făculă. insufletitit de zelul 
celii mare ce firesce avea pentru patria sea, 
faimosa Tira-Românscă, in care se “psi! + 
si crescii, neputândii Să 0 vâdiă adusă la mar: 
ginea peirel; si călcată în: picidre de cei fâră- 
de-lege, pentru multele datorii câ se grămă: 
diseră prin desele schimbâti ale Domnilorii, 
datorii ce fiă-care noi Doninii eredită cu sca- 
unulii dela predecesorii sei, datorii ce cros- 
cuscră, se immultiseră si ajunseseră la nemăr- 
ginită; asia incâti creditorii, ne mai: “sperândi 
să fiă plătită; se făceă'crunti tirant ai „tierei, | 
si răpiă boiarilorii averile, si sâraciloii copiii, | 
6ră pre „Domnii Ti batjocoriă: “si huiduiă, A
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„cesta. vediendă prâ-intieleptulii si pră-vit6- 
zalii Michaii, i veni frumosuli. cuget de a 
măntui patria. sea de suferiutiele in care cră 
cufundată ; si in anulii 1588" mergândă la Con- 

„stantinopoli, făcăi totii ce putu de luă dela 
Sultanulit domnia Tieret-Romănesci. După o- 
biceiii, consimti si elă să iea' asupră-si tote 
datoriele trecutilorii Domni, promitândiă să le 
plătâscă; dar pugine dile după fericita sea in- 
târcere intisră, si suirea pre scâunulit domne- 
scii, ucise toti impilătorii, stândii 'vitejesce in 
domniă tret-spre-dieceani, si luptându-se cu toti 
câti după timpuri se incercară să-lii răstârne, 
precumii se arată in istoria strălucitelorii lui 
fapte, din -care cele . scrise abia sunt o fârte 
mică, parte. Pentiu. aceste fapte, Giorgiii Ba- 
„sta, comandantele 6stel, nemtiescy si socii lui 
Michaii, “prinse pismă' pre elit, si: trămise 6-: 
meni armati de-lii uciseră in: câmpurile Tur- 
dei unde stă Michaiii: cu. cortulii; si unde este“ 
scaunulii Crailorii , Ardâlului. Ii acesti loci , 
Michaiit vitezuli, cândii stete Craii, a: ridicati | 
0. mănăstire : de ortodosi, care . esistă' până: 
astădi, spre mărirea lui Ddiei, si spre eter-- 
na memoriă si suietesca mințuize a eroului. 

fă atestă memorialiă, fu. scrisă după 
m6rtea lu, de D.. Stavrinos, vistiarii ală nu-. 
mitului Domnii Michaiii, pre când 'se află 
inchisă de susii-disulă. Basta in cetatea Bis-: 
tritiei, „(precumii se dice, după insasi voia lul),. 
asia precum se „arată la capetuli istorie. 
Trej- dieci de, ani În urmă, acesti Stavrinos.” 
fu ucisi dempreună cu unit 'fiiit ali sei de. 
Stefani Domnulii* Moldaviei, fâră de: nici” o. 
culpă. Si tărdii după” aceea; Sia găsitii acestă: 
poemă (memorialii), insogită de alta, compusă 
si. scrisă de Pr&-Săntitulă Mitropolitii,. ali 
Mirelorii, Domnulă Mateiii.' din “Pogoniania, - 
bărbat „plini de credintiă si de virtute. A= 
'câstă din urmă scrierd,_ infrumusetiată cu pro-, 
funde cugetâri, si armonidse Versuri, „COprin- 
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 deă totii eveniminte neriorocite petrecute in 
Ti6ra-Romănâscă (Ungro-Vlachia). Amând6ue . 
insă * “ajunseră din întămplare in onoratele 
mâne ale pră-iubitoriului 'de invătiătură si 
pr&-virtuosului intre 'boiară Domnul Panu 
Pepano din Pogoniania, compatriotii si fârte 
de aprope amici ali numitului Archiereii. 
Domnul Panu, cuprinsi de unii nestinsti dorii 
“pentru faimâsa Ti6ra-Românâscă, vru să-l dea 
unii semnit de amâre si suvenire, scotendă si cu. 
mare liberalitate dâridii tâte cele necesarie ca! să 
v6diă lumina aceste dâut poeme, serise,. parte 
spre eterna memoriă a prâ-crestinului si ferici- 
tului Michaiă, parte spre lauda, celorii ce scăpară,, 
patria lorii de suferintiele sub care gemcă, cumii 
si spre lauda, celorii co: compuseră aceste poeme: 
că că dreptii e:să se laude virtutea si bărbătiă ce 
Gmenii. desfăsiură contra inimicilorii. credin- 
tiei, ca să: se: indemne. si altii să-i imiteze: 
De aceea, toti-câti veti lui in mână: acestă 
carte, vă rogi să o cititi cu amâre, si să fe- 
ricită, nu numai pre cel-ce î ail dat'o. la lumi- 
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nă, ci si pre celi-ce cu- mare bună-vointiă a 
cheltuită de a tipărit'o. Eră de. se va. intăm- 
plă să aflati și vre o mică erdre, nu. rideti, . 
ci indreptati-o. Spre mărirea lui Ddică, Anii. 

' Fiti sinătosi lectori." ia e aa 
« Din 'totă coli mat mici, patra “ere. 

dinciosit amici, 
Neofiti: Teromonaehuă.- * :. 
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„Altă s6re:'sublimii, sâre de sciintiă, lucesce ochi. 
loră nostri; Pepâno conduce carulă asteă minuni a ge: 
neratiunei nâstre. Sârele naturer, pentrucă. deschide si- 
nulii pământului si câce fruptele lui, aduce consolatiune 
tuturoră muritoriloriă ; cestalaltă s6re, pentrucă a „pusă 
în lumină marea imagine si strălucitele. fapte ale hi 
Michaiii, incunună suderile lui Myreon, impliăindă „cea | 
mai ferbinte a lui dorintiîă, Ra i
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asiediaseră ati, cumuii în. urmă de pismă fi ucisă: i AR 

E î „ fâră luptă. A 
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 Naratiune, minunată, poesiă forte frumâsă, istorii dorită de toti 'dinenit e cu inimă. mi-am 
“pusi în .cugetii să scrii, si-mi vine să nu mai incetezii, istoria lui Michaiii celii -minu- 
„natii. Da, voiii să espunit faptele. eroice, inaltele cugete ale acestui mare ' bărbată, si cum- 
„plitele resbele ce purtă cu Unguri, cu 'Tătari si Turci, „cu. Moldoveni si cu Poloni; să arâtii 
apoi cumă fu ucisi t&lhăresce in câmpurile Tur dei, să vă doseriit tristuli finită ce avi, ca 
să-l i plingeti tati câti Pati iubită. . | | a , pa
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Alte versuri despre acelasi, 

Aicea sunt versuri scrise asupra, vit&zului, gloriosului si marelui Michaiii; aicea se ara- „tă vitejiele si mârtea' eroului; se spune cumii invidia l-a răpusiă 'vitia, si cumii trupulă i-a - rămasii fâră capii pre câmpuri, spre rusinea celui ce t&lhăresce puse să ucidă unii asemine bărbatii; se arată cumii Michaiu umili Turcia, cumii pre Unguri, Tătari 'si Turci ! avea ca pre nisce măgari pre toti; cumi cu sabia supuse Ard6lulii si Moldavia; dară indrăcita pis- mă făcă să-si“pârdă capuli, să se stingă cu densulii tote cugetele inalte si. sperantiele cele mal frumâse, si să inc6pă durerile si plângerile amare ce. arată istoria. 

| Incepululă naratiunel. , | 

Mintea mă indmnă să observii faptele lumei, 'si să le insemnii prin. scris; vădiândă cumi merge lumea, si: cumit irecii- tâte ; mintea nu-mi, dă pace, nu mă lasă să tacă sisă nu „Spun lucruri “atâtă de mari. Voiii dară să scrii faptele măretie :ale lui  Michaii Vodă; să “spunii: cumă junghiâ pre 'Turei, si „cumu-si. redică capulii, si esi atâti de mare, de viteză si «minunati, in câtii tâte impărătiele căutară să-lii onoreze. Cândii se sui pre 'scaunulii -dom= iei, biâta Ti6ra-Romănescă -plătiă mare, tributii imp&rătiei turcesci ; -eră, ingropată in dato- Tii, si nu-si puteă află scăpare de astă sclăviă. Turcă intraseră intr'insa. multă, Spahii, “Ia- 
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niciâri, carit tirâniă pre bietii Smeni, le luă avere, le luă muieri, le luă copil. Avuti si: ne- 
avuti toti se “află in miseria. "Insusi Michaiti i eră de risuli lorii,:si de multe .0ră .chiarii in 
palatulii lui mergea de-lii batjocoriă. Multe alte rele făceă - tierei, si cu grei treceă, Gmenil 
viâtia lorii. Vădii Ddieii nedreptatea si asuprirea, ce se ficeă bietilorii: Gmeni în t6tă Ti6ra- 
Romăn6scă, si cuget dede Domnului Michaiii să trâcă toti Turcii prin sabiă, Ă 

a IE Cumii Michaiiă Vodă tăiă Turci cân se afară. în „Bucures. | 

“Teiimise de-i aduseră, osti din Ti6ra-Ungurscă; tăiă pre “toti Turci, si-i dede perdiâ- 
rii, curăti t0tă ti€ra de putârea păgânilorii, cari. eră asia de numerosi ca frundia si 6rba. 
Cumii audi impăratulii lucrulit cumit se petrecuse, de multii amarii i se: umpli inima, si mat 

“si esi din minti. Trămise după Viziri, ca să-i intrebe si să afle causa. «Cumii a fostii in- 
«tămplarea 'cu astii Michaiii? si cumii si-a ridicatii capulii, si a ucisă Turcii? Atunci Fer- 
hat Pasia răspunse. impăratului, -spuindu-i totii adevârulă, fâră să ascundă nimici: ' «cercă 
«bani multi. Turcii" si Ianiciarii ; -luă- muerile si copiii Românilorii pentru -datoril;. unii mo= 
«mentii nu puteă r&suflă sermanil, “de Turcă si de: Evrei ce cerea. de la ei nemăsurate dato= 
«rit. Asiă vediândii acestă strimtorare, î-a trecutii - prin sabiă, ca. să nu ma Câră, galbini s, 
Si bine făcu Michaiii că junghi pre Turci cu mare urgiă. 

.
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Cumii Sultaniă-Selim trămise alti Domni în Ticra-Romăntstă, pre fiiulă lut lanculă, * 

„Indată ce află impăratul cumii ai urmatii lucrurile, altii Domni trămise să mergă în. 
Ti6ra-Romănsscă: Bogdanii Voivodii se numiă acestii noii trămisă, si eră fiiuli lui Iânculii,- 
bine cunoscutii Sultanului. Ordinâ totodată si lui Mustafa-Pasia să mârgă curândi in Ticra- 
Rominâscă, ca să pună Doinnii în seaună să domnâscă preste Ticra-Romănâscă, : să prindă si să lege pre Michaii câre eră capul relelorii. Atunci Mustafa-Pasia - est. din Constantirio- 
poli cu fiiulii lui Ianculit, impreună si:cu 'toti boiarii lui, si ajunseră la Rusciucii cu nume- râse osti. La Michaiii âncă veniră si-i dederă scire. că vine Mustafa cu putere mare să pună „Domni in Ti6ra-Romănâscă, si pre densulii să-lii scâtă. Cumii audi Michaiii de acesta, dise - „Să se adune'tâtă 6stea-sea. e e ti. ca 

. , . . 

"-Cumă treciu Michaiiă la Rusciucii, si cumă se-luptă cu Mustafa Pasia si-lă intinse, - . 3 

Curândii si fâră clipă de intărdiare, dice 6stel ca să plece si să:mârgă la Rusciucă fâră a perde unii minutii. Plecă indată, ajungii la Rusciucii, si pe Dunărea inghiăciată treciă ca lupii flămândi, si îndată dau focii “târgului ; âră Turcii, cumu-i 'vădiură, tremurară ca, pe=  scil. Pre dată rupii si răspăndescii cetele turcesci, lui' Serdar:pasiă 1 taiă mal ăntâiti' capuli. Eră Domnulii, ce veniă să domnâscă, scăpâ,. singurii singurelii.. Multi râă făcură. acelei 6ste Rusciuculii prădară si-l aduseră in stare de plânsii; averi'luară, turcice! răpiră multe, 'lu-
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Ha seâo vă sonpasteăn, vă ma vă :Bpoăv niv Xa 
Kai sed Powaicus Ecserhe, soartata mahtuăeta, Ea: 

Nă fede mebz operez, vă văhovat vadăma, - ii 

ândii unele Unourii, altele 'Cătanele, altele ' Românii, altele Dorobautii; -mamele si plângeă 
copiii, si copiii tipă. după mame. Multă gele' se făci in diua aceea, tipetele. si vaetele-se in- 
năltiă până la ceriuri.- Averi luară şle se încărcară toti, sclavi si sclave, nimicii nu scăpă din 
mâna lori: frumâsele cadine, multi. răsfăgiate, ce staii pururea; inchise si neatinse de sâre, 
să le fil vădiutii atunci gâle, descultie, tăvălindu-se in ninsre, unele tirite de perii, altele 
de mână, nu. vedeai ostasiii care să nu ducă vre o 'cadină. Dupi ce arseră Rusciuculi si-l 
prădară, se intârseră in Ti6ra-Romăn6scă,. unde-se puseră să urmărâscă si să fugărescă pre 
inimici, tăiândii pre Turci si pre Evrei si dându-i perdiârii.. Atuncă Domnulii ordinâ să se 
tragă de la Dunăre fâră clipă de intărdiare, si se intârseră cu inimă bună si voiosi că in. 
vinseră pre inimică si veniă încărcată de.prâdi. Dară până. să: ajungă la loculii unde este 
staunulă Domniei, alte-sciri aduseră lui Michaiii Omenii ul. e a - 

Cumii Tătarii incurseră în Titra-Nomăntscă si răpiă 6meni si lucruri. 

Audîndii Michaiii aceste Sci, i pări râii forte, si dise să se gătâscă ca să mârgă să 
afle pre Hanulii. Pre Greci trămise, trei sute de flăcâi, să vadă de incătrâii vine, să afle de 
sunt multi, de e cu ei si -Hanulii, să-X- dea de scire curendii, ca să. mârgă si Michaiii spre 
intimpinarea lori. Fă Tătarii eră optii-dieci de mij, ce intraseră în ticră si răpiseră mame 
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si copii multi. Din ei ajunseseră la N6slovii” unde tăhăriseră cu Chanulii fârte multi din cei mai alesi. Si esîră Grecii, acei nobili eroi, inainte -ca, veghie, să prindă limbă, să vadă de sunt. multi Tătari, ca să chiame si pre ceialalti in. ajutoriă,, de temă să*nu cadă sclavi în mMâ= nele: inimicului. Deliberară insă si-si diseră: «Să Inergemii singuri, ca sii să căstigâmii o- «n6re sii să perdemii viâtia. Nu vedeti că vreii Românii să ne pârdă, si de. aceea, ne-aii «trămisii ca să ne prindă ? Până cândi-să fimii urgisiti de Români, si de mark Si mici bat- * «jocoriti ?  Alesandru impărati t6tă lumea supuse cu Grecii, pentrucă eră. viteji; si not să «ne 'ar&tâmii fricosi,. indărâtii să ne tragemu? De suntemii Macedoni,. astădi să 'o probâmi, «astădi să onorâmi si natiune si patriă, sci astădi să murimii fâră altă sperantiă ; că-ci, de «vomii chiămă Românii să ne ajute, ne: vorii dice: «va fostii frică !» si ne vori luă in. risiă,- «Să dâmii dară singuri năvală in Tătari, si sperâmii să i prindemii pe toti ca pe nisce măgari: N . . 
EI Cumii Grecil se aruncară asupra Turciloriă si-l învinseră. , | 

„Si merseră si-i aflară unde eră conăciti; eră doue-spre-diece mii de Tiitari, toti unulii si unulii din cei mâi alesi. Tri Grecii eră numai trei sute de viteji, carii, intrând ca leii in midi-loculii Tătarilori, i călcară fâră de veste, si-i răspindiră ;. si fugii păgânii desculti, aruncândii arme si totii, lăsândă pradă multă, vestminte si totii ce aveă,;. fugii despoiati, dară 4
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naveă cumii să' scape: că-ci eră njusoriă multă, si eră amortiti de frigii, si fugiă cumii. nu vreă pe giosă si inspăimăntati, 6ră Grecii 1 urmăriă cu multă vitejiă. „Acolo să fil vădiutii Tătari culcati pe ninsâriă.. Multi râu le căsiunară până să se facă-diuă. La Giurgiii cercă Hanulii să-si afle măntuire.. Si impăratulii cândii adâ lucrul cumii mersese,-puse să facă unii podii pre Dunăre. - | ta 
. Cumii Imperatuliă puse să facă podă pre Dunăre, ca să-si trecă ostile in contra lul Michaiă, . 

>» «Chiămâ. dară pre Sinan-Pasia, ăntâiulii .seii Veziiii, si-i dise si-i. poronci: «curândii „«ostă să gătesci, din tâtă Anatolia să viiă. Beilerbeii, Samliit, Caramanii si Cinthii toti, să, vilă „ «Beilerbeii Rumeliei cu toti. vitejii lorii, cu Cadii cel frumosi si lăudati:. iea osti bune si „“«mergi la inimiculit mei, să-lii prindi numat decâti, misielă, de servii alit mei, ce: mni-a ju- «ratii credintiă, si acumi se redică asupră-mi ca uni bălaurii neimblănditii. . Mi-a stricati . «tieri, pridatu-mi-a orasiele,: cetâtile si satele mele, :pe.:care mosiulă 'meii le-a dobănditii
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Ils 5 Sodv Ileoâs, evyinev &r0 Tv Ioa, za 1j49: 
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. 

Kate. măcec 5 Si Ilzatăs,' bryfnev Ex zh Io 

3 7 oyeso tea cry Bhayiz, pă zh. Bouhi) say. Er... 

Nă:c2âw utoa Des, vă ki zzptopien. pa 

Kai zdy Moyodin foshezoi, ba mov âșaier! : 

Are adeshezov ară, za 5 Miydhae- Aha, - 

K rapa zâpras ele Gd05, Vama WE a 

Să. Fhda mat 05 Zoray, Exeiia mă priza, - a 

_ Mos Eger 5 Eroii. Ilastăe, pă Duvază gouzăza, e i-a N 

Topyă epătev mdumapo es md Kohoregăn, - e: i 

“Nă tz mov Ein Most, 7. posherat vă adune = ie 

"“Rozade vai, soi Tihapavov VIND 2 ch "Ep? -. 

M: Ghe ză 'govsăza ze, amd ch - Oprapizi, .. îi. a 

"Ki ama he al vâvae,. novă cmd Romartă,. - 

FR” ci Toipret fa vai no, eis sd. Hahoyepău -- - 

«cu multă ostenâlă; mi-a luati din mâni Brăila si Giurgiu;- a trecuti la Rusciucii cu gl6- 

«tele lut; a tăiatii si sfărimatii ostile mele, a prădatii si dărimatii castelele mele; mi-a, ucisi. 

«căpitanulii mei, pre Mustafa- Pasia, 'spaima-inimicilorii mei si tăria impărătiei mele; Silistra, 

«Varna; Baba, si până si Provatu; Dobricia, Zagara, Plevna, Nicopoli, Vraţia, Vidinu, tote -le-a 

«surpată, -nimicii “n'a mai r&masii; Hanului, de care tremură, "toti, Hanului in lume cu- 

«noscută, i-a frântă nasul si la pusi pe fugă: rusînati ; câte osti am trămisi să-l bată, 

«mai pututii să-lii înfrângă; mi-a făcutii ostilorii -rusîne ce n'aii pătitii de la, alte mari pu- 

ateră; înt-a. prădatii locurile, si mi-a luati Serbia, unde n'asceptarn să-mi vilă unii misiclii 

«ce 6ii ami 'făcutii Domni, si care acumii mi. s'arată inimicii si m'amenintiă. Deci, plâcă, în- 

«Gră pe acela viii să-li prindi si să: ni-l. aduci legatii ca să-mi. vers : asupră-i amarulii 

«cu care-m'a adăpatii; si pune acolo uni Beilerbeiii: să le facă judecată „si :să.aibă Domnia 

«Tierei-Romănesci. » mii MIRI 

«dată, si intră în Ticru-Romănâscă, si pradă toti, prinde si robesce. pre mume. cu. copiil. torii, 

- “Gumă Sihan-Pasia est din Constantinopole si reni in Ticra-DRomânescă asupra ui Michaiit.. | 

+ * Atuntă “dară Sinan-Pasia/ csi din Constantinopoli: si. veni drepti in: Ti6râ-Romăncscă, 

vrândii: din 't6tă: inima, să între în ticră, si. să'o coprindă, vrândii.si pre 'Michaii sălii :pâr- 

dă. Acestea, vrei Sinan-Pasia, 6ră Michaii vreă altele; urdindă - mari stratageme: si planuri 

de. resbelii. Cumii veniră: de-i 'dederă de scire că. vine” Sinan-Pasia :cu '6ste - forte tare,: cu- 

rândii:si adună, ostile si: merse de le asiediă la Călugăreni, casă vadă pie ;Sinan-Pasia ce 

aie de- gândit să facă. Trimise si la Sigismundi să viiă: din Ard6lu cu tote ostile lui: :Fră 
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ps 
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Ka Ghe mov tiăgrza, să 53 opiu Zup : 
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_ Dădog 70hg 3 Emaze, va <ptuat? f văgăia 09; 
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Mov aîzv Apo Epe we dle apomaaptvas, în e ni 

“E să „Apei 30 urs, pazit Vuopeu ii 
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FL 

densulă veni si se asicăiă aprope “de. Copăceni, 

tunci merse cu cutediare de-l: intimpină - pre punte. Aci si 

notă ca nisce porci! - »Câtr veniă asupra lui, ca unii bălauri-i 

cirlă y. aruncă. e | a | o 

Cumiă aruncă pre, Sinam-ba asia de pre 2 cală in lină. , , DD 

isi pre “insusi Sinan asia, pre ăntâiulii lorii căpitanii, Paruncă de pre calit si-l cufundă i in; 

, suidtcunt; ca unii porcii s'a innomolitii, s 'si si-a perdutii turbanulă, si X-a cădiutii feregâua, si risu-, 

Pau toti; câtă: “pre aci eră să se inn6ce “in: acele smârcuri: asiă de bine. mi-ti=lii luâ, ca cu. 

furca, si. aruncă, -de-i săriră. „din. minte tâte cugetele „de trufiă si. Jandele cele mincin6se. | 
a Fo sal pi pa D 

când s si i Turcit ajunseră 1a Călugăreni. A-. 

ă fil: vădiuti pre Turci: cumă in- 

i „xesipiă si'cu srămada în m0- 

tu 

Cuumiă eri: Sinan- Pasiă să prindă pre “pictata cu înisielătitine. ICIIRRE e 

De altă parte | esiră din. ascundittori . Michuea si Hasan-Pasiă, acelil Hasanit” vitezii, 

cu .osti .nenumerate, si vrură să apuce pre Michaii la midi-locii, de dâue pârti să-l bată; 

dară elii, se intârse asupr i-le cu inimă ingrozitâriă, „dâ-I:făct “să-si 'pârdă tâtă vitejia: se 

întrse: cu;sabia în mână, ca. unit fulger in ci se râp&de, si-l: risipesce indată. Uimitii „de, 

spaimă. Hasan-Pasiă nu- “st vine in simtâri -decâtii prin n6uă.: spaimă, cândil audi cumil a 

aruncatit pre. "Vezirulii in 'smârci. Fiori: de mânte âtunci li coprinsetă, tremură inima in el, 

" picidrele nu-lii mai tîncă, şi arma n'o putea apucă; ci: fugiă inspăimântată inaintea, lui Mio. 

„chaiii: care; gonindu-lii: după urmă, măniosii * 'strigă: să stea de este vitezii, să, se: “lupte. cu, 

fugiă si, alergă, la Vezirulit. 
densulit peptiă la peptii; dară 'Purcului nu-i dă mâna să “stea, ci
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Li “plleâțp €x03 2iv Edvezoy, vă pi mo masa m, ii, n ) 4 Dei si ! mut pat cb ghupia image, 6x05 Ilacăe ci 2 SII ghupia mape, în ag că Bidet pii , 

| :, 
  
căruia i spuse câte a pătitii de la: Michaiii; de aseminea si: Sinanii a inceputii să-i spună cumii de: frica lut Michaii a invătiati să. inndte; i spune cumii acesta li lovise cu palosiulii; cumu-li aruncase in.baltă, si eră paci să-l prindă ;.si'de nu eră unii Spahiii cealergâ să.li scotă, - s'ar fi .si “innecatii; cumu-i: făcuse acuma, la bătrănetie, rusîne ce nimene altulii: - in tâte'impărătiele lumei nu se găsise să-i, facă: Adause apoi; «cumii, să. facemi să-lă in- «vingemii? ia să le propunemii galbini, asiă vomii isbuti, să dâmi-noi la boiari, si exlă vor | «lăsă, că-ci dându-le lori aură, curândă li vorii predă» e cn 
tăi ' Si pi Ă E ; : j E RRI : Ă pi . i ". [i - Cumiă se intieleseră cu' Mihnea Voicodiă să prindă pre" Michaiă. e aa 

“ . : pi Pa i ze, “Atunci Mohametii-Beiii dise. lui Michnea Vodă; «Tie amii decisi.să dâmii acâstă in- «sărcinare.» Si: elii răspunse: «sciii ei cumii să-l prindă; toti boiaril. de lângă densuli sunt. „«al mel.» Apoi propuse.lui Dani Vistiariuli să-lă prindă viii, si să-l dea Dani. Pre locit Danii. alergă la ăntâiulii. Căpitanii care se numiă Kyral Alberti, si-X dise : «de vrei să trăesci incă, «Si să nu-ti perdi :capulă,. du-te in tiâra ta, si lasă pre Michaiit. -Iea cinci-dieci de mii gal-; «bini si intârce-te de unde ai veniti «cu toți- aj tei: că-că aii venită. Turci multi forte, si “de, «ne vorii impresură, ne innâcă pre toti aci in aste, smârcuri, Lasă, pre Michaiti, să vedemii! -
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«ce va să facă; e preste putintiă sănu-lă prindă; „de aceea, tu ica galbinii ce vră să-ti «dea. Pasiă, si lasă-te de calea pre care ai plecatii.» Kyral Alberti indată si plecâ, să: se ducă, lăsândii pre Michaiă la Călugăreni. Michaii insă numai decâti inticlese lucrul; si pricepi că dela boiari veniă trădarea. Se trase dară întruni loci aprâpe de Rucării unde de. mai inainte făcuse pregătiri, si acolo asceptă pre Sigismundii din Ard6li, stândă la o parte 
până cândii să vină acesta. - . ' . pp 

| Cumii cuprinse Sinan-Pasiă Titra-Romăniscă, si cumiă e prădăâ infricosiatiă, N a 
„i. „Atunci Sinan-Pasiă cu tGtă 6stea, sea, intră in Tiâra-Romănescă, cutrierându-o in - sus” si in giosii. 'Intrară Turci multime, carii alergă in tâte pârtile, răpiă mume si copil, 
si nu aveă nici o milă. La Tergoviste, s'a apucat Sinanii să zidescă cetate tare. In îine 
coprinse t6tă tiâra,-si incepi să domnâscă preste ca. In Bucuresci siedeă triumfătorii, ' si 
aveă, nespusă bucuriă că a scosii Ti6ra-Romănâscă din mânele lui Michaiii. Intre acestea,. Sigismundiă ajunse din. Ardâli, si intrâ cu tâte ostile in Ticra-Romănâscă, mergândi la Ru- . 
căru unde 6ră: Michaiii. Acesta, li priimi cu multă ondre,. . pe 

- Cumă Sigismundă se unesce cu Michaiă, si amândoi mergă asupra Turciloră,. | | 
„„*. Când se intălniră acesti Principi, 6stea, lori 'se află destulii de tare; arme si tunuri 

nule lipsiă. Si eră Răsvanii Vodă cu ai Sel, care mergeă, totii inainte, formândii astfeliit ve- 
ghiele. - Călăreti aveă, destui, toti alesi si viteji de se luptă ca leii. : Ajunseră la Tărgoviste
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cu t6tă armata, atacară cetatea cu multi inversiunare, si i-aii datii foci indată, si ati arsi Turcii inlăintru, câtii eră, minune mare; în cetate eră inchisi cinci mit Turci, totii 6meni alesi. ca să apere. cetatea; toti periră si nu scăpâ. nică unulă. Si aii mersii indată de ati dati sci- re :serdariului. că: vinii asupra lui cu ste numerâsă Sigismundii, Michaii si Răsvani. Si-t di- seră: «vedi ca, să-i -intimpini, -cacumii acumii sosescă.» a - 
a i, . . “Culmi Sinan-Pasiă făcă consilii cu Hasan-Pasiă, - a i 
5. - Sinan-Pasiă  aflândii. acestea, trămite după Hasan-Pasiă să-l chiame.. Cumii vine, * spune că vine Michaiii insogitii si de Sigismundă, Craiulii Ard6lulut. «Ai, disc, osti tari, «compuse numai de nobili juni fârte' viteji. Ai ajunsă de ieri la Tărgoviste, unde aii «atacati si aii arsii cetatea ce făcuserămii, ati prinsă si pre Ali-Pasiă cu toti ce-lii insociă, «nimenea n'a scăpati din tâtă câta lui, ci până la unulii ai peritii inchisi in cetate, acei «bărbat! mândri si lăudati. Si acumit Michaiti vine asupra mea, cu mine să se bată, si speră « sefâră indoslă să mă învingă. Mergi dar tu inainte, si cuprinde podul, cuprinde si Giurgiulii, 

N 

„- 

”; 

.



STAYPINOY: ANAPATAGEIAIE 'TOY "MIXAJNA BOIBOAA - 297 

mki ăs zăuz vă mepăcomeu, cab “Podat? ăn mt, i. . | » Husic val să ocusdza 25, tuse Excdyai uâpa, ! ! ă n"Os' făDe mos îi Bei pac ui utiuce panatoy, ! i. 
pls "Mine î» aoră, ui! Edo zev Şovăărey, 

plz xapoMhizeuse “fepţă, dara îuzpbs. cake extaz, 
pRi E76 Zeyeua: uaăze cev, pă ză “gowgăsa 7. Ghhati, 

Data Acdoafr Ecptpaz, vă gtrroua, să Repet ii 
INă pie EM)z37 vasizieue, azi 70de Îzeprpăazwa' 1! 

Ki aie! vară 006 aipedoy nai îuzpâs maus: sos măreuvy 
Si 40 ape NI Z7irae > “ya șI A - XI popaza- Sus Edo, ci Acivaln sos Bucu, 

. „ Ioe rote îpdaoav ei 70 TioytBov; xai eriigav 70! xdoroor, ni zdlacav - | „Li. 07£50vy, ! i „00. XG0T09r, 4 
” sai TO pegiga 

j- 
 Îlpâza “Pestana Ezdase, pă 3 deo 7! dA, 

? Rai 35 cregipt Emtace, dd 2 Ea hp 
Ri âzd ha Ahr. Ti pie Epyezov 303 Mrpdamy::-. 

, Rat 353. "Preia d tpar, Enzime used, , | „sh r 3 : pe . IEzozya 3. Adesea pevdys, pardacăa za 23 pegdei i 
"Oper Teăzas 7epasx, uali ui să Blige 

"Ki Eăet ct dihoi îpdirezi, Erei ch Tipar e, | 
Pruodzey dvagihurisey, EasiAbev az Tipa 

Oazî0 iso meptocinzeni, Zanestae -pdidzze , a a CIAPCOIaIS 7, a Oc Exst Edna, p? has ses Tai Apus, 
AvazoAl vai "Peopehna Shuzizg îvăpstopevat, Sai ea : PAI: , Snapdes vai Tiovistzzer, "Apd2ze detouiet e 
"Eztzsc vă asi S, 25 Baa Grceniouivet, . S 

> 
Rai utca sis sâ Achyxâny Totgowrza guta, e 

   

  

, 
us E0) 
ca ei 

IIp= ertdneoav rouc Tovgxous, xai rove. Faeetav eî6 Tip dotvafuy... 
Erei vis 3 Canicuiu, că “ivasa!. czais “Todeucus, 

Rai zi vă zducuv mpidaza,. dvdusoa Tods AIA0Us3 

„
i
 

  
«să nu viiă să ni-lii iea; tine bine cetatea să ne fă de ajutoriii, până 'cândi să se stringă «tOtă 6stea n6stră; că-ci vinii Unguri multime,  Haiduci si Valoni ;-si de. ne voriă apucă aici, «pre toti ai să ne ucidă. Spune si Beilori. să fiă pregătiti, ca nu cumva să ne apuce «inainte; că-ci atunci suntemi perduti. Să ne grăbimiă să trecemi din colo la Rusciucii, noi «si Ostea n6stră, până ce e incă diuă; că-cl-acumii veni veghia n6stră, si-mi : aduse; scire, «că Michaiii este aprâpe cu tâtă stea sea. Incalecă dar iute, 'si du-te inainte. la schele, că «vinii si cii în urmă cu tâte ostile.» Spre Dunăre alergă să trâcă si să scape, ca să nu vină al nostri din, urmă, si să le:inchidă calea; dar ai nostri de aprope fugoniă si cercă să; le a-. puce inainte; : ca: oile i:mâ&nă de inapoi ca să-i dea in Dunăre. «ci fa e 

i 

  

. . Dă . . ' . . . - : . po pr . ore DI SII EI ENPI II i II A ie AR „ Cumă ajunseră la Giurgiu,. si luară cetatea, si stricară podul, . ” . DRP i i : i . i NI pr La E + „=. „Antâiă Răsvanii. Vodă ajunse“cu ar sei, si: ocupâ podulă de o parte:.de altă parte ve=, niă .6stea.lui Michaiii, si a. lui Sigismundii care eră căpitanulii. Ieaii cetatea. indată, „strică; si podulă ; pugini Turci apucaseră să trâcă cu Vezirulii: toti ceialalti. periră: in* dioâ. acecâ; - ste nenumărată, credit că eră mai multii de două .sute de mii. Toti periră acolo-cu tote 

- 

armele lorii. Anatolită si Rumelioti, Salmitii cei viteji, Spahii si aniciarii, Agi mari, să-i fi. vădiutii atunci; cumă eră resipiti, si cumi pluteă inhecati pre. Dunăre! Ra E ; E EI Pg pe 2 Cunii infrânseră pre Turc], si-i innccară in Dunăre, ... ! „ 

  

Acolo: să” fii vâdiutii. cumi dumicară la” Turci! - Si ce eră Să facă oile in midr-loculii „lupilorii ? Câmpulii se rosise de multi sânge ce se vărsâ, si trupurile zăceă la pământi : 
38
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numai în pelea g6lă. Michaiă, cu sabia in mână, se răpedii ca fulgerul prin ei; in drepta 'si in stânga i loviă cu spata si baltagulii, de-i trămiteă, la iaduri. Acolo să. fii auditii tipete si, vaete, si cumi cădea in Dunăre, strigândi Alah Alah! Se innecară păgânii, nici unulii . nu scăpâ; 6ră..câti remaseră pre uscati, pre toti i uciseră fâră de milă. Undele Dunărei eră ro-- sie de sânge, si trupurile 'Turciloriă pluteă innecate. Multi Turci se innecară; periră si mai multi, ducându-se si intrândă în intunereculii. celii mai din afară. Avere, vestminte, bani, le luară Cătanele, că-ci, de si scăpă vreunulii, navei incătrâi să fugă, pentrucă podulii lii stri- case, de nu mai rămăsese scândură pre scândură, -si fiă-cine căută să se ascundă unde a-. pucă. : Flămurari se prinseră multi, se prinseră Ture din 'cet mai mari si mai iubiti Sulta- nului. Unguiii luară destui, ca să le fiă sclavi, vestminte si arme luară multe, si plecară la ticra lori, la. Ardâli. Asiă Sinan-Pasiă, rămase rusinatii, si. de inimă .rea i se trase si mâr- tea:. nu-i treceă prin minte că va pati asemenea rusîne; -să fii invinsă asi de lesne, “nu-i . veniă să crâdă, i se păreă minune: pre eli, care bătuseatâti mari impărati, cetâtă luase multe, cetâti de regi apărate, acuma să-l invingă Domnuli Michaii, si să-i spulbere ostile ca cu -0 suflare? 'N'apucă Sinanii să se intârcă la Constantinopoli, -si de veninulii seii cade si mbre. Asiă rusine pătîră blestematii de Turci: in: Ticra-Romănâscă periră toti vitejii lori. -
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- Cumă 'se intorse Michaiti, cu Sigismundă, si cumui-lă petreci în Ardâlă, i 
Michaiii se intârse apoi! cu bine la scaunulii domniei; petreci pre Sigismund cu on6- rea cuvenită, daruri i .dede multe si pretise,:arme multe si lăudate.' Plecă Sigismund cu 

mare on6re din Ti6ra-Romăn6scă, si merse la scaunulii lui, în Ard6lii. Michaii rămase Domnii | 
pră-lăudâtii, si numele lui eră onoratii: de t6te -impărătiele; timpi indelungi siediu în scaunii,. 

si domni preste. tiâră nesupăratii. si “neamenintiatii: de nimenea. Turcii se-temeă forte să se certe cu densuli, si nu-i diceă nimică, ca'să nu-lii. intârite; dară neincetatii zăceă pre ini- ma impgratului, că mu află cumii să facă să învingă pre noulă Achile. . i 
Cum trămise.imperatulă pre Afis-Pasiă să însiele pre: Aichaiiă să facă pace. a 

Trămite: pre Afis-Pasiă, cunoscutii de vit&zii.. Acesta la Nicopoli si-asiâdiă castrele; elii 
aveă osti alese, siese-spre-diece mii, bine armate, sj trei-dieci: si două de tunuri. Cumă â- junse la Nicopoli, a trămisi la Michaiii unit omii ca să-l iinsiele si să-li adârmă cu nu- mele de pace. Michaiii insă: intielese care eră. cugetulii: Turcului, că urdiă intwascunsii curse, ca să-l ridice victia. Deci X-a, trămisă” Michaiă r&spunsi, să. spuiă-Pasiăi, că; Michaiii vine 

„ca să i se inchine. Audindu acesta, Afis săltă de bucurie, că-li: ducea: mintea că Michaiit 
:a datii in lagiele ce-i tinde. Dar Michaiu aduse pre Turcii in asiă ametilă, că p'aci eră 

.
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să-si părdă capulii: "dede ordini. la osti să: fă gata câtă: hal: “curânăia, la malulii Dunărei să se afle toti, si câtii mai fâră intărdiare să trâcă riulu si să atace 6stea lul Afis-Pasiă.. Pre - 
"Udrea trămise înainte cu Moldovenii,” cu o. miie de Căzaci, si 0 miie de Dărăbanti. 

, 
i pe Cum treci Udrea Dunărea, si,  călcâ tabăra lui. Afis- Pasiă, 

“Udrea: trece. îndată cu ostirea ; si tabăra lui Afis :0 'calcă în picire. Turcii. nai statii 
„să, se lupte; ci ai rupt'o de fugă care incătrâi -nial tare. Lovindu-i repede, aruncară spai- 
„ma si desordinea in “Turcii lui “Afs- Pasiă, cari, fâră se stea la bătaiă,- apucară fuga, și cau- 
tară să scape fiă-care cumii puteă: in ameti6la- lori lăsară totii, cămile, averi si arme, si 
-fugiră goli si rusînati cumi m'ară fi vrută, Căzacii, Moldovenii, răpiă totii ce le cădeă în mână, si. 

„ce mai remăneă, luă si Dărăbantii.. Eră acel. Afis-P Pasiă, care eră serdarii, scăpă . numai cu 
calului; până la 'Turnovi, ca- bună cavalerii, numai 0 fugă tini; acolo alergă să-si măntuâscă 

- vitia, sinourii: singurelii” cu doi copii at sei. Abiă ajunse, si trămise să-i aducă haine să se 
imbrace si să fugă de acolo necunoscutii: că-ci se temeă să stea pre. lociă “ca: să nu-si pâr- 
dă capul; pentru că Serbil si Bulgarii tîncă cu Aichaii, si „asceptă cu nerăbdare să-l vedă. trecând la densir,, ca-să i se “închine lui. a u. 

că RE "+ Cumiă Sichai treci Dunăta si arse :Nicopolea si "Vidinulă, 

 Ajunse si Michaiii 'a doua di: ca fulgeruli celii iute tiece de cecă. parte; 'si merge "la “icapoli, incepe lupta, dă. foci - cetâtii, devastă totii tinutulii; si. trece la Vidinii cu multă
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pompă; 'acolo i s'a: “închinată lui. tâtă, Bulgaria. Si esiră: "Turci la Vidin ca, să să bată; Mi- 
„chaiii merse asupra lorii- cu nobilii sci ostasi, si se aruncară în midi-loculă lorii ca leii: pre 
unii i prinseră vit, pre altif I uciseră ; din siese mii câti eră, nici unulii nule scăpâ. Îm- 
presură indată cetatea, si vrcă să 0 ea, puse focii si arse totii. târgulii. Liuară averi” multe, 
toti se incăreară de prâdi: vestminte si 'alte lucruri, nimică nu lăsară;. sclavi si sclave de 

. ajunsi “aduceă la Micharii acel ce-i prindea. După aceea sculându-se trâcă in Tira-Romă- 
nâscă--cu multe prâdi luate din Bulgaria,.si veni in Târgoviste unde sedii :pe tronuli sei 
încungiurată de.ai sei boieri. Eră Turcii, multi 's'aii ingroziti si stă incremeniti, câtă: n 
mele Tur” numai le aduceă spaimă de morte. EI stă si se minună cumii lit vori îmblăndi, 
cumii * vorit “face ca .să'nu-li intărite.. mai râii, Poronci: “dară: Sultanulii Mohametii- si-i 
chiame pr6 Ibraimii-Pasiă, si- cândii veni, k vorbi asiă:: «Spune: mi ce-să, facemii cu astii 
“<Michaiu? Ticra imi-a prădată, “si o prădeză incă : 'cumii să li: prindemit ? cumit să-lit amă- 
«gimi 2: că-ci ca să ne luptâmii cu densulii, nu putemii “ Cetâtile.. nâstre ni le-a surpatii, 

“atierile ni le-a prădati, in Ti6ra- Romănâseă si chiarii: pre lângă Dunăre domnesce singurii. 
“«Acuma dară, dă-mi -sfatii si-mi. arată ce să. faci. Nar fi bine re să trămitii la densulii « omii 
«cu vorbe de pace, să mârgă să-l vorbâscă, si: cu frumose daruri să i-se inchinc?2 «Cumii ai 
-«disii; să facem,» r&spunse. Ibrainu-Pasiă «altmintrelea . să nu fiă: să trămită, imperate. cil 

Î
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«unii omă ali” meii, carele e fârte cu minte si forte credinciosii. Este si unii boiari. care a «veniti dela Michaiă; să-lii trămitemă si pre acesta se mergă indărâtii: să se ducă amân- «doi .cu scrisori din partea, nâstră; să iea si daruri. din hasnaua n6stră. Să-li rugâmii să: «lase inimicitia, si să domnâscă preste Ti6ra-Romănscă si, preste totii. Ardâlulă ; că: ci el «a, luată curagiii si altfelii nu se imblindiesce ; cu câtă mai multii li vomi supără, cu a- „atât mai multă să întărită». ...._ e i „e 
, | | Cumă trămise imperatulă -lui Michaiă daruri pretidse. | -- : . - 

: Atunci dise Impăratulii, să se facă scrisorile” curândi, si indată să si: plece; să scâtă . din hasnă lucruri de mare pretiii: caftane tiesute cu firii de aură; caă” impărătesci ; o sabiă tâtă de aurii, infrumusetiată, cu: multe: petre scumpe, sabiă ce străluciă' intocmai ca 'luna; „uni surguciit. Grăsi numai de aurii, lucrată cu mare măestriă si impodobiti cu diamante si rubine; si . -irel cal impărătesci, infrănati cu. frâne aurite 'si-insielati; d6uă-dieci de caftane, 'tâte tie- sute cu firii de aurii. Si co mmirite pâte să spună, care câtii anume pretiuii? Acestea si alte „mal multe dise să-i trămită, numai mânia să si-o lase si amicii să-i fiă. In ti6ra lui să si6- diă, pacea să păstreze, si diceă că si corGnă de: mare pretii va să-i trămită. Acestea si al- tele dise Sultanul Mohamet:.să spună lui. Michait, rugându-l să nu-i, mal stea in contră,
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să nu mai supere. cetătile din Turcia: domnâscă “preste - Ticra-Romăn6scă, 'domnâscă, si. în 
Ard6lii; numai preste Dunăre să nu trecă, si alte locuri câte vră mârgă să le prădeze. si să 
le supună. : - aa o atu 

Cumiă reni trămisulii Imptratului la HMichaiă si-i aduse darurile, 

“Din. Constantinopoli ' esîră ambasadorii si. veniă in Tiâra-Românâscă, unde ajunseră si, 
merseră la Michaiii. Acesta i priimi cu mare onâre, le esi inainte si-i intimpină cu multă 
pompă, că-ci multi li prindea domnia; 6ră 'dânsii inchinându-i-se cu blândetiă li salutară, 

„si cu hainele de aurii impărătescă li invesmântară; . aseminea si.cu sabia cea strălucită li 
incinseră, si corGnă incă i deteră să pârte; cumii si surguciii cu totulii de aurii, pre care 

„străluciă mărgăritarie, si alte petre scumpe, ca să-lii pârte in capii, că-ci eră vitâzii si mâna, 
lui scieă s'arunce lancea ; aduseră' si caii să alegi pre care i place:si să-l” încalece. Cine 
pâte să descriă veseliele ce se făcură atunci in Divanii ?- Michaiiă porontesce să-l, aducă fru- 
m6se caftane, cu care invesmântă pre: cel doi ambasadori, dându-le si „alte. multe . daruri; 
frumosii si cu multă on6re i. primesce, si “lângă dânsulii i pune să si6diă, - Prumosii i-a, 
ospătati, i-a, dăruitii si a trămisii inapoi. Eră eli rămase veselă in Ti6ru-Romănâscă unde 
petreceă ca. unii rege de toti. onorată. Sigismund. care domniă in. Ard6li, se făci. uriciostă
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boerilorii sei, si cuniii intielese “că eră trădători, treci in Ticra-Lesi6scă, să facă cumi va 
pute. Eli 'aveă de vârii- primarii pre Andreiii: Bathori, pre acesta li. Jăsâ Craii să:domnâscă „în loculă: seii. e o - aa 

Cumă se intemplă bătălia lui Michaiă cu. Andreiă Bâthori Craiulă Ungurescii. 
p-z : Acesta cumii se puse Craiit in: Avdelă, i cu Michaiii nu vri nici „cumit să aibă amiciă;. „ba incă i ordinâ. să lase Ticra-Romănescă si să vină curândă în ATdGlii cu țâtă familia sea. Pentrucă vreă, să-lii dea in mâna 'Turcilorii;- de aceea vreă să-lii aducă in Ard6lă. Dară Ddiei ce tâte pâte să facă, pută să arcte si necredinciosilorii o mare minune. Intielese: Michaiii văndiarea ce: se urdiă asupră-i în- Ardli:; afâ că .vorii să-lă trădea: in mânele Agarenilorii, ca să-lii ucidă. Curândii dară osti: găti să: mergă să prindă pre inimiculă sei si să-i ijea si | ti6ra, preste. care -doniniă. Michaiii se ridică din Tidra-Romănescă cu tâtă familia sea si in- - -tră, în'Ardelu nespusii de: r6pede..La Andrei, incă veniră- si-i dederă de scire, că veniă,. Mi- - chaiii cu t6tă 6stea lui. Cânaii audi Craiulii-de una ca: acesta, inima-i. secă, si ametidlă “li coprinse de nu scieă ce să facă.. Trimise omii să vorbâscă cu Michaiti si. să-lii intrebe de ce venise in Ardâlă: veniă pâte,. ca să trâcă în Tiera-Nemtiescă, de ră ce aduceă cu sine pre- Domnă si copii? .Michaiii le” răspunse:cu multă iutieleptiune si inimă:. «Voi. bine sciti;. ce
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  «mă intrebati” pre mine? -Voi mi-ati trămisii: vorbă să lasi Tidra- -Romănescă, si cu tâtă fa- «milia: să vinii in Tiâra- Ungurâscă. Am venitii dar?, “după vorba si chiămarea ce însi-vă mi-ati «făcutii, si. acumi să nu vă pară teii “domniei - vâstre. . Jurat'am pe Christi la Turcă să nu. «mă inchinii ; 6ră voi! pre: el.iubiti:. cumii dară s să mă incredă vâu&? De aceea voii să Su- „pun tiâra vâstră, voii: să morii crestini” si rege să mă “fanii. De pote. Craiulii. vostru să «6şă să se bată, 6să acumii! indată: si fâră intăr diare.» > Aflândii răspunsul ce dede. Michaii, în: pripă : se gătesce Cardinatriulii, ese curându inaintea lui cu: nebunâscă furiă si:cu tâte os-- tile -din Ardflii,. câtră care diceă si strigă cu trufiă: «Sunt turme de of: Românii, âră-noi nt «imblăndite f&re; Români neciopliti vinu, să nu.ne spărieinii. de ei; si alti atât. Să fiă,; noi «totii 3 invingemii. Eii-să- din vitia vitejilorit” Bathori, ali cărorii nume cu laudă sc cunâsce «in totă- lumea ; "si unii Românii: ca acesta: să: vină să ne poruncâscă? Ce rusine pre voi no-: «bili si voi: Ardeliani, ca" Românii si Moldovenii sâ vă cotropâscă casele ! Mai bine să murimit aastădi :cu! on6re, decâtii să plecâmi inaintea Românilorii mândrulii : nostru capii. Curândii :la «ei, să-i aflâmii,! si sâi să-i alungâmit de aici: Si “să “perimit până la unulii. „ Veniră de se asiediară cu castrele lângă Sibiiă, si: asceptă” să v6diă- co va.să să. RI DI „ 

“ Cumii reni Michaiă asupra. Ungurilor. cumii se bătăi cu el, si, cumti I inrinse. ” 
 Tgtă: m6ptea asceptară: să le vibă vre o scire, si dimindtia' se; ivi: “nemimărată : 6ste, Ve- niă, inainte „Căzaci si i Moldoveni; 'si de altă parte . „Cătane și: Iaiduci. “In :midi-loculii oră. - | 39
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mergea eli insusi, tenărulii vitâzii, Michaiii celă minuuatii si rhultii lăudatii în lume. Trei “cruci 
de aurit mergeă inainte, 6ră după cruci urmă chiarii Dâmna sea. Ungurii cumu-i” vădiură, le 
sări inima .din -locii, si până a se căti, si â-si luă armele, Românii i isbiră si-i tăiară. de 

-- rândă,- năvălindi asupră-le ca lupii inte'o, stână. : Cândă incepură. lupta aceste. dâue glâte, 
multe Ungurice văduve aii rămasti. Ianeguratu:s'a ceriulă, si intunierecii se făcti de Ungurii 

“cei multi carii s'aii dusi la iaduri. Ca pre nisce oi i junghiă, si-i sfăsiă: ca lupii, din-resă- 
ritulă s6relui.până la inseratii. Turburatu-s'a. s6rele, si dioa s'a intunecati ; pulberea se inăl- 
tiă până la cerii, si.pămentulii toti s'a. rositii de sângele celii multi, 'si trupurile. zăceă 
g6le- fâră de suflet. Dâr cumii voii spune 6re de noulu Belisarii ce ca ună leii alergă prin 
midi-loculti lori, tînîndii in mână sabia sea cea mare, si tăiândii în drepta si în stânga pre | 
câti intimpină. Să fii vădiutii acolo trupuri mârte, si tineri viteji 'cuinii zăceă in tierină goli, 

-- fâră suflare! Multi sânge se vărsâ.in dioa aceea până de cu sâră : de sabia lui Michaiii.. 
Multă rusive pătiră urgisitil de- Unguri; n6ptea le ajutâ-să fugă Sermanil. - a 

Cumii 'se intemplă mârtea Craiului Andreiii Bathori.: >. : 

-Bietuli Craiii Andreiii. Bathori pre calii incălecă si căutâ să fugă. ca să nu-lă prindă. 
. Si- fugindă. prin munti si prin pustietăti, unde urmă de omii:nu se află, „vădiu : de “departe .
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o turmă de ol.* Acolo eră o stână, si până să ajungă acolo a inserată, si de aceea întrebă, pe ciobani, de pâte să mâiă cu densil în sigurantiă până - diminttia. Ciobanii 1 r&spunseră: cu bucuriă; si-i deteră să cineze, dicându-y că pote să dârmă in pace, si diminâtiă sculându:se să mergă unde va 'vră. Atunci “ciobanii li intrebară: «Aici cumi at venită ?- aici in muntii «acestia, “ce cauti, ce cerci? Nu cuim-va vii .dela bătăliă ? Spune, asiă să trăesci, ce scil „“«de Craiulii nostru; spune nu ascunde. Ni sa spusă că s'a, invinsi cu tâtă stea lui, si că '"sinsusi a fugiti: asiă am auditii.» Răspunde. Andreiii : «Craiulă sunt eii, precumă mă vedeti. «Etă cumit am r&masii, si fie:vă- milă de mine. Am perdutii 6stea mea, toti vitejii am per- «dută, si âmblu din munte in munte ca unii condemnatii.» Cândii audiră: păstorii că elă in- Susi eră Craiulii, diseră' unulă altuia: «Să-lă omorimii,-si vom'avt mare răsplată de la Mi- «cbaiii.s Si-i taiă capuli, Ji duci la Michâiii si i-lu inchină, crediândă că-i va face boiari. | dicii:: «Măria Ta, DOI, servii tei, ne inchinâmi tie: la Măria Ta am veniti servi ca să-tă «fimii. Craiulii nostru s'a-arătatii adversarii si inimicit ală tei; €tă dară că-l aducemit ca- „«pulii si-]ii punemu la piciGrele tale,» Atunci Domnulii Y. intr6bă, dicândi: «Ce 'poftiti' pen- "tru'servitiulii 'ce ati făcutii, c6 boiării cereti?». Boiăriă curii. acei păstori, dicândi că Pai servită cu.inimă curată. - - a i , Lc "Cumii Michaiă resbunâ sângele Craiului, si puse-in furcă pre păstori, ; E 

Eră bunuli Michaiti făcu drepti judecată, si fâră intărdiare pune: de-i spendiură, pen-. trucă. făcuseră fâră-de-lege atâti de mare de oinoriseră 'pre Domnitorulii lorii cu cugeti
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"răi. Si. toti lăudară pre Aichaiă  pentra drâpta: judecată ce. le. făcuse ară intărdiare. Atunci 
îndată ' poronci să i se aducă trupulii: ca.să-lii  immormânteze frumosi după: rangulii . seii, 
cumii- este rănduâla ingropârel la Principi: cu: preoti, . cu căntâri si.cu multe facje. Multă 
ondre i “făcii Dommnulii: Michaiii. Frumosii ca pe unii Rege Va ingrigită.. Poroncita la toti bo- 
iarii lui să mergă impregiuru-, „si. armâsariulă i la imjodobitii cu: t6te armele lui: Eră os- 
tile păsiă inarmate in bună rănduâlă, unele inainte, si altele in urmă cu tâtă 'cuțiintia.. De 
asupra mormântului i puse o marmure pe.care scrise: «Aci zace Principele Andreiii pe care 
Pa . învinsă -Michaiu W.s. Atunci. S'a sculatii si a mersi la Alba-lulia unde „siedeă ca unit 
xege în palatii. Si eră socotiti de rege in totii "Ardâluli; 6ră fiiu-seii domniă. in. Ticra-Ro- 
mănâscă.. Boiarii. Ard6lului i se “inchinară. toti, lii recunoscură, si-i “dă on6re ca unui rege alit 
lorii.. Cu pace stete in Arădli, si cugetă. mereii să trâcă in. Moldavia, pentru că se af i n. 
certă cu 1 Leremiă, care nu vroă să-l îi amici. „. m Si Ă 
Na i - 

“Cum Sigismundă” cugetă să i rsbune pre râru sei în contră nd Diehaia, 

- Sigismundii eră in: Polonia; acolo află elii cele ce se petrecură in Aral: cumi astă 
-tiâră fusese călcată de Michaiit, : cumit acesta o guvermnă,. ca capii alii ei, si-cumit acela pre 

- care li pusese densulii in scaunis,; fusese prinsi in munti, si cumu-i tăiaseri capulii. De multi 

„7
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veninii i 'se implu inima, si cufandată în întristare siedeă, in casa lui. Eli merge la Cance- 
lariulii, i descopere cugetulti seii, cere ajutorii si-lii r6gă multi, dicendu-i: Află, Domnulii 
«mei, că Michail a cuprins intregii Aidsluli, a tăiată: capulii vărului mei primarii, căruia 
«totă Transilvania cu onre se închină. Si acuma te rogă, ajută-mă să 'resbuni sângele vâ- 
«rului meii.» Cancelariulă i dise: «Fiă-ti după plăcere, iea, ajutoriii-si merţă de-ti iea crăsi 

„a«domriia; dară treci si prin Moldavia pre la leremia, să-ti dea si eli ajutoriii să treci in: 
aArd6lii.» Atunci se scâlă Sigismundii si trece in Moldavia, unde asceptă să ajungă si os- 
tile din Polonia. Eră Michoiă audi. noutatea acâsta că Sigismundii*stringeă oste ca să vină 
asupră-i, si cugetă că eră mai bine să mârgă insusi asupra lorii si să între în Moldavia. Si 

- îndată dă ordini. să se adube ostile Si curândii să trecă in Moldavia.. Pre dată. ostile pregă- 
tite si inarmate se punii in miscare; plec că unii din Ardâli; altii din Ticra-Remănâscă, si ca 

„fâre'selbatice; intră in Moldavia, ajungii la Trotusiii si-ardii tergulă, si. Moldovenii tremură 
de Michaiii ca pescil. “Ajunse scire la Ieremia că Michaiă -a intrată in Moldavia si că aveă 
osteni: multime, Ungui si Moldoveni, Haiduci, Cătane si. Căzacă multime. Audindii "acestea, 
Ieremia se miră ce să facă: să, fugă i in Polonia s6ii-să stea să se Dată. Mai bine i se pări 

„să trâcă în Polonia cu familia: si toti boiarii lui, luândii . si, pre Sigismundii. Fă: Michaiii - 
- ajunse de siediti in: 'Sscaunulii lui Ieremia; Moldovenil veniră toti de i se inchinară: si-l cu- . 
noscură . toti de. Domini 'cu multă iubire,  Pucină însă siedii Michaii in Moldavia, si se
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  intârse in Ard6lii cu tâtă Gstea seu. lăsândii boiari de ai sci să guverne ticra si-să veghieze „Până cândă să pună Domnii. Pre Marci Vodă Paduci si-l punii Dormnii; totii se “inchină si-i facii mare onâre. Domnulii Moldaviei, pre care li gonise Michaiă, ajunsese la Cancelariuli, „ Care eră generarii, si-l rugă multi, să-i vină int'ajutariii ca să-si iea. indărâtii scaunulă. domniei, dicendii că a lori va fi si. Moldavia si Ti6ra-Romănescă.: Lui Simeon deteră 'dom- nia: Tierei-Romănesci,: î a i A | 
"> Cumă veni Caucelariulă eu. osti'si goni pre Hichaiii din Ticra-homănăscă, , - - 

Cancelariulii dede ordine ostilârii să se gătescă curendii,: să se adune si să trecă iu: Moldavia cu Ieremia, si din Moldavia să. intre fâră, intărdiare. si in Ticra-Romănâscă. Osti găti multe, frumbse si viteze, totii-juni nobili si bine armati, carii trecură.. în "Moldavia să sc6tă. pre Michâiii. Ungurii de altă parte si călcară credintia si-si redicară .capuli. Boiariă „Ard€lului. se strinseră tot si jurară intre” densii să gonâscă pre Michaiii din Ardâlă si'să „ aducă pre Sigismundă din Polonia. Intre acestea: Basta. veniă cu. osti nemtiesci,: -si : Ungurii aflând: de acâsta esiră inaintea lui, multă li rugară si jurământă. i făcură 'că voră fi : 
N
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credinciosi servi at .Cesarelui, numai să. se unâscă cu densii să alunge pre Michaiă si să se “făcă el, Basta, capulii: Arddlului. Basta 1 crediu si se uni cu densii. -Michaii : intielese de acâsta si se 'miră si clii, -sciindii. că Basta :veniă in ajutoriulii sei, si vădiândii 'că Ungurii Linsielaseră de Taduccă în contra lui. Sti Michaiii si. cugetă ce va să facă: să trecă in Mol- „davia- sii 'să se răpâdă in Ti6ra-Nemtiâscă. Unguri! Patacară “ajutati de Nemti, linfrânseră 
 si-lii puseră pre fugă: că că eli.nu 'voiă să se bată cu: Nemtii, ca să nu pară că e ună tră- - dătoriii.. Ungurii pe de o- parte, Polonii pe de alta bătură pre Michaii cu t6tă..inversiuna=" - xea, si Michaiii ne mai avândii ce face, fu nevoitii să plece in Germania. i. 
0 Cumă fugi Michaiă 'si se duse in Germania, si-l. priimi impratulă cu. mare ondre; si-i dede crăsi. 
Pe DR : „să-domnâscă preste Ardilă si Titra-Romântscă, 
„.* „Iafrântii de Poloni în Ti6ra-Romăriscă, Michaii . plecâ si se duse în Germania... Cumii află impăratulă că-a venită “Michaiă,- trămise de-lii 'aduseră cu mare ondre. Incepe apoi: si-lii intrebă, ce causă-'a făcutii să vină asiă -fâră veste in: Germania. Si t-a spusii causa, cumii S'a bătutii, cumii a fugiti cu: tâte ostile Sale, si cumii a fostii invinsă, adăugândi: «Nasii | »fi crediutiă niciodată, Prâ-luminate Impărate, că:ai vre să iei ticra de sub :domnia mea, 

' 
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«maniei, Inpăratulii Crestinilorii, Rudolfii Autocratuli, carele axe putere delă. Cristă.a totii «putintele, să isgonsscă, pe Agarineni, să inteimeieze credintia cea adevărată, să măntuiâscă pe Cres- . : «tiny si să unescă besereca.» Acesta insăreirit pre Michaiti să implinâscă vointia sea, dându-i gene- rariii pre Giorgiti Basta, omiă viteză, cu multă sciintiă militariă si cu mare nume, Bani incă-i dede destui; cumii si arme multe, pusci, tunuri, si tâte de ce puteă să aibă nevoiă puse la 0r- dinile lui Michaiii, ca. să intre in Ardâlii să-si răsbune. Multă 'on6re l-a făcutii impăratulii, si Va iubiti ca pe insusi fratele seii. «Mergi, i dise, cu ajutoriuli lui Dumnodieii si cu a mea «binevointiă; acumi te voiă vedt dacii voesci ondrea impărătiei mele». Iră eli, salutându-lii - cu modestiă, i răspunse: «Mi vârsi sângele pentru crestinătate. e Plecâ, de acolo cu pom- „pă pre-frumosă, si pre calii incălecâ ca uni Iciă. Esîndi din Praga, si mergândă. la Viena, -ca “smeii sbără la denisulă viteji din tote pârtile. Cândii ajunse la: Casovia 'cu totă 6stea, lui, sosi si la Sigismundii trista, scire de venirea lui Michaii, | ÎI 
. Pe , Cumii Sigismundă trămise la dlichaiii să ctră pace; .. : o : “ Sigismund -află că “Michaită vine - cu. putere mare, si.că cu densulii e si generariuli Basta, acelii vitâzii; că vină cu acesta Neinti, vinii Valoni ce -sbâri ca vulturii si fugă iute! -ca cocorii. Sigismundii audi si se intristă forte, si chiămâă, pre consiliari,. si-i intrebă ce să: facă. 'Trămise dară omit să Vorbeşcă, să 'câră pace si să nu se bată. - Michaii insă respunse - lină de măniă:' «Mergi de spune lui Sigismundii, să. nu=i trecă prin_minte că va face pace «cu noi, si răsi să ne insiela: minciunile nu:i se voră mai trece. De are putere si de-i | «dă mâna, să vină să ne batemii, 'ca să-si. arete vitejia ; €ră de unde nu se simte in stare «de a se. bate, tira fiindi-a Cesareluj, să se ducă si să o lase în pace; si să se ducă mal _ 40
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«curândii, să fugă dinainte- mă, că nu pate bine, de-mi va câde în mână. Cumii se intârse 
trămisulii si-i aduse acesti răspunsi, Sigisniundit. numai decâti stringe ostile sale si tră- 
mite si in Moldavia la Ieremia; "pre care tii. aveă, amicii, ca să-l câră “ajutoriii. Teremia nu- 
mai decâtii adună ostile si le trimite, trămite şi pre Hatmanuilă, trămite si. din Ticra-Ro-. 
mănâscă 6ste fiumsă, 6stea lui Simeon Y. cea mâi de fiunte, Se uniră tote ostile lori, si 
trămiseră omii ca să prindă limbă si -să. afle cumi: stă 6stea nemtiscă. :Omuli se intârse 
si aduse scire. că Michaiii se află lângă cetatea Satmari, pre, ună câmpii acoperiti de fru- - 
m6să verdâtiă. Sigismundii dede ordine să plece indată, să mârg ă. asupra lori si să dea bă- 
tăliă : că-ci osti avea multime, pedestri si călâri, Moldoveni, Căzaci si câti-va, Tătari. Călă- - 
-rime aveă destulă, totii fiăcâi viteji: dou&-dieci de mil eră cu sulitie lungi: si altii si mak 
multi, pedestri si 'călâri; unulii purtă puscă, si altulii lance: .toti eră, credă,. cinci-dieci de 
mii; optii-dieci, nu mai 'Ducine, eră tunurile ce aduceă cu densii, Ajunseră la | Simleu unde sta- , 
tionase Michaii celă minunată 'si lăudată de ttă lumea. Incepură a r&sună buciumele de - 
resbelit, si atunci să fl Yediuti, , frătidre, cumii s'aruncară ca, „după pe prada oră. 

a
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i: a Cumiă se loriră ostile, si încinse Michaiiă pre Sigismund | „i 
Michaiii indată dise la ai sei, să, 'stea pre loci, Să nu se tâmă.. Giorgiui Basta, marele generali, esiă 'de altă parte călare; inaintea, lui stă Nemtii, la aripe Valonii; fiă-care eră în stare cu smeii să se lupte,: Pugini,' dașă buni, eră Nemtii, ca. la trei mii :de “pedestri bine. : 

armată, toti imbrăcati “cu feri; :cră si Feucerei in numării de patru mii, Spaniolt.si Valoni ' până la d6ut mil, Hâiduci alesi eră ndut mii, Serbi si Moldoveni 'alte trei mit:. toti, călâri si pedestri, nu eră mai niulti” de d6uă-dicci de mii: pugini eră la numără, 'dar insă toti a. lesi; că-că la Michaiii alergă. toti vitejii; -pentrucă eră vestitii de vitâzii; si ori unde s'a lup=: 
tati, a esită.cu onâre. Ci-ci cli:onoră si dăruiă pre toti. vitejii, si toti alergă la densulă -.. ca bălauriă si ca leil.. Si -atunci,. acelit june neinvinsii si «Viteză, Michaiii celi minunatii si lău- dată, pre cală incalecă ca unii. flăcâii voinici, apucă in mână lunga lance; câ unii bălăuri flimândi de multi; nemâncatii, asi se răpede furiosă asupra dusmanului, si descoperindu-si capul, asi vorbesce 'câtră al sel: «Ascultati, „vitejii me, si vol câți sunteti alesi! astădi e «timpul să esîmii cu on6re. Inimicii Sunt mai multi, dară sunt inspăimântati: numai mă uiti: «la densil cumii- vină, si că sunt biruiti: Nu vă temeti de. multime: -pugini 'sunt alesi.-' As- «tădi se va cunâsce cine este vitâzii.» 'Atuncea toti 'strigară: - «Noi suntemii la poroncile tele; «astădi 'vomii onoră .numele tâii;:astădi vomit arătă de suntemii viteji, Să mergemii inainte 
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«Si să nu ne oprimii până nu căsticâmi,» Ca lupii cei flămândi ce intră intro turmă, astă, 
se. aruncară. pre, inimici, si-i tăiară in bucâti. Insusi eroulit apucă spata si lancea in mână, 
si. ca unii leit se, ripâde intrinsii; nici lâncile, nici! alte arme ale loiii nu poti: să-li o0- 
„Drâscă ; pâtrunde înainte in castrele lorii, si taii pre-câti intimpină, -nici unul nu-i scapă: 
„Căzaci si: Tătari, pre toti i omoră. Iea provisiunile si armele. lorii, nimica nu scapă din cas- 
“trele lorii, si tâte. ei le-ai apucati ca lupii. cei flămândi. Acolo să fii vădiuti cumi se luptă 

- vitejii! - Mare spaimă s'a. făcut in Ostea 'unturâscă, . că-ci toti fură sdrobiti-in ameti6la lorii 
cea mare. Atunci Ungurii .vădiură peirea-lorii cea mare, si ne mat:putândit să stea la Dătaiă, 
incepură să fugă. . . DI Ca N a 

1 
i II * Culmiă Sigismundă se consultă” cu Csaky să fugă. N Ie 

„„Sigismundii stă la. 0 .parte si privia,'si vediendu-se invinsi. chiamă pre Csaky Stefanii . si-i dice: «Ce: mai aseepti? Ne-amii perdutii ondrea; să fugimi curândi, ca- să nu ne per- «demii si viâtia. Nu vedi cumii, ne: urmărescii. toti cu sabiele 'scâse? cumii se aruucă asupra «nostră ca lupii -cei Aămândi? : Ami perdutii atâti Gmeni,. t6tă puterea. nâstră; si. acuma. . 
«unde să fugimii să: ne. ascundemii rusinea 2»: Dise. Csaky: «Să fugimii, să aleigâmi în Mol- «davia, la amiculii nostru Ieremia, si să-li rugâmi să ne dea osti; să anungiâmii si in Ti6ra- <Romănâscă cele intămplate; să trămitemă si la. Cancelariuli, ca să. ne aducă. dela. densulii 

.
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„i Rai "4dao pai gămnaa, Ea 209” să Geotpiz, i po Ko "fcdhzov vă 1asept, vă "mă? „GT Dhoyiay, 
Nă ossih să 'cousăza 1oy, mica ele my Teveri,. 
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9 p_ ” o. - Ă * : i "ov Medeea *doauev, os vă Tav Gersa, Ia . d Eda să. /petaţenava, fosă vă mb Edo... 

Nă creiln cmd matăduize, Ezoiove hetgpăyey, i 
Si vdasgev_ 05 Dagagisuză, isove cpahtapduey. 

Giozae ci A€/ Ep ch Aeyiay, 
mâreg 35 mai, ov 'catruhaloye” - -: / . 7 az Aa i 2% tza pa 6. Tedrn Estgavos, însisi ciyev velar, - N 

Macr pE Fiv paptoa so, vozis uounla vila. 
„Ară 7oăro 395 fute, os “pricttu seu. giho, ie 

Acre p'Agtren, Yimozas,. aere 05 -vă ozstw,. So pie Yi IAE3. QIZIO =;v sh, pi” , PU RAE _ aa pNă ctg sd maina, să QIN Ss zapis poi i: 
n Ozcă îtă soro valovea, vă GahEȚyva mă "duo, 

Kai db "Drmfnuoy desenul; ortzowat Cox, et 
- Ads vai 1 pmiza cu, ov ămehaudva. e ei 

  

" «Căzaci si Tătari; să trămitemii si la Turci să nG dea ajutoriii, si noi să le promitemi că «le. vomit fi credinciosi. Eră acumii să fugimii curendii, că Ddieii scie decă. vomit scăpă de.. «mâna lui; curândii să fugimit de-aici in ameti6la ce dâmnesce, că multi e greii bragiuli „dlui. Michaiii.» Michaiii căstigâ invingere deplină; ostile lut făcură minuni de 'vitojiii; . scâse totă Ardlulii din mânele lui Sigismundii, taiâ si nimici tâte cetele lui. :Eli aveă “in. cugetii să descindă in Ticra-Romiinâscă, să trâcă apoi în 'Turcia, 8ă coprindă Dobricia si tâtă Ser. . “ bia, si să” asiedie scaunulii domniei in Adrianopole. Insă elii se opri in poiana Turdei, și de diminetia până sera puse ostile'in rândudlă.-. -. NSE 
. 

, | Ă Cumii Michaiii s'a dusi la Basta ca să se consulte, ai DDR 
Atunci se duse la.Basta ca să-l intâlnâscă să se consulte: asupra, celorii ce urmă să facă. Vreă să trămită la copilasiulii _seii care stă inchisi: in cetatea Figărasiului; incă de cândii Polonii alungaseră pre Michaiii, de atunci copilul stă in sclăviă; pentrucă Stefanii Csaky Vinchisese acolo impreună cu numă-sea fâră formă de judecată. Pentru acâsta clii 1 vorbi ca. unui intimi amici, dicându-ă : sAflă Domnulă meii,. că mâne asiii vre să trămitit să aducă pre, «fiiulii mei, pentru. care. mi arde inima, că pentru mine stai inchisi în inchisâre, elii si. mu=: „«mă-sea, că mortii in, mormânti. Te rogii dară, dâcă bine“voeșci, să-mi ' dai. spre ajutoriti 

2 ,
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pa "0 Mzdozag: etme,. ppAlâw cov, image 3cowş dedes, N 
” Hal: ozetde zous în” ăyanăe;:vă uduvow eta Oder, 

Abră 6 Mzdozag Edesfe, mai da 05 Momdle ci 
"Amd "0Td-uegăhi 30, vă. duri vă "Cesar, 

“Os bă epopesy, ămd: e Zoe Madora, | 
„Ypev ec Tv. sera soy, Exsi Emc Ehăaza, : 

Topyţă "că 2Enytptose, 3dv “Pista Tezyn updtey i i - 
„PX ză. Mayagăzi. vă ră, Erei. tu: dazatei, Dă 

Ace 09, Abe "rhifoca, Ezapi ma! uazăioyg, - : 
„lov Meseta, zobs Matfrzes, mal Shows s0wg Badycus. 

“sai mipatie, cprpipise, zo'adaip' axtrhstetzo, i e i iii 
sI vă 603 25 mă matdi, îi Băpe ydhocdzo.. 

pTop' &ro dipos dprntar mine "od. Maehegeă, ir 
Pia “Kai udue vă ov ozelese, dâyov os aigioy Bodiu, 

Tenes EvagaNineusay -Ghot vai Smoalveuy, i i 
| „ Xtpă 7 în mă -gowzăza. zeu, Ehifei Gmeutno : - 
„Atari vdugută Ezoud, moră dt EgoBăo, 

> Kai do EBay md roy, pă d ue mă, 
Ade mo elâdeuzv, aibe 6 Tievept)ne, e i e 

ls Bot: 79 tâtewnay, peră utis pepe 
Kdszpn ua 5.1 'Epoehă, amby Expoonuveăoayj: nu. 

Toys. dddows 23 mois .Epprlov, 002 obs: Extuodzov, 

Is 2ovviân' d Bdraros zoă, Megară. Boig60a dzd gâivov, 

Kai *Păhast mari Boul, îva 7 Davaestzo9, iri 
> Kat mădw:sd Ozvudbova, ms vă. AaTeBăws6uv, 

"Oa aurs 6 Kaicapas, bv Eye mtozeptoy, ii ini 
= Ada. 0edgbv Epadeăiey, sh Ep" nrarsertdov, 

"Kai pipevav pă dzopuiv, vă Extyetptadciaw, Da 
„Nă mă oxozisew fdehav, vai "mate Pmidyuoăaty, *.-. 

“Os 6 e0ăves: Ejervs, poate "63: vacă move, Li 

"Kei togate ya "Diete, uta ză "awdină sous, 
  

«pugini Nemti pedeștri.» Basta i dise: «Ti daii; iea câtă vrei, si tămite-i unde-ti place, să 
«facă ori co.vrel.» Astea 1 dise Basta, “dar altele i pregăteă să aducă asupra. capu- 
lui seii. Eră după ce se despărti de Giorgiit Basta, -Michaiii, se duse la cortulii seii; si iîn-. dată după, rovărsatulii diorilori chiimâ 'pe Giorgiii Ratii si-l poronci să mârgă la Făgărasiii. 

dise: «Du-te curendi, iea cu tine cătanele, pe Mârza cu. Mazilii, si pe: toti Valonii, si «mergi 'de. incongiură: si inchide cetatea: ori să-ti dea copilulii, ori tare să: o sfărami. Ei 
«acuma fâră clipă de intărdiare mă ducă la Beleradii, unde. până mâne sâră fă să-mi vină scirl.» 

“Atunci incalecă toti si plâcă;- lângă densulii pugini osteni rămaseră,' pentrucă nu 'se temeă' de nici o cursă; si asta-i răpuse capulii; că-ci generariulă li pismuiă. pentrucă toti li prii- miă cu mare onâre, si lui se inchină cetâtile si toti Ardeluli ; '6ră pre altii nu-l băgă in s6mă si ziu-i onoră. ă a a aa | 
Ri Ea -, a i i Da IN! 

” „= Cumii 'se întâmplă 'mortea lut Michaiii Vocrodă, 

„„ Si- puseră gândi re șă-lă ombră, dară €răsi se miră cumii să facă, să isbutescă,. fi- indii-că Cesarele insusi ii aveă credinciosii si-l iubiă ca pe uni: frate din inimă. -Căută „dară ocasiune să-lii omâră, ca să-si implin6scă dorintia, că-ci pisma se făcuse ună cutită in: inima, lorii care  tăiă si -secă măruntaiele lori. Pentrucă: Casarele li aveă credinciosii -si-lii iubiă ca pe uni frate din inimă. «Ce ne folosimii, diceă. cel dot Câăpitani, dacă :Michaiă,
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oi sc” oi «piorazănarer, ip fizoy Berhoizoy, e zii a «Ap oo Exideudet, vie: mizaoy i Covi %ey. = i 
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Ayer zeus, „Hahos fhoeze, ded pev mzhdezdota tt 
Kai 'metver EEcoxăduzay, zu 70. TOparivy, =. : 

_ Dv Orga Gyata, "'oziv stvza zau 'ceBatveuy,., ei a aia 2 , , Kai vas ăz5 aiovcdi, cizvsi pi 7b AONAȚI ci i ta Kai "fptzret <0v ele lo vaolră, Enstio d Etodar. - „Na. ppizast <0v cls civ, vapătă, Eritio 7 Etpaze 
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"05. Bvănoy Evagzuvicânze, d. Cuopșov 10iuizay, 
Amo e - "Eroi 7ăv Edovdcuzav, dios vă ui d See, 

  

   

  «va luă corâna ? si unii Români ca eli să fiă onoratii, să aibă si renumele de vitâză? DOL «să asudâmiă si elii să culcgă fruptele ? In .tâte pântile lumei X-a mersii numela de vitezii; «decă nu-l vomii răpune, noi nimici nu folosimii. Câtă mai curendii dară să mergemii să-l „ «ucidemii; să-i taie capulii fâră nici o cercetare.» Asiă: poronciră Căpitanului ce trămiseseră la Michaiu. Michaii insă nu se temea să pată ceva, nici prin gândă nu-i treceă să-i vină mârtea. de la densii, ci sculându-se- de diminstiă, chiimâ pre feciorulii :scii si-f dise: «Pune . «si6ua, pe cală si-lii 'gătesce indată, că voiit să mă “ducii acumii la Deleradii, ca: să puni să «gătescă palatulii de acolo.» Se află incă. in vorbă, cândii vâdii venindă câtră e unii călă- retiă in fuga mare. «Ce să fii?» intrâbă feciorulii. «Facii mustră, 'se vede,» răspunde Mi-. chaiii; «cată-ti de trâbă, noi să ne gătimi. să plecâmii, si ei facă ce vorii voi». In acelasi timpii vâdii si pedestri venindii câtră elii; dară nu se temeă de locii, crediândi că-l veniă intr'ajutoriii. Ei insă, de trei ori blestematii,. nu-i veniă. intrajutoriii, ci eră. dusmanii tră- misi să-i ica .victia. Cumii vădit că sosiră, se sculă in' picire si le.dise: «Bine ati venitii, «viteji! mei ostasi,» Ei atunci: traseră  sabiele, si intrândi sul tindă :năvăliră asuprii-l ca nisce fere. Unul dintrinsii viriadu-i sulitia în costă X, străpunge inima; altulă lovindu-lii cu sabia X taiă capuli, si frumosul seii trupii cădiu ca unii copaciii rostogolindu-se Ja pământi. Ast-, felii li. omoriră tălhăresce si fără: să: se intâmple sabia in agera sea mână. Si corpulii uk 
*.
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-. trunchiată rămase întinsă” pe: pion, despoiati fâră cămâsiă, si tăvălitii in sânge, Etă ce 
“a făcuti indrăeita pismă! astfel â , peritii fără „de: lege acestit neinyinsii eroi “alu Cres- . 

tinătâti! - . E . SE 

, * Cumiă pisma a perduti mult bărbati pe nedreptii,. precumii si pre acesta care eră spriginuliă: Crestiniloriă. 

“O pismă de trei ori: blestemată si afurisită, o Charon: firă de milă, si morte urgisită, 
cumnii de ati cutediatii- pre eroulii crestinilori să-l lăsati golii si culeatii la pămenti Pis- 
“ma a-oboritii pre multi, pre. multi a esilată si in fine i-a perdutii. si i-a ucisi; astfeliă -a - 
ucisi si pre acesti Michaiii care eră. spaima Agarinenilorii. ' Imbracă te, 0 sore, în doliă si: 

„suspină; si tu o lună, plângi, .si voi viteji 6ră plângeti de râuli care sa ficutii,. de marea ne-: 
legiuire care a -perdutii pre 'acestii bărbatii bună care.n'aveă, nici o culpă; pre acestui tenăriă 
frumosti, alii cărui. nume se latise dela Răsăriti până la Apusii.. O ceriii si sâre ingroziti-ve 
de acestă fâră-de-lege, si.voi munti si fâre, plângeti si geliti, că astădi a cădiută columna 

„crestinătâtii, ondrea ortodosilorii, amiculii Sântului: Munte; care jurase pe cruce pe Turci să-i 
perdă, si sângele să-si verse pentru credintiă.: Să fiă intrati eli în Tiâra-Romănâscă, după 
ce se intârse din Germania, imp&ratulă Turcilorii: si-ar fi perdută. mândria pentru totdeauna, 
că-ci clii vreă să mârgă cu tâtă puterea să se lupte cu densulii, acesta eră gândul seti. Ca- 

. , e -
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de-se' dară -să-li, plângeti -avutii si .seracii, petrele si lemnele, arborii. si. riurile 'se, cade să 
verse sirdie de 'lacrime,: că: ondrea, vitejilorii a peritii. Cuvine-se ca in tâtă Tidra-Romăn6scă 
mici si mari să se imbrace în haine negre,' si să plângă pe Michaiii, că-ci ai perdută pe 

« Domnul lori, pe. acelii mare vit6zii, care ingroziă. pe 'Turei, si aveă nume: faimosii; acela 
de care se temă Turcii, 'Tătarii, Ungurii si Polonii, de. tremură ca pesci.. Numai să fiă 
disii cineva că vine Michaiit Vodă, si toti fagiă de densulii cu rusîne inare, :ț6tă puterea Tur- 
cului si Chanulii cu Tătarii, toti scică de trică, si fugiă dinaintea, lui. Eră după .ce a lipsiti 
eli din Ti6ra-Romănescă, giisit'a' Tătaruli timpii ca să o prade in voiă.. Si acumii unde, mal 
este -Michaiii ca sto scape din mânele 'Turciloră si s*0 măntuiâseă!. Altii. Michaiii: ca acesta - 
nu-va mai veni in Ti6ra-lomănescă să facă pe Agarinenj să fază sub pământii.. Petrilorii, 
despicati- vă, arbori desrădăciuati-vă,: si voi munti plânseti, si cămpielorii acoperiti-vă de 
intristare; că=că aii perdutii. vitejii pre acela” de care tremură leii si bălaurii; pre'.acela „ce 
se luptă pentru Ortodosiă, si: speră să facă liturgiă in Sânta Sofiă;. pre acelii ce lucră fâră 
pregetii să unâscă bisereca Domci si a Constantinopolei 'să fiă: una; pre aceli ce nici odată 

„na pusă pretiii pe viGtia sa,-si in nici o bătălii n'a cvutiatii capulă .seit. Plingeti, mănăs- 
tiră 'si multă vă intristati,-că ati: perduti pre miluitorulii vostru, si -altulii.nu mai aflati! si 
de ati cutrieră .totii-răsăritulii.si apusulii totii, altul ca deusulii: nu-.veti mat află ca să vă 
milucscă.- O morte -nesăturată, cumi nu ti-a fosti milă ca.să icl:unii bărbatii atâtă de bunii 

. | . _ II + . | 4] _ „:
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si cumiă nu ti-a fostit rică. de elă! .Păcatăi mâre Sa făcută eu: acesti viteză sa- y lase: tru- 
- puli goli si plinii: de sânge, trupulii bărbatului care eră umbrirea; crestinilorii. Mâne. puteti 

vostră, să-l perdeti cu fâră- de- lege! sal de. sufletul vostru! „ 

  

- hei mustră pe. Uaguri si je lemană,. “pentr ucă a ucisă cu e nedrapruli pre. Michăiă Voliodia. N 

* - Anatomă. ticălosului de Szekel' Michaiii care a fostii. causa 'de s'a: perdutii unii asemine 
Dirbat care eră mare ajutoriii crestinătătii, ati făcutii v6ut insi-vă cu acâsta mare rtii, 
Spuneti-mi, după ce. Tati mâncată in mănia vostră, spuneti- mi, pre cine ati vătămatii? Pre 

"vol iinsi-vă: că-ci vedeti: ce: căstigii via adusii pisma vâstră: ati perdutii Ard6luiii. si Ungaria 
t6tă. Dear 'trăi incă croulii; „ticra vâstră: mar fi.ămărită si robită, nu war căleă Tătarulii si | 
Bugiăcanulă, nici Unguiuli: nici altii cineva: -dâcă trăiă Michaiii, nică unii -Szekel Moisi war 

- cutediă, in pisma vostră, să se facă Craii in Ardâlii. Vedeti ce ati. căstizatii din rivalitatea 
vâstră! Cesarelut' ati- facuti prin acâsta mare daună. Credeti, Unguri al Arddlului,- sati dusi 
tierile vostre, pentru. totdeauna sunt: perdute. Acumii vedeti, fâră “indoclă; ce a fostii Michaiă, 
acuma după ce vai luati: Ard6luli si siede în scaunii altii Craii, “care Va rusînati si: vă 
gonit bătuti. cu vergi ca pe nisce câni. riiosi,: “Ungurii de frică vaii impinsii la v&ndiare; i-ati 

" ascultati, si de aci: amarulit si lacrimele in casele vOstre.. Vor .ati rămasi rusînati,: si "densit 
„vre unit bine maii vădiută: 'Ddieii k-a urgisitii să fiă. fâră patriă; să-si v6diă . ticra „prădată
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- Craii, de aceea -Ddicii ati trămisi asupră-le mare urgiă; pentrucă sunt perfidi si trădători 
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si: averile răpite, să mârgă unde nu vreii, să se. despartiă de at lorii, să se.depărteze de ve- trele părintescă; să-si” lase, case, să si lase copii. Pentrucă ai. adusi pre Moise si l'aii: făcută 

s'a măniatii Ddieii si-i cârtă, cumă vedeti: mosiele lori le calcă nepedepsiti Turcii si Tătarii; mu- 
„ ierile. lori âmblă gâle pe drumuri; dată, precum dice David in psaltire, «cine sapă grâpă. altuia 
"selit va cădă intr'insa.» De diece ori ati juratii, măgari inincinosi, să fiti supus credinciosi 
impărătiei ; si. ati cerută» să vină-fratele. Cesârelui, acel măritii, să fiă rege voue, ali spur- 
„catului vostru: nâmi, si:pre urmă nu ati vrutii să-vină: in Ard6li -unii, rege: ca acela, ci ati - disii să faceti rege din sinuli vostru: si ati ficuti cumi ată voitii; dară si acestii Craii nu - 
„wa plăcutii; ci ati juratii lui Basta să fiti cu densulă si.să-li puneti. capi „ală' vostru, de 
va. seste si. va alungă din tiâră pre: Michaiii;. pre urmă, Pati“ gonită si pre. densulii cu rusine, si ati adusă: pre Sigismundi; ati călcată jurămintele . ce... făcuscrăti, wati. arătată perfidi si 
nelegiuiți, părăsindu pe crestini carii eră onârea vâstră, 'si imbrăgiosiândii. pe Turci caril. 

A eră dusmanii vostri. Dară vot ca si acestiă sunteti „păgânt” nebotezati, si măgari, fâri adeverii, | 
„fără de lege, câni spureati; credintiă nu, este în voi nici câtii intro: 6lă găurită. Unulii Mi- 

«
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n Av ca Supe părega, vă Te Stooges e i popa 8 io masă «te ddr Poizuutuos, 
  chaiii scieă «5 vă facă, să uitati tâte minciunile vâstie, si de ceea lati “mâncatii, orbi si măgâri .ce svateti. Michaiă' nu se: mai arată in Ti6ra-Romănescă, unde Pascâptă bocrii cu: nerăbdare să-lii vedă sosindii,: să alerge inainte si: să-lii priimâscă cu bucuriă. DI 
o. 000 Cumă nimenca. nu scică ce se făcuse Michauii si nu credea, că murise - a Li «Ce sto fi ficutii 6re Michaiii Vodă? Nimicii nu. s'aude- despre densulii dela unii timpii . «incâce. Unde s'o fi dusii si unde s'0. fi aflândi. de.nu se:mat vede? Nu “cum-va. in Tataria - «sa dusii pre Han-Tatari să Dată?: Nu-cum-va. e. in . Moldova singuri fâră de ostire? Ori că «in- Turcia ă 'trecutii si calcă acolo tira! Sâi cu 6ste va 'să! viiă' Turcii să omâră si pe « Crestini să măntuicscă. Nu, nici la Han-'Tatară Sa dusii; nici 'în Moldova este; nici dincolo: «in Turcia; nici aicea in 'Tiră. Ci cu bălaurulii se' luptă la “Turda în cămpiă, care. lă a «ucă si va să-lii ducă in iadii, Nâptea îctă vitejesce s'a luptatii, si Duminecă diminctia x&- «mase învinsă, Uni tipetii numai elii sc6se: cu inima străpunsă: Unde sunteti vol vitejii mei? «luati vă săbidrele si veniti inarmati, de-mă scăpat daci, iubit] amici; că-ci inima mi. s'a: «Străpunsii, puterea: mi s'a tăiată, trupulii mi“s'a slăbită si sufletu-mi s'â ingrozitii. . Voi bine «Sciti câtii eram de vitezii, 'si 'acumii fâră de luptă mă" vâdiii aci 'junghiatii.. De mine odată «tremură Resăritulă. si. Apusulă, 6ră acumi nimene nu 'se găsi să-mi: ajute. De -asii fi sci- «ută de mai nainte să mă fii pregătitii, acumii masii fi-la pământii ucisi fâră -de lege. De «aceea vă rogii,: să sciti dela ine câti veti ajunge in: urma mea Crai in 'Ardâlii,; pre boiarii -
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„«Ară6lului in victia vâstră să ni-y credeti, de 'vreti.să domniti în pace si fâră temă; că-ci 
«sunt. trădători, jurămentii ni tîniă' si vorba-si calcă fâră de rusine. Cândii ti vorbescii mai - 
«dulce, si cu laude te inaltiă până la ceriii; -feresce-te. atuncea să nu te puiă in pămentă, că 
«asiă. m'aii lingusiti si pre mine: si ei X-am crediutii, si 6tă-m& ucisi prin intrigele lorii. 
«De ascultam amicii mei credinciosi, acumii m'asiii fi la pământii, “ucisă 'fâră de lege;. în a- 

„«deverii, săbidra. mea, te asiă fi săturatii cu sângele acestori melegiuiti, i cc... 

a - „Cumii mârtea nu se leme; nicl se rusîutdiă de niminea, II 

«Inaintea mortii vitejia nimici nu pretiuesce; pe-viteji de locii. mârtea nu vr& să-i 
«sciă: nu ve măndriti dară, voi impărati,-regi si viteji, că-ci toti cel. aseminea v6ut în iadii 
«se află inchisi. Acolo e Alesandru celii Mare si renumitii, acolo si Belisariii cufundati în- 
«tru, intunerecii : acolo vedi pre. Solomon cu'tâtă intieleptiunea lui, acolo si. pre Sampson 
«cu t6tă lăudata lui vertute: câti în lume ati venită, regi. si viteji, toti. acolo se-află; nimi 
«nea na căstigatii in ereditate lumea cea mincinâsă, 'nici impăratii nici boiaril mat trăită fâră 
«durere.» Ecă invătiaturele ce ne-a lăsatii Michaiii ucisi de inversiunatil-sel inimicl. Ai lă- 

“satit insă si:nume frumosi in.tâtă lumea, ca să-lă audă si să-l laude toti „vitejii lumei ;. 
pisma si perfidia “-a ucisă trupuli, 6ră sufietulii “se bucură in impărătia cea de' sus, că-că 

.



- = 

326 , „n 445 TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE. fii Di „ 

i At văz sederii es Aapbv Zeru, Chr i ii ” , PEsehzlnzev 28 3! Abyeuazev met i i : „ME Ohm 305 Mraaztă, tors: Teosas! o def, i 
Xe Ezazdatei, va Bpiăzey eta Eos ii. - ă '"Azb Xpisro5 pewrfecs,. zadis piei val Eptzos, 

; „Eco îmăodz. [ 
aiime. val cgadaby, vă pi uz “Bhasonuăze,. YO ri at A ee e - Ori E dos duahăa,. etna vă Yedu: Biua, a | 

| To gis ucw' tazezicnuzy, &x 369 darpuiă 73 pă i 
Cupâriag să. apapăra,: 7 gtura 303 Mda, i. Pa 

Alis “fusu Coi)se 209, micoza Oră 7 ei dai, a i Tă megzctsee!. dora; Eroye. văvopăva i i: E e RTA Et: Aaa Î 2, - | „Nă Bu: div Es5huez, E26 '0ză Voua, * - 
- “Ani exeie.-oi Speo, Adpere vă Mppotrăzs, e | . And, să mepteaărepa,. Bray ză pedesăze, 
„Av 0iheze vă padese, v'. uta Tău 'marplda, 

Medii $ poa ud, 05 Az)fLys) estăa ne: - d ba 2 v pi ? Eypicuezal moN)ă vo0vză,. "03 Anpto. 0z023o0,.- 
| Too Edxpehszii Xptgss5, vadis îi 2 “pop, ii D Si „To Evuă pov Szaupruie, Biocdons să Ti A 

| Mee Eos reava, pă Tv "2rztpi :uz5 “Poebgra, - . . A 
a 7 : S Po „Erei păca eg mio "Eeehă, osia Ilic:encazs sd udaipoy,. | ș] - .. - A . 1 + - o. "Erie ua siţeauz, Tv - Viza pă md. dopo, : 

7 "Zi pri 2 Por. deusepri, pinvog, efecuapiov, * 

  

: 

  

"Ra! Eno. văiyeze ao E, Ilyzia ăog SAspioy, ti, 1% , ad p “A. ADR - Asa Ilasgi-as ai Yi, vai Ilyeuazt Ap 
To. zori va mda ua, 0: 30). avar pe a 

TEAOS, KAI TQ OEQ AOZA... e 

  
elit sa luptată multii. pentru creştinătate, pentruca sufletulii sei să găsâscă la timp milă. Michaiii fă ucisă. din indemnul Înt Bâsta pre: câmpulii Turdci, - în. dâue dieci de dile ale lui Augustă, cândii. curgeă, anul: 1601 dela” nascerea lut Christi. Câti veti citi, de veti află - si erori, să nu mă judecati aspru,. că ei neinvătiată: fiindă mam pusii să seriă în versuri ; mintea-mi. eră turburată de multă intristare ce a cuprinsi inima mea, aducându mi aminte - faptele lui Michaiii, -pentrucă Gram . Seri alii lui. credinciosii câtii si vercare. altulii. Multe -am lăsatii, necutediândii. să le scrii aici. dară vol, câti. aveti minte, -le puteti, implini prin. „Cugetarea v6stră. De voiti să aflati: si patria mea, Malsiania este tiâra “mea, o parte: din Delvinii, se află foite aprâpe, de Sântu-Teologi, Evangelistulii lui Cristi; numele mei Sta- vrinos, si rangulii. inci de Vistiariii. Singurii -de bună: voia mea, an scrisă, la ăntâii si două „ale lui Februariii, acolo în; Ardâlii in cătatea Bistritiei, unde 'stam inchisi si scrieam nptea ' „la lumina stelelor. Bucuriă. vâut tuturora “dela Sântuli Spiritii; si mărire “Tatălui si fiiu- lui si Sântului Spiritii,. Dumnedieului a totii -făcctoriii si ziditoriii. ali met. 
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capră, “Everinoew. 1785. [lagui Dezoldra Tiuzei ou îE "Ioavvivov. Con liceuza de Superiori, e con Pricilegto. 
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Incepândă “dela Sierbanii Vocvodă până la Gavriil“ Vocvodă; compusă de: 
pre-săntitulă între Arehierei, Ditropolitulei Myrelori, Domnul 

    

a [ai Se o - „> DMateiă din Pogoniania,:. .. 
- e ao6 Ci DI DEE: „„ Venelia.: 1785, La Nicolai Giylyjs din Ioanina, Cu. cotă Superiorilorii, si. cu Pririlegii., 2 

: o Prefaliune; 2 

, Pră-strălucite Ioane, Bare pră-onorate, amice multii dorite, tu ram :ră din bună rădă- 
-cină;strănepotii strălucitii din străluciti străbuni,; demnii de a guvernă 'si a siedt pe scaunulit 
Craiovei; tă urediii pentru acumii şi pentru: viitorii, până la adânci : bătrănetie, victiă plină . 

„de: pace si de fericire, ca să te iubimii de â:pururea, precumă te iubimii acumi,' din înimă; 
dimpreună cu Domnuli nostru, căruia să-i dăruescă Ddicii multi :anl.: Rogii incă pre celii 
pră-inaltit să-tă immulticscă. dimpreună cu anii  vietici. si onorile; ca să fil apărătoriuli mul: * 
torii. nedreptătiti, -razimulit: multorii neavuti, orfani si strimtorati; “să-te păzâscă capre unii 
buni Crestinii; să te:tiiă lângă Domnitoriii deapururea. cu faciă -curată,: onorată si pr&mă -
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rit; să-tl immultiâscă “virtutile tale cele mari ; că-ct" demnii 'eşct de stimă 'si de, respectii, ca-unuli ce:tâte guveinezi cu multă intieleptiune, ca .unulă ce al” invătiatii carte bună, ca: „Să Scil'a conduce: pre fii-care după ranguliă sei. Fii. miere si -zachără; nu uită insă-a fi si piperiii: amestecă, dulcele cu amarulii: :că-ci asiă se tine buna răndulă a domniei, avândă 
" adecă -celi buhii: dulcetia, si celii râii amărătiunea. Dară tu scii face acesta: archiereiloriă. si 
preotilor! le dai cuvenita, ondre; la tine venimii cu cea mat deplină incredere; vorba ni se ascultă, si totii: ce ceremii si ne rugâmi, cu bucuriă ni se: implinesce ; bentrucă esci zelosii= fii ali beserecei, 'si cu fapte -probezi credintia inimei tale; -pentruică at invătiătură si cuno- scintie, intinse si frumâse; pentrucii posezi tâte câte te poti lumină si dute pre calea bine= , a; din invătiătură, ondre si intieleptiune. Ca să-ti faci, deci, unii darii demni: de „lăudatele” tale insusiri, i-inchinii astă frumâsă istoriă, rugându-te să.0o primescl, ca si o Dâtră de mare pretii. . |. | Pa , 

- . o . - PI . - i A i ” - E Pa di e Dimică pe lume nu preliuesce câtii amicitia, -- Unii amicii credinciosii, dice teologulă, să nu-lă dar in schimbi "nici pre lumea intregă : - „Că-ci, ce altii: pâte fi mai pretios de câtă unt omii căruia: să- tă incredi inima? Argintuli si aurulii sunt fâră pretiii pre lângă unii: amicii credinciosii: Amicitia este mare combră, . este 
; Mare avutiă, cumii dicii intieleptii, si_nu o plătim scumpit chiârii cu luniea acâsta.. Dreptii- 
„aceea, si eii,; dorind din suflet amicitia ta, am înscrisă numele teii in fruntea .cârtir mele, ca să remână, in memoria, anilorii viitori, să laude cer. viitori pre cel trecuti: că-ci câte se. 

„Scrii, nu se uită, ci rămână deapururea, si se laudă in lume -si, sc admiră de toti. Denu sară. fi scrisii faptele si vidtia: fiă-căruia, cumii si ordinea domnitorilor ; cumii amii fi. putută not. nară, intămplârile -fiă-căruia.? Litera e viiă, nici odată nu. more ::prin ea omul. află istoria - 
celorii vechi, teologia, ver-ce: cunoscintiă si insasi măntuirea sufletului. De este cineva: fricosit 

-- Si. fâră tăriă de Sufietă, se imple de bărbătiă, si infruntă, luptele; meditândii cursul istorici o= menesci;. inima lui se măresce si mintea-i se “inaltiă. Dela: Omerii ce ne spune :faptele cele 
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“mari ale Grecilorii, câte sceule nu ati trecuti! Si cu tâte acestea, faptele 'scrise de :densulii ti se pari flori înflorite de astădi. De aceea, am vrutii si cit să scriii, ca să rămâ- -nă istoriele câtoră-va Domni ai Tierei-Romănesci, ale luă. Radulă si Sierbani, cumi si ale lui Gavriil Movilă, si Alesandru, insemnândii cele intămplate in domnia fiă- căruia, si arătând cumii ai guvernati si cumi s'aii purtati in tâtă victia lori. Am vrutii să scrii ăntâiii tote faptele lui Michaii, dară am aflată că eră de prisosii, pentrucă scriseseră altii inaintea n6s- tră. Incepemii dară cu Sierbani, si te“rugâmii să asculti cele “ce-ti scriemii si-ti inchinâmti. 
Despre Sierbaniă Voerodă, cumii se luplâ cu: Sekel Moisi si-l inciuse, . , N 

| „ Sierbani eră omii mintosi, vitezii, bunii, blândă. si plini de omeniă: sărată si stră- „ini, toti află locii în inima lui; tiâra o guvernă bine; cu vecinii si cu alte puteri făcă pace; “asemenea se-inchină si impăratului 'Turcescii, dându-i haraciti ca să nu mai fiă in luptă cu densulii. Cu unii cuvântii, ni-i plăceă: turburârile si bătăliele, 'pacea cu fii-care eră singura lu dorintiă, pacea tierer lui cu -tâte puterile, Astfeliii, resbelele incetară, miscârile ue osti se „curmnară, bucuria intră in' tâte inimele, Multiumiaraii lui Ddieii bentm pacea ce ne dedese, „. Si Gwmenil reintră in vetrele ce părăsiseră, Dară inimiculăi binelui, diavolult,  persecutoriulii fiă- cărui: crestinii, aprinse Grăsi rin Arteleni foculii resbelului, si csti se adunară preste d6ut- “dieci de mil. Eră unii Sesel Alois, hăvbati cu. multi curagiii: acesta, fii, de trei ori bleste- matii, incepi ororile resbelului, anunciândii că intră cu numerose 6sti in Ti6ra- Romănâscă,, „ca să verse sânge, să ardă, si prad-, si să-si capete "cadre si gloriă prin asemenea. fapte. - Audindii Sierbani de acâsta, chiămâ pre toti: boiarit lui si acliberândi cu dânsii, vrură să-i „dea daruri, să vennoâscă pacea, să se pună in Lună intielegere, si să trăâsci deapururea
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in armoniă. .Trămite dară Sierbanii omii cu daruri. cu de ale mâncârii, si cu insărcinare de a-lă invită să se lase de resbelă, să se lase de scandale, ca să nu se facă voia diavolului: că-ci certele si ncinvoirile demonii le aduci, loră le place sângele, lori: pierderea Gmeniloriă. «Mai bine să avemii pace si amicitiă, decâtii să se verse sânge si să plângă multime de ne- «fericiti.» Sekel Moisi nu vră pacea, nu primi darurile; si acesta spre marea lui nenorocire; pentrucă Sierbanii, cumii vădii despretiulii cu care Selkel, răspinse vorbele de pace, îndată strinse t6te ostile, si-lii insciintiă despre acâsta, dicândă: «Viniă, frate, asupra ta, s'0 scil, «Si speri că în cele din urmă are săcti fiă de capi; pentrucă n'ai vrută să avemiă pace, si „«să trăimii ca fratii, să fiă liniscite si ticrile nâstre, să-si caute sărăcimea, de lucru, si să -«mărâscă pre Ddieii pentru bunătâtile pâcel. Tu vrei scandale si vărsare de sânge; dară fiă :«să le plătesci cu capulii teii, asiă să dea, Ddieă, dela care în genuchi si cu ferbinti lacremi «cerii o rea mârte pentru tine, cerii ca sângele vărsatii să cadă pre capulii tei, si'tâte ne- «voile poporului să apese sufletul teii: că-ci nu răzimatii pre spata mea, s*%o scii, ci pre: «puterea. lui Ddicii, vină si mă lovescii cu tine.» Aceste vorbe i trămise Sierbanii Vodă, dicândi totii-odată Banului Preda, să adune osti si indată ce vori fi gata 'si plece. Chiă- mată si preotii să binecuvinte Ostea, si să râge pre Ddieii să ajute: Domnului să invingă si să supună pre inimică sub picidrele lui, să se intârcă triunfătoriii si incongiurată de gloriă, Să sfarme săgetile si arcurile - inimiciloră, si să revină, la scaunuli sei plinii de strălucire. Apoi Domnulii se inchinâ si luâ binecuvăntarea, 6ră 6stea incepi să se pună in miscare spre „Ard6lii, si a treia di cu ajutoriulă lut. Ddieii treci ofarele. Sekel Moisi cu mintea ametită de fumurile trufici nu scii să măsure puterea si bărbătia lui Sierbanii, ci-lă batjocoriă, ina- inte de a-li cunâsce, dicândi: «Să vedeti ce' are să potiă grosolanuli de Românii; n'am de.
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«câtă să trimiti: o aşipă din ostirea mea, si e perdutii.; Intre acestea, Sierbanii ajunse, si limpresură, si-lii strimtoră de tâte pâritile, si-l aduse de Linchise intrun lacii  imosii. ea intro cursă. Atunci numa! i esiră fumurile. din capii, si perdi ori ce sperantiă: că-ci Ddieii ! impl inima de frică, ca să umilâscă ferâsa lut trufiă, Eră Sierbani vorbi voinicilorii sei dicândi: «Astădi vrei 'să fiti let; să nu le dâmii timpii să se desmetecâscă, că ei sunt inere= «dintiati că ati să ne învingă; să-i atacâmi fâră frică, si veti -vedă că Ddieii e in ajutoriulit * «nostru. Atunci trecură asupra dusmanului multi pedestri si multi călâri, fâră să se vate- a me vreunul, pentrucă Ddici eră .cu densit; dederă multii din tunuri asupra lorit, dară Ddică * Y apără pre ei si pre Sierbanii. Cumii aruneară câte o lance, ai nostri se răpediră asupra inimicilorii si le dederă o bătaiă de-i făcură să apuce fuga să se arunce in -lacit si să inndte 
ca brâscele: atâtia se innecară. că mainici unulii nu puti scăpă, si dacă câte unulii ajungeă 
să trâcă laculă, nu puteă incongiură spata vitejilorit lut Sierbanii. Pre câmpulii de bătaiă se 
află, mortii insusi blestematulii de Sekel Moisi, mortii, golă,.scăldatii in sânge si coperitii de. tină ca, unii porcii. Ecă unde Paduse măndria ce nu-l lăsă să primâscă pacea si amicitia, ce i se oferise: perdă 6stea, tronulii, vistia, “si chiară . sufletulii sei, pentrucă w'aveă firii de - 

| " „Aci scriemii cumă se întârse Sierbaniă invingătoriă si riunfătoriiă în Tergoviste, 
„. Plină de, gloriă si .de strălucire, incongiuratii de toti boiarii si ostenii, Sierbană veni 

la beserecă si dede multiumită celui a, totii. putinte. «Multiumescu-ti, dise, Dâmne Ddieuli 
„meil, care al umiliti pre inimiculii tierei mele, si ne: at scăpatii de urici6sa lut tirăniă, ca «pre pasere de laciulii si cursa ce i se intinde. Ti multiumescii si tie, pr&-curată PFecicră, 
«tie plecâmii: genuchii si ne inchinâmii, eii si toti aj mei; si vâu&, sânti si servi at.Domnu. 
«lui, cari ne-ati mântuitii de acestă fâră, mărire si onâre aducemii, acumi si pururea si in- 
«vecii vecilorii.» După ce dede. mărire lui Ddică, chiămâ. pre .ostasi,. si dise. «Astidi vă 
«poti dă. frumâse sciri: răsplată si onori aibă fiă-care după rangulii seii, pentru bărbătia cu 
«care s'a purtată in bătaiă, de amă invinsi pre inimicii si ne-amii măntuitii de densulii,a
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Acestea si alte multe dise ostenilorii. Apoi se intorse in triunfi la -Tărgoviste, unde-i. esiră "inainte boiaril si Mitropolitul cu toti. preoti! lui, dândii mărire lui "Ddieii:si prâ-curatei. 
Multi treci după aceea, cinci sâii siese ani, in cari lipsiră scandalele si durerile, in cari e- „vamă in pace din mila lui Ddieii; dară diavolulii celii neimpăcatii aruncâ pâtra de scandalii; si turbură, unirea și buna inticlegere, aducândii 6risi rele, plângeri si lacremi amare. 

; | Cumă reni Bator- Gabor de goni pre Sierbană si derastă Ticra- Romănescă. : 

Bator Gabor, omă afurisit, nebunii Si plinii de desiârtă miindriă, veni să bată ticra, să ardă si să prado. Sierbanti audi acesta; dară se arătă cu nepăsare, pertrucă Ddieii Purgi- sise si vrea să-lii pedepsâscă ca, pre unulii ce nu tinuse riindudla Domniei, ci călcase in pi- ” cidre legile, si se dedese la desfrenâni, -vănători, ospetie si alte neorăndueli si fâră-de-legi urite lui Ddieii. Abia cândii intră în tiâră -Bator cu tâte ostile lui, se desceptă, si nefiind in stare să se bată cu densulii, fugi si se esilâ, ca să se implinscă judecata lui Ddiei. V&- . diându-se fâră' capi, î6tă ticra, se trase spre Dunăre de inaintea lui Gabor, pentrucă eră omi Tei, măncătoriii' de Gmeni, necredinciosi, păngăritii si indrăcită; în furia.lut neimblândită făcuse vrândii nevrândi mil si sute de nelegiuiri. Ticra nu a.mai suferită dela altulii atâtea rele; nică odată nu s'a mai vădiutii asiă de. infincosiată măcelărire de vite si de Gmeni : trei luni rămase in tidră, de o prădă, si strică curti si mănăstiri. Bietii Români, ca să scape de atâte crudimi, trecură Dunărea in "Turcia, si scriseră Sultanului să le trimită. Domni pre fiiulă lui Michnea, si să se facă pace. Curândii si veni fiiuli lui Michnea, Domni în Tiera- Romănâscă, si asiă nefericiti! Români r&suflară pucinii, gonindă pre Gabor preste munti. Ra- dulii Vodă avi amară domniă; pentrucă tiâra eră devastată, de nu se află în ea nici vite, nici pâve, 'nici vină; pentrucă tâte le răpiseră si duseseră in :Ardâli: insesi vasele. besericilori :
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si mănăstirilorii pusese fera ncimblăndită să le care in tiâra lul ce o impluse de ar- 
gintulă si aurulii Tierei-Romănesci. Dară si densulit curândi. află, pre cine să-lă invetie min- 
te, de-si perdu ondrea, gloria si victia. Ascultă cumi s'a intămplată” lucrulii, ca să vedi, să te 
miri si să măresci pre Ddieii atotii-putintele a cărui urgiă numai decâtii cădit pre capulii 
lui Gabor, .ca să lii pedepsâscă de păcatele lui, , A 

Cumii Sierbană veni asupra lul Gabor si-lă inciuse deplină, 
“a 

Pugindii Sicrbanii, merse in Moldavia; dară rusînându-se că fugise asiă cutendii, si puse 
in cugetii să stringă osti si să mârgă asupra lui Gabor, ca să-si răsbune. Indată si intră in 
Ard6lă, si adunândii o mână de voinici, numai optii sute de călâri Zolneri, si patru sute de 
pedeostri; trămise si in Ticra-Romănescă să se adune Rosii si Dorobantii. ca să trâcă 

“ 
in Ar- 

d6li si să invetie ;ninte pre nebunulii de Gabor. Cumii audiră boiarii, Rosil si ceialalti, se 
" sculară bucurosi, mici cu mari, si pornită indată in Transilvania, pentrucă eră . insetati de 
'r&sbunare incontra lui Gabor pentru multele reutâti ce ficuse Tierci-Romănesci, pentrucă vreă: 
să plătâscă astui neomenosii tâte nedreptâtile ce făcuse. Pentru acâsta, : Sierbanii trămise in 
ticră pre unii Stanciu, mare slugeriii, care: trase in parte-i ostile, gonindi- pe Radulii; ca să 
nu-i impedece în lucrârile-lori. Apoi trecură iute muntii la Brasiovii, si în luna lui lunii, 
in diua sântilorii Apostoli, Petru si: Pavelii, dederă o bătăliă. atâtii de cruntă, incâti uciseră 
multime nespusă de inimici: dâue-dieci si cinci de mil fu numărulii celorii cădiuti, ale cărorii 
corpui stă zăcendii gâle pre câmpii, si începuseră si paserile să le mănânce. Inima lui Sier- 
bani! fă atinsă de acestii spectaclu, :si ordinâ să stringă tâte corpurile intună loci, să 
“aducă pământii multii, si să le acopere, punendă deasupra si unii stilpii inultă, ca să se vedă 
din depărtare si să se cunâscă rusinea, celorii ce si-aii repusu- viâtia pentru: unii misielii, | 
Insusi, Bator Gabor se.puse. pre fucă, si până să trecă apa, ial eră'să se innece;. fugii ca
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cânele cu câda intre pici6re: i cădiuse bereta, 1 cădiuseră aripele; pentrucă purtă multime “de aripe pe corpulii seii, aripe la capii, aripe la spinare, aripe la bragie, aripe la picidre, a- ripe la cală, aripe pretutindenea, fălinlu-se cu nerusînare că eră ângerii, si că toti inimicii căută să pâră de frică inaintea, lui. Cu asemini fl&curi vreă să facă să tremure si să fugă de . -* elit inimicii; dară fugi .insusi cu mare rusine, si merse de s'ascunse in Săbiiii, unde intrară si scăpară incă câti-va cu densulii, Gră ceialalti neputândii ajunge acolo, intrară in mormântiă. Vedeti si intielegeti, onorati boiari, cumii: Ddicii rabdă indelungă, dară până in cele din urmă plătesce fiă-căruia după faptele lui, cumi făcu lut Bator Gabor, care prădă, si arse biâta Ti6- ra-Romănâscă, si dărimâ besereci si mănăstiri, r&sturnândă chiarii din temeliă pre unele, ce stai si astădi in ruine. Ddieii insă trămise asupra lui fulgerulii desondrei,. făcându-lii să-si pârdă 6stea, si să fugă in Săbiiii cu mare rusine, pentrucă eră capii secit si fâră creeri. 
. Căderea lui Sierbanăi Vodă, si restituirea în domniă a lui Raduli Vodă. 

- Invingendi pe păngăritulii rege, Sierbanii veni la Tărgoviste ca să domnâscă Crăsi; „dară Ddiei nu vră acâsta, ci decretă, să-lii alunge: departe, in Alemania, ca să-si aducă a- minte de Tira-Romănescă, si să-i ardă inima de dorulii ci, pentvucă nu guvernase bine dom- nia. Radulii intrâ in Ti6ra-Romănâscă, si goni pe Sierbanii in “Moldavia, urmărindu-li cu "multi Tătari si Turci carii tăiară mare numără de Lesi, incâti Sierbană scăpă numai sin- gură, si fugi in Alemania. Impăratulii cu onre li primi, si-i dede si venituri, ca, precâti va, stă acolo, să aibă cu ce trăi, să aibă tâte comoditâtile atâtii eli, câtă si 6menii lui. Să-lă lăsâmii aci, si să ne intrcemii la Radulii, ca să memorâmii si faptele lui. După ce-l goniră, se intârse cu ondre la Tărgoviste, se sui 6răsi pe scauni, si domni indelungii fâră turburare, 
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ca unii domnii intieleptii si fericitii. Tira incepu să guste binurile pâcei; domnulii singuri vedeă de pâsurile ci; toti i se închinară, Rosii si ceialaiti, făcendu jurămentă infricosiatii să-l servâscă cu credintiă si deplină supunere, cumă vr& Ddicii si legea crestinâscă; 6ră domnulii -X iertă că conspirase incontra lui, pentrucă făcuseră acesta -ca să-si r&sbune- de Ardel6nulii, si să-lă invetie minte, cumi Vaii si invătiatii. «Acumii suntemii cu tine; sângele nostru vomii «dă ca să implinimă ordinile tale.» 'Toti mari si mici, se linisciseră; numal unii boiariii mare, anume Parcanu care fusese. mare stolnicii ali lui Sierbanii, conspirâ 6răsi cu alti optii bo- iari să omoră pe Radul Vodă, să redice Domni pe Cămărasiulii Michaiii, să sară apoi în- ” “dată pe negutiători, ca să-i măcelărâscă, să iea mătâsurile si să nimicâscă pe Grecii câti se * află în Tiră, boiari, negutiători, avuti si săracă, pe toti până la unul. Dară Ddici nu vri | „cumii vreă ei, ci aduse -mârtea, urdită pentru altii la capulii conspiratorilorii, pentrucă scrisă . « e ca acestia să moră totdeauna 'de mârte rea. In: adevârii, cumi veni lucrulă la urechile Radului, puse de le tăiară capetele, mânele si picidrele, si le aruncară trunchiurile gâle a- fară pe ferâstă in ulitiă, rămănându-le copiii orfani si sogiele văduve ca să invetie altii să nu mai conspire incontra „ Domnilorii, ci să-i servâscă cu credintiă si frica lui Ddiei, dâcă vori să le stea capulii pe' umeri; să nu mai despretiuâscă pe Greci, ci să-i respecte si să-i jubâscă ca pre uni nâmii sânti, binecuvântatii, binecredinciosii si de toti onorâtă: că-ci | Grecii dederă lume! filosofia, literele, antile si teologia; credintia crestinâscă ci o priimiră . D= si o r&spăndiră intre tâte popârele; ei v'aii botezatii in legea ortodosă; si acuma, să-i uci- Pai deti, nu e păcatii de Ddici? Dară si voi, boiari Greci, câti vă aflati la, curte, si câti vă ne-:" gutiătoriti, luati aminte si vă feriti de nedreptate; nu sup&rati pre Români prin nesăturata vâstră .lăcomiă; nu sugeti pre straculii, că Ddieii e in ceruri si ochiulii seii e deschisi asu- pra v6stră; nu vă. bucurati la strinsuriea Românului, că Ddieii are ochi multi, si nedreptatea 
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nu pâte scăpă nepedepsită de densuliă, Credii că tiriniti pe bietit Români, si nesăturata vOstră licomiă i face de aii ură neimpăcată pe Greci, si nu poti să-i vâdă nici zugrăviti; voi tractati pe Românii ca pe, unii câne; de mar avt dreptii, n'ar strigă; dâră fiindă-că se plângii, aii cuvântii, cumii se vede. :Incetati dâră, părăsiti-vă de nedreptâti, ca să'nu vă pe- depsescă Dei cu pedâpsă de veci. Bietii Români ne: nutrescii si.ne respectă; vrândă ne- vrendi ne dicii Jupâne: caută dară să-i iubimii Si Să-i onorâmii ca pre nisce frati al nostri, Ne-ami depărtată insă de firuli istoriei; să revenimi la vorba n6stră si să spunemii unde. s'a născutii Radulii, si cine: l'a crescuti si Va. invătiatii. . o d a 

. - = Din ce nemă se trage Radulă si cumiă muri Bator Gabor. i Radulă eră din familia Michnescilorii, care numără mai multi domni din sinulii ei: 'mo- siulii lui, Raduli, domnise optii până la nduă ant, si tatăl lui. se sui apoi pe tronii, 'si se aretă domnii intieleptii, buni, onoratii si iubitii de mari si de Ni. Dară uni Banul Joaniă, ___—0mil prostit, necioplită, crudi, răsbunătoriiă -si plinii de râutate, ajunse prin intrigele sale la Portă să-lă scotă din domniă; ba incă Vamerintiă si.cu morte: se făcii deci musuimanii ca să-si. ptă, asigură viâtia. Radul Vodă care eră atunci copilii, fugi în Venetia ca: să invetie carte si să capete cunoscintiele necesarie pentru o administratiune intielâptă, Ajutatii de talente firesci, află 'si loculă cuvenitii : spre a se instrui câti mal -bine si mai usiorii, Toti se miră de agerimea lui, atâtii de mare în câti în puginii timpi ajunse “uni renumită invătiati. Din Venetia veni in Constantinopoli unde âmblă: după domniă cumi âmblă toti. Eră atunci Domnii in Tiâra-Romănâscă . Michaiii care coprinse' Ungaria (Transilvania), si se făcu Craii, Radulii vreă să intre in Tidră si să domnâscă; nu-si pută insă ajunge scopulii decât când muri Michaiii si cândi Sierbanii fugi invinsi de: Craiulii. Atunci li cerură Români), . si ! elă veni de domni cu pace'si milă pentru tiâră. Ddieii să-l ferâscă si să-lii păzâscă de-'tott inimicii, că bine ami. petrecută in timpuli domniei: lui, Dară de încă ori afurisitulii Bator : 
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“ Gabor uu se invătiase: minte din urgia ce pătise, ci 6răsi incepii să facă scandale, si se sculă să vină asupra nostră. Atunci Radul scrise imp&ratului scrisâre, ca să-i dea de scire.. des= pre tote; ră impăratulii i respunse ordinându-i să stringă îndată, 6ste, să mârgă asupra lui Gabor, si să chiame in ajutorii si pre Stefani, domnul Moldaviei.:- Adunâ, dară tâte ostile : “sale, si trămise la Gabor să-i anuncie: «Impăratulii a ordinatii, să scii, Domnule Craii, să «venimii asupra ta. cu putere inare; pentrucă vrei numai 'scandale, numa: certe, si. nu-ti pla- «co să fii în pace: ca toti ceialalti regi.» Acestea trămise să spună lui, Gabor, apoi plecă si treci muntii. Frică si cutremură coprinse pe Ardeleni, cândii audiră că si Stefanii veniă cu Radulii. Se strinseră dară Nemesii si boiarii, făcură sfati si otăriră:: «Noi pentru unii omi „«nebunii si fâră creeră -n'avemiă poftă să ne perdemii ticra, si să ne facemi de risă la ve: "acini si la t6te impirătiele, care vorii. crede că avemii capetele pline de vântii, si nu scimă «să ne guvernâmi ticra, ci pentru uni misielii o băgâmii în focii. Noi mavemii putere să ne “ «luptâmit de odată cu Turci, Tătar, Români si Moldoveni.» Se invoiră dară de-l uciseră, „Si rădicară causa atâtori scandale si rele necurmate: Atunci Radulii se intârse plină de o- „_nâre, fâră să fiă suferitii damnele ce câsiună resbelulii;. de asemenea se'intârse si Stefani "cu't6tă 6stea lui, si se duse in Moldâvia. | N a A 
a :  Aci scriem cumă Coustantiuă Voerodiă se bătie cu Siefaniă si fă învinsă de acesta, 

"Cândă Sierbani Vodă fugi din Tidra-Romănâscă, alergâ. in Moldavia, unde domniă a= tuncă” Constantinii. Acesta li primi cu mare bucuriă si on6re, că-ci eră vechi amici si avea „mare incredere. unulă în altulii;- ba incă-i, dede ajutorie în bani si în Gmeni, ajutârie cu care detronă pe Radulă: si băti pe Craiuli, . precumă am. scrisă pe. largii mal susi.: Audindii 
| PI pi 43
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impăratul de acesta, se supără forte pe Constantini, Vurgisi, lii scâse din domniă, si trămise | in locu-i pre Stefani, domni bună si intielepti, cumii -ar&tară faptele in urmă, buni mal alesii pentru săraci, dară aspru câtră boiari, pentrucă . acestia eră nedrepti :câtră s&răcime, Stefani insă sci să-i imblindiâscă si să-y facă miei, tăiândii din ei, impilându-i, luându-le averile si desolându-le casele: săracii măriă pre impăratulă Christos, că nu mat eră supărati de niminea. Pentru niăntuirea lui sufletescă, Stefanii dă vesminte la, tâte beserecele si mănăs- tirile ; în judecâtă eră nepărtinitoriii si drepti, dară cam faiiosi; asiă insă, cumi eră, toti se temeă -si tremură de densuliă; boiarii, mari si mici, li numiă feră selbatecă. Intre acestea, Constantini, fugindii din Moldavia, trecuse în Lechia, unde, in loci să fiă. cu minte şi să se liniscâscă, se puse să adune osti, ca să vină asupra lui Stefani si să-i iea domnia. Dară Ddieii lu trămise in intunereculă iadurilorii;. că-ci, lovindu-se cele: două osti, invinse Stefană:: €ră vitejii Lechi. venită cu Constantiniă, toti nobili, toti coperiti de armăture de ferit, parte cădiură morti pe câmpul de bătaiă, parte sclavi in mânele 'Turcilorii si Tătarilori, . cari-i duceă legati de gâti pre lângă cai. Plângere se făci mare; numai cei cu inimă de pâtră n'ară fi vărsată lacrime. Se prinseră si boiarii cel mari, ce mâncă pre săraci ca nisce lupi flămânai, carii tăriă după densii sute de servitori, si carii despoiă pre bietii Gmeni mai re de câtu: tâlharii, intrecându-se care de care să răpâscă mai multi, care de care să se-im- păuneze mai frumosti: pentru. aceste păcate i aruncă Ddieii in” grele pericule. Incă de cândă.. Domnulii eră uni copilă si nu scie nimici de acestea, boiaiii storceă biâta ticră fâră nicl.o indurare;: dară i ajunse în fine blistemulii lui Ddieii, de-i prinseră vil si-i aduseră legati “inaintea lui Stefană, care i mustră infricosiată si nu vru să primâscă. aurulii si mărgăritarie- le ce-i 'oferiă ca să le lase vitia, ci-i trămise pe toti să Je taie capuli. Numai principele Constantinii scăpă, făcându-se nevădiuti, si. lăsândă: după densulă mare gele, pentrucă ”. 
tr
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niminea nu sciă ce s'a făcută si unde a fugiti, niminea nu putcă spune; de Tai luată Tăta- rii sâii de s'aii innecatii undeva.. Să-i tragă păcatuli boiarii ce Pai indemnată să se dea a- fundiă, boiarii nesăturati carii vreă să domnâscă sub numele luă ca să pâtă bă 6răst sânge- 
le orfanilorii si suge măduu biete! tieri, cumi o sugeă si mai inainte, Dară chiatii pentru acesta perdură si acele bunuri si capetele lori; rimănândă numai cu greulă lor păcati, de care cine scie de-i va pute curăti chiarii foculă iadului! Vai, vai, onorati boiari, cumii ne amăgesce mârtea! cumi ne trage diavoluli in cursele lui si ne face să uitâmă pre Ddieclă vietiei si 
alu mortii! Pentru pudinii aurii si 'argintă ne facemi sclavii diavolului ;: pentru cai, câny de 

perdemii cele eterne, fâră .să ne puteini . măcarii bucură de cele trecătâre: pentru o rea poftă trupescă perdemii paradisulă si lumina dumnedieâscă: pre- cumii pentru lăcomia. loră, acesti boiari aii perdută si acâstă-'vidtiă si „ceealaltă, pentrucă 
mârtea i află in calea ei, pre cândă densit .veniă să verse sânge omenescii. Ddici cui tâte ” sunt cu putintiă, să-i ierte si să ne -mnântucscă si. pre noi de -asemene judecată, ca să nu 
murimu in pecatii, ci in mărturisire si penitentiă. Dară să lăsâmnii invătiăturile morali si. să - reluâmii firulii istoriei, Stefani: incepi să domnescă cu negligintiă, fiindă-că toti inimicii lul “periseră inti'o singură di, inima i se implă de măndriă, si credea. că numai eră nimenea ca 
elii. Prin întrige si necontenite scandale supără pre Lechi 'si -intărită si pre ceialalti vecini: nu mai respectă nici pre străini, nici pre ai sei; amicii si-i trată asiă de râi ca si pre inimici. 

„De aceea boiaril, inspăimântati căutară indelungi cumii să se” curăție de densulii; lucrulă mer- se atâții de-departe incâtiă. intielecendi că Domnulii vrea să-i ucidă, declarară pe faciă că si că vreă să scape de densulă cu ori-ce pretiii. Stefani căutâ să pună mâna.-pe ci, dară ei luară 
“armele si se loviră cu ostile domnesci. Invinai, altii 
fuga, si alergară la Constantinopole, să 

fură “prinsă si 'omoriti, altii scăpară cu 
acuse pe Stefinii si să vină de acolo cu altii Domnit ; 

dară pecatulii si reua lori fortună făcură să cadă in 'mânele lui Suman Aga, care | aduse 
la Stefani legati: că-ci 'scrisii este că supusii carii” conspiră incontra domnilorii. să nu scape 

judecati la:mârte. ..: 
de pedepsa ce li se. cuvine. Cu drepti. dară boiarii co se sculaseră asupra lui. Stefani fură 

. 
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. - Despre Domna lui Irimiă Voerodă si-despre mortea ei, 

„După ce Constantinii, cumii am serisii mai susii, se făcii nevădiutii, mumă-sa, vrândi 
să-si răsbune, adunâ osti multe forte si întră in Moldavia cu furiă mare: Stefani neputendii 
să-l resiste. luâ fuga spre Brăila; 6ră ca se făcii Dâmnă preste tâtă Moldavia. Dară ca mu- 
iere fâră minte, nu sciu prevedă ce râii aveă să-i vină la capii. În adeverii, Stefani insciin- 
tiă, pre impăratulii că ostile Lâchului Ii goniseră, .si că Dâmna lui. Irimiă le adusese ca să 
răsbune pierderea fiiului seii. Impăratuli trămise asupra ci pre Skender Pasia cu 6ste grei 
armată, ordinându-i- să iea: si pre Raduli cu tote ostile ce avcă in Ticra-Pomânescă, Pre- 
cumi dise asia se si făcu indată; ostile turcescă trecură Dunărea: . Skender scrise Dâmnei 
intrebându-o: «Ce ai veniti in Moldavia? ce vrei? Comnia? atunci scrie-mi să sciii si să-ti 
«aducii stegii dela impăratulii, ca să te am casi o soră. -Gră pre copilului tei ca si unii fiii. 
«Scrie impăratului insusi să-ti trămită stegii, ca să stai liniscită pre -scaunulă teii si săne fa- 
„Cemi amici.» Acestea si alte asemini cuvinte dulci si pline de miere serică Skender Domnei ; 
dară tâte eră curse si minciuni g6le. Radulii incă i scrise să nu mai pârte resbeli si să 
ascepte in. pace stegulii dela impăratulii; ră, biâta Dâmnă se bucură forte, si erediândii că * 
dupi vorbele lui Skender, negreșitii aveă să-i vină stâoulă,:se linisci si se trase Ja unii locii 
cu tâtă Gstea, fâră să-i trâcă prin minte de cele ce urdiă Turcii incontra ci. Skender lovi 

„fără veste tabăra Dâmnei, 1 resipi. 6stea; 6ră pre densa o prinse dimpreună cu doi copii, A- lesandru si Bogdanii; reulu fi cu atâtii mai mare, cu câtii fuse neasceptatii; perderea, fi a- 
siă. de mare. că nu:se pâte: spune multimea de osteni ce robiră, osteni. totii tineri frumosi 
si voinici; te coprindeă mila vădiendu-i dusi legati ca pre nisce făcători de rele. Domna 
prinsă, fu dusă la Constantinopole, unde o turciră dimpreună cu copiii. Astfeliă peri din 
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neintieleptia ei, nepricepândii: că nu e datii femeieluri” să se ostâscă, să se bată si să fii ge- 
nerari; ci să se mărginescă la furcă si caierii, să-si caute de casă, să ti6să si să cosă: nu- 
mai bărbatiloră se cade să âmble incâce si incolo si să mârgă la bătălie. Dară acei nebuni 
Si fâră creeri, ce căută să se iea după o muiere? ce aii căstigatii? să-si perdă capulii, on6- 
rea, averea, sâi să cadă in sclăviă, si să petrâcă vistia plină de amarură. Astfeliă perdu bi6- 
ta dâmnă stea. eX; astfelii fură robiti si turciti, ea si copiii ei; astfelii se stinse casa lul 
Trimiă: urgia. Domnului a fostă asupra familiei lui, si din totă moscenirea nu rămase decâtii 
lipsă si miseriă. Atunci se prinse viii.si Korecki, ginere ali Domnei, cumi si Potocki; a- 
cesta insă fusese robitii mai denainte si inchisi la Edicula, unde stete doi ani.de dile,. si 
de unde abiă după multe suferintie: si nenumărate nevoie, est răscumpărându-se. In loculii 

: lui fă apoi băgati la, acceasi inchisâre Korecki, robită de Skender Pasia. Bărbatii plinii de 
intieleptiune, tânăr, crestinii ortodosii, suferi cu răbdare acea sclăviă, asceptândă dela Ddieii 
scăparea sa. Indemănatecii 'si ageri, sciu să afle unii omii credinciosii care li scăpă din in- 
chisâre.: Omulii ce-i aduceă mâncare in partea cea “mai de susii a tumului unde eră inchisă; 
i aduceă si câte. ună curmeiii de funiă bine ascunsi cândii in fie deplăcinte, cându in clon- 
dirulii cu vină, cândii in casii, cândii în alte bucate ce-i cără; de multe ori omul suiă vinii 
cu hbutoiulii, si in acesta puneă peri: si lână. Asiă pre fiă-care di incetulii cui incetulii se strinse 
atâta perii incâtii Korecki putii să se ajute cu cli ca sii să din Turmii. Acestea pote face 

„mintea: acestea făcu si ageruli, Polonii de scăpă din periculi, 'si reintră “in sinuli: familiei, 
sale. Se desceptară portarii si cautară prin tâte ânghiurile turnului, fâră să afle pre' inchisii, 
«Vai, strigară el, ce a cădiutit pre capulă: nostru? Din unii turnu atâti de inalti cumi a 

«pututii să se lase giosii»! Alârgă si daii de scire pasiei, care fâră multe forme de judecată 
„pune de-i spendiură la porta Eticulci.
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  Aci scriem cumă Gavriil Voerodii veni din Lechia, cumă si „despre domnia lu! Alesandru Voecodă, . 
„După ce robiră pre Dâmnă si pre copiii ei, destituiră si pre Stefaniă.: Mazilită,. acesta 
se duse in: Bizantii unde fu forte batjocorit, pentrucă se lăsase să-l”. calce o muiere, “si 
nu fusese in stare să se lupte cu: densa, Domnia Moldaviei o luâ domnulii nostru, Radulă 
Vodă; ră pentru Tira-Romănâscă, “Sultanulii .ordinâ :să aducă din Lechia domni pre Ga- 
vriil. L/asceptă, cu bucuriă, poporulii, mari si. mici, boiarii si ceialalti; pentrucă eră fiii de 
domnii, bine crescuti, nobilii, intielepti si buni. Gavriil eră, in adevcră, fiiuli luţ Simeon 
din Moldavia, care eră frate bună cu Irimiă, si caro si may inainte, din vointia lui Ddicii, fusese tră. 
misă domnă aici: tiâra lasceptă dară ca pre măntuitoriulă. ej, Napucase' insă să sosâscă (a- . 
vriil in Ti6ra-Romănâscă, si Alesandru : făt. pre “Vizirulă să-i promită că va face totuli ca 
Să-i dea domnia acestei tieră. Vezirulii se tin de vorbă: după puținii făcu domnii pre-Ale- 
Sandru, i dede Săngiaci, si porni indată unii Ciausiit de scaunii cu Olacii, ca să apuce Si să - s 

tînă -scaunulu până va veni Alesandru 'să se asiedie. intr'insuli. Cumii audiră de una ca acâsta, 
boiarii si: toti ostenii se strinseră, deliberară si se uniră intrunit Cugetii, de merseră toti, -. 
mici si mari, la: Gaviiil, si asiă cumi: li aflară, li redicară si proclamară Domnii. «Noi pre 
«tine te vremi, pre tine te iubim; tu să ne fii Domni, tie dorimi să ne inchinâmii; pre 
«tine (e-amiă : cunoscutii, de tine s'a lipiti inima nOstră,. lângă tine ' vremii să rămănemi -ca.. 

„<fiil în giurulă tatălui; pentru tine dâmi capuli nostru, dâmă averile, dâmi totii, numar: să | 
«nu te desparti de noi; altii domnii nu ne trebue să vină -să. domnâscă preste noi,. să ne 
«vEneze ca lupuli,. si să ne respăndâscă.* Domnulii Gavriil, ca ună omiă eu capi, le răs-. 
punse. dicândi: '«Boiari mari si mici, ei fâră voia Sultanului 'turcesci nu. mă potii face dom- 
«nulă vostru, ci-mi perdiă timpulă indesierti; -pentrucă: ticra e'a lui, 'e grădina lui insusi,
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«si cine intră iu ea fâră voia lui, mâre de fâme: in casă străină nu poti locui fâră să in- atrebu pre celi a cui este; de-mi va dă densulii voiă, bucurosi voii veni să locuesci si să «fii cu voi, caril mă veti iubi, cum mă iubiti si acuma si mă lăudati in faciă si in dosii. „«Acumi insă iertati-mă si dati-mi voiă să vă lasă sănătate si să mă ducă la, Constantinopoli, «Ja inalta Portă, si de va vre Ddieii, ne. vomii vedt 6răst, Inchinati-vă toti celui ce vă vine «domnii, onorati-lă si iubiti-lă câtu-lii va tîng Ddiei in domniă; fiti: cu minte si nu vă 0- | «puneti la ordinile domnului vostru.» Acestea si alte multe le dise :si le recomindâ; apoi .-- se găti de drumiă. Atunci marele vornicii Cristea, grecă din Rumelia, adresâ poporului nisce -”* + vorbe care nu-i plăcură; si de aceea toti puseră mâna pre fusti, si aci eră să-l sfarme, d6că vorniculă care vădiu furia “poporului; n'ar fi fugiti: să s'ascundă suptii uni vechii patii, la . “spatele lui Gavriil Voevodi; dară scăpatii pentru unii momentă, totă peri acolo marin urmă. , Acâsta păti si logofetulii “Nica; care, măntuitii de o camdată de câtră ună servitorii ală lu, fă ucisii cu fusti si petre de voinici uniti si intăritati in contra Iul. Domnul Gavriil plecă cu fericire, si veni Alesandru- cu glariă si pompă de siediit domnă pre scaunulă. Tierei-Ro- mănescă. Toti, mari si 'niici, î. se inchinară, ca ci. să fiă trupă, cră densulii capii. Alesandru. 

eră omii bună, tenări, frumosi, apropiati si fâră. de nici o: măndriă in. elii; dară togmai pentrucă eră blândi si umilită, boiarit luară îrcu “si. incepură să calce si să prade tiâra: strigă. poporul de multele nedreptâti -ce i se făceă, si blăstemă, pre Domnii care nu le opriă. Pu- cină treci si veni lui Alesandru scire să fiă Sata: ca să plece la 6ste. Impăratulii trămise pre Skender Serdarii, ca' să fiă generalisiniii; ca lui să se supună toti, pre cli săli intrebe la ori-ce, si de: elă. să asculte in tote câte va ordină. Alesandru: se găti si esi cu 6stea la ta :Bără ;. în: urma lui insă, lucru ce nu-i putea : trece prin minte, toti boiarii conspirară in CON 
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  tra lui, si se uuiră să omâră pre Greci, pre cari-i uriă ca pre câni siprejudani; pentrucă toti boiarit cel mari eră Greci, pentrucă acestia, eri, capi gubernători, si Românii ncvrendă să li se supună bu- curosii, juraseră să-i prdă. Cristea eră si elii în conjuratiune; Rosii si ostenii, Paharniculii Lupulă, si multi altit intraseră, intriinsa; nu se invoiră insă Sârbii si Bulgarii, carii se duseră la Alesandru si dederi pre faciă cele ce se urdiă. Mărite Dâmne, i dică,. să scil că tâte ostile tale conspiră „«să taie pre boiarii greci; caută dară de preintimpină lucrulă, că nu e unii minută de per- 

"geliă, si indată porni la Oste, unde intălni pre generalisimuli . Skender, : Acesta lă primi cu. 

«dutii.» Lupulii află de trădare chiară in asternuti, si intruri sufletă fugi nâptea in Unga- Tia; cu densuli, fugi si Spătariulii, lăsând corturile lori pline de tote, cal, arme, de ale mân- cârii si altele. Ceialalti  afându că se descoperise planulii lori, protestară că er sunt cei mal buni supusi ai domnului, si toti cu O gură negară conspiratiunea. «Nu scimii, diseră, «nici de cumii de nici o conjuratiune; noi suntem credinciosii tei servi; viâtia n6stră ni 0 «punemi pentru numele teii.» Alesandru navei, ce să facă, pentrucă cră nevoită să plece fâră intărdiare la resbeliă; i iertă dară, primindă jurământulii lori de credintiă' făcuți pre evan- 
plăcere, pre elă si darurile lui, si amândoi trecură, Estru la unii castelii inalti, asiediati pre o stâncă, de care anevoiă te puteai apropiă; si cine ar fi cutediatii' să-lă calce, cândă . ună singuri apărătorii ali caştelului puteă ucide multime de atăcători? Lupta se incepe cu nu- | merse osti din afară; dară cei din intru aruncă, unii trunchi, “altii petre, sub care cadii ca frundiele “Turcii si Tătarii, si formâdiă mark grămedi de cadavere la pici6rele neclintitei stânce. Malte dile bătură castelului, ci nesciindii ce' să mai facă, otăriră să. dea asaltii cu tâtă pe-: „destrimea, si călărimea, ca să sparie pre cei din intru, si să-l facă să lase castelulii cu tâte instrumentele de Dbâtaiă. In acâstă lovire o-ghiulă cădiu pre calulii Pasiei; toti se spăim&n- tară, vădiândii calul că cade giosit cu Pasia.: Alesandru Vodă alârgă la densulii, li redică si-i 
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oferesce insusi calulii seii, iea pentru sine altulii, se depărtză de cetate, si nu se opresce decâtii la o distantiă unde se crede sigurii, si unde stă si se gândesce să nu vină si asupra lui vre unii proiectile, de care să nu-lit pâtă scăpă niminea, nici chiari -impăratulii, Dară cel din ca-. stelit deliberară si otăriră să fugă n6ptea, incredintiati fiind că nu-.puteă 'tin€. incă multă cu Osti regulate, Rascovii se chiămă acel castelă, si eră ali lui Kn6zii Vasilie. Sculându-se diminstia Skender si aflândi castelulti desiertii, se miră de ce ai fugitii aptrătoril lui si in+ cătrâii ai apucatii. Ostea năvăli în castelii ca să prade, dară nu află nimici, ci. se intorse cu mânele g6le si cu inima plină de amărătiune, pentrucă Dietii osteni nu se aleseră cu altii căstigii decâtii cu asprele nevoi ce pătiseră, si cu o atâtii de mare multime de: mortă, incâti câmpurile” stă albe de turbane ca de n6uă, 6ră din trupurile inflate si plesnite măncă fârele invătiate să mănânce mortăciuni, Mai departe nu merseră să urmărâscă, pre inimici, ci fă- cură pace, ca să se pâtă retrage nesuptrati; si asiă se intârse fiă-care la locuintiele sale, 
“Cumiă Alesandru Vodă se intâvse dela dste, apoi fi gonitiă de Lupul, 

Alesandru Vodă veni 'in 'Tiâra-Romănâscă incărcatii de onoii si incongiuratii .de tâtă 6stea, si siediă pre scaunulii domnescii cu multă strălucire. Dară amaruli ce rămase în 'ini- ma lui asupra celorii ce se conjuraseră să ucidă pre Grecii toti intr'o di. incept să crâscă: pân! ) D ; p intr'atâtii incâtăi omori pre vorniculii Cristea tăiându-) capuli, i sigilă casa, i-luâ tote ave= : rile si le făci averi domnesci.. Vreă să taie si pre multi altii, dară nu putiu, că se temei de Pasia, care aflândă că omorise pe. Cristea, cereă . multime „nespusă de Dbani;, patrudieci de mii de galbini, toti ferecati, costâ pre Domni capuli lui Cristea, fâră să mat adaugemii ama= rele nevoie ce trase pentru acâsta, băgându-i cu r&utate vină, că int”adinsii tăiase pe Cris- tea, ca să-i ijea banii ce si-i insusise domnulii, pre cândii. eră ai impăratului, si de accea tre- buiă să-i trămită indată la impărătiă, si să nu. facă cum-va altmintrelea. . Audindii : Lup ali, care fugise la Craiuli, că Alesandru ucide pre boiari, si redicâ capulii si incepă să stringă osti de Ardeleni, ca să- vină-cu dâvisele asupra Dogmului. Acesta, cumii află că Lupulii strin- geă osti si le esercită, ca să vină asupră-l cu pedestrime si călărime, cuprinsi de intristare 
! 44 
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si chiari de frică, trămise în grabă la, Craiulii cu scrisâre unii omii care să intrebe, să cer- 
coteze si să afle adevârulii. Craiulii r&spunze că.nu scieă nimici si că nu credea ca cine-! 
va să cuteze a stringe osti in tiâra lui; dară astă scire eră insielătâre, si i se dă' numai cu 
cugetii de a-lii adormi si a-lii apucă fâră . veste.. Alti Gmeni ce vinii totii. din Transilvania, - 
i dică: «Să scil că vini osti si nu poti fugi si scăpă. Scoli dară, si iea măsmi de-ti strin- 
«ge: ostile din t6te tinuturile, ca să poti intimpină și bate pre inimică; fi orl-ce:ca să-i in- - 

"«Vingi.» Alesandru nu credeă acesti Gmeni ce-i aduceă 'sciri atât de bune si adovărate; ba * 
inică spre batjocură puneă de-i dă prin târgii, asiă incâtă nimine nu mai cuteză să-i spună 
nimicii, pentrucă Ji omoriă fâră nici o judecată. Unde siedeă, fâră pesă 'si fâră osti pre lângă 
densulii, Alesandru primi 'sciri adevărate si neindoiâse că Lupulit veniă si că si intrase in: 
ticră.. Ametitii de aceste sciră neasceptate pentru densulă,. chiamă pre călărasi, chiamă pre 
pedestri, si le dice: «Nevoi ne vini de partea Ungariei; stati insă toti cu mine, si ei vă 
«voii plăti; 16fa ce vă sunt datoriii, indoită vă voii dă-0; daruri vă voiii face cu mână largă; 
«si ori-ce trebuintiă, maveti decâtii să mi-o spuneti, si vi se vă implini. Jurămentulit ce 
«mi-ati făcută, faceti-lii încă odată; jurati să fiti cu mine, si plecati la bătaiă, că inimicii 
«Sunt forte apr6pe; mergeti si intimpinati-i, că nu e timpii de perdutii.» Ostenii răspunseră 
«Toti suntemi la ordinile tale; dară tu ai călcatii Singurii jurământulu teii; plata ne-al. 0-: 
«prit'o, pre noi ne-ai despretiuitii, ne-ai socotitii ca unii nimici, si ne-ai adusit de navemi: | 
«cu ce să ne nutrimii familile. De sărăciă si lipsă. ne-amii v&ndutii toti armele in târg, -. 

„«ca să dâmi de mâncare copiilor nostri; acumiă nu ne-a rămasii spată, nu ne-a rămasă 
«lance, nu ne-a rămasii calii de bătaiă, nu ne-a r&masi scuti: cu ce să-ne luptâmii, măria: 
«ta, incontra inimicilorii tei? De multi: se cădea să prevedi lucrurile, si să ne dai de stire, 
«ca să ne economimi, cumii vomii pută; acumii insă nu mergemii să ne omoră ca pre mici, ? 
«Si să-si ridă de noi Lupuli si altii, că ne espunemii capetele ca nisce. nebuni. Timpul: 
«nu ne iârtă să inâi stâmi; caute fiă-care să-si măntucscă; cumi va pută, vitia. Adevăratii. 
«că ne-ami legati câtră tine cu jurămânţji infricosiati, dară singură Tai călcatii, gonindă. 
«pre fiă-care din noi, - lipsindu-ne de arme si despoiându-ne de economie. Caută-ti dară si 
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sacumii Singurii scăparea ; plecă cu sănătate si fugi mat curândi, că altmintrelea nu-ti poti 
«măntul viâtia de inimicii ce s'aii uniti si. redicatit” asupra ta. Noi nu putemii decâtii să 
«rugâmii pre Ddieii. Sântulii să te umbrâscă pre unde vei merge si te vei află, „să te scape 
«de. pericululi ce te amenintiă, să-ti dea liniscea, pacea sufletului, şi de va fi vointia lui; 
«Grăsi să te vedemii, să te avemii Domnii si să ne inchinâmii tie.» Asiă i vorbiră, apoli se 
inchinară, 'si dânsulii le aruncă o pungă cu bani ca să si-i imparțiă. Incă mai inainte A- 
lesandru trimisese patru sute de Bulgari ca să, spioneze miscârile inimicului si să i le facă 
cunoscute; ci insă lăsară pre Domni si se uniră cu Lupulii, ală cărui cugetii eră să prindă 
pre Alesandru chiarii în curtea lui dimpreună cu toti boiarii, cu tâtă familia si curtenii lui. 
Domnulii intielese planulii, incălecâ indată si luâ fuga; in urma lui plecară indată cărutiele 

-- cu Dâmua si jupânesele ce o insogiă. Ce 'ametidlă, Ddicule! Dă omi preste omit, ca să fugă 
si să scape de Lupuli si.de ai lui, cari pre câti punii mâna, i si ucidii pre locii; la câti 
boiari, la câti negutiători le remaseră muierile văduve, si copiii orfani, câtii. sânge se vărsă 
in acea di! de altmintrelea frumâsă si senină, o miercuri spre sâră. Nu vedeă incătro să 
fugă bietii Gmeni, dă unulă preste altulii si se impedecă unulii pre altulii in marea ameti-  -..—- 
lă si frică care-i coprinsese. Cădiură boiari. multi, cădiu:si Monembasia, archiereii. onora= *""" 
Dilii si de o!vitiă sântă; tăiându-i capuli si despoiându-lii de sacrele lui vestininte, Varun- 
cară goli în. ulitiă.: Domnulii în ameti6la sa apucâ unii drumii diferiti de celii pre care mergeă 
Dâmna, fugindă mai goli, fâră manteli, de te coprindeă mila, să vedi unii Domnii ca. elit 
despoiatii, gonitii, batjocoritii de unii servitorii ali lu. Dară Ddieii nu iertă astui servitoriii 
marea. nelegiuire, ci i-o plâti indoiti si:intreitit; preste” puţinii veti vedă cu..ce, morte li 
omori generalisimuli Skender; vomii scrie cu amănuntulii in ce pericule.se aruncă celii-ce
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nu Servesce cu credintiă pre Domnulii: seii, pentrucă Ddieit nu pâte .suferi insielăciunea, . ci o descopere si o dă la lumină ca să se pedepsâscă. “Intre acestea, Alesandru, după ce se perduse. de familia: sa; nu scieă ce să facă, fugi in. Brăila, in tînutulă Turcilorii, unde Ra- dulii Vodă, care aflase de nenorocirea luf, i trămite bant si vestminte ca unui cumnatii ce eră cu densulii. Dâmna 6răsi fugi la Rusciucă, unde abii se desmetici si putu vedă lumina dilei, Alesandru eră, nemăngăiatii că se despărtise de densa; plângeă cu amară si eră des- perată, cândiă sosi unii omi' dela, Rusciucii: si-i dise: «il cu inimă bună si te bucură, mă- «aria ta; ti aduci sciri bune si salutâri dela familia ta; e tâtă sănătâsă, a trecută la Rus- «ciuci cu fericire si te asceptă pe măria ta ca pre duleea lumină a unei dile fericite.» Cumii Drimi acestă scire, dede laudă mareluj nume, alii lui Ddieii, dărui pre anunciătorii cu ce avi mai pretiosii asupra lui, se puse 'indată int'o luntre, treci Dunărea, alergâ. la soţia lui, se imbrăgisiă cu dânsa si cu toti aj casei, si asceptâ acolo să reintre in Ticra-Romănâscă: din di in.di speri că a sosi ciausiulii cu Dberatuli pasiei; dară multii stete acolo,, pre margi- nea Dunărei, si in locii de Deratulii de reintrare, i veni pre neasceptate ordine de a merge la Constantinopoli. | a aaa a 
a Aci scriemii cumii Lupulii ceni telhăresce în ticră, si relele câte făcă Greciloră, Intre acestea, Lupuli cu multa lui, intieleptiune, nu scică ce să facă Si cumii să dregă. ce a stricati. Ce să intimpine mat ăntâiu? să imblăndiescă pre Turcă, sâi să plătescă pe "Unguri ? 'strimtoratii de cererile „acestora, punea sula in câsta bietilorii 'negutiători, i “stor- ceă necontenitii, i siliă Să dea si ce aveă si ce n'aveă, pentrucă i tinea inchisi intr'o mă- năstire, ca să-i aibă la mână si să le câră totii de ce avei, netoiă, spre a se scapă de os- tile unguresct: - neincetatii amenintiă să ucidă pe bietii Greci inchist în mănăstire, si ef căută să dea ori-ce li se cercă, ca să-si scape vidtia; 6ră cât se: aflară prin judegie, si perdură capulii cu totii ce aveă, mârfuri,: turme de OI, ciredi de boi si altele, Eră pre acelă - timpi unii numiti Buzdugană, ont nebunii, telhariii crudii si neimblănditii: pre ucesta tră- „mite Lupulii să omâră toti Grecii câti va 'află pre la ticră, Esi neomenosulii si cutreieră, sa- 
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tele si orasiele, tăiândi fâră milă Crestini multime nenumărată ; dară si lui i veni la capii 
urgia lut Ddieii: că-ci asupra lui si asupra lui Lupuli, cumii veti vedă din câte vomă scrie 
mai la vale, cădiă toti. sângele crestinilorii ce uciseseră. După ce-si intinse domnia, si tăl- 
hăria preste tâtă ticra, Lupulii se ingănfă de eredeă că altulă nu mat eră ca densulii, Toti 
blistematii si mâncătorii de Gmeni din tote ânghiurile alergă, la cl ca la firesculii lori capii, 
toti i se supună, lă iubiă si i se inchină ca unui Ddicii pămăntescii: tălhariulă cu tălharii 
Ss'adună, tălhariuli tilharii iubesce; si gretidsele lori .bale li: se pare că. sunt mierea cea; 
mai dulce. Se strinseră dară si ficură jurământii infricosiatii, legându-se să fii toti intrunii 
cugetă, să-si pună, capuli unulii pentru altuli, să fiă gată a stă cu toti! incontra ver-cârul 
Domnii “ar veni dela Constantinopoli, să-si pună vistia si averile pentru celiă-ce- ar cădă in mânele Domnului, ca să nu-lă lase să pâră: acâstă otărire luară aste capete pline de minte 
cari nu sciii că aii să se spargă ca Glele fâptuite din unii fragedă pământ. ; 

Aci scriemii despre domnia lul Ion Gacriil Movilă Voerodă, 
în 

' Cumii ajunse Alesandru la Constantinopoli, £ luară domnia si tâtă puterea. Domnuli - 
„Gavriil se află acolo de mai inainte, cumii ami spusă: impăratulii ordinase să-i dea mer- ticii, di cu nopte, diece florini galbini, ca să mănânce, să se odihnâscă si să fiă cu inimă bună, până cândii va dă Ddieii să iea domni a. Atâti de multi li onoră.si Muftiulii si ceia- 
Jalti, că in scurtii timpii avi: curagiulii să pună flamură: că-ci.i dedese deplină putere asu- 
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pra tuturorii Omenilorit lui, si voiă să mârgă si să se plimbe ori-unde va. vre, să trâcă, de 
va pofti, chiarit si in Galata, să se ducă, de-i va plăcă, si la divanii, călare, cu rafturi de 
aurii, si cu buzduganii, să fiă liberi intru tâte, nimine să nu-lii supere, să nu-lit intrebe nici 

„mare, nici micii. După destituirea lui Alesandru, dederă săngiacă lui Gavriil, care trămise 
“in tiâră ciausiit de scaună si pre Demetraki si Nicolaii Catargiu, ca. să gătâscă si să facă tâte 
cele de cuviintiă pentru venirea. lui. Acestia aflară pre Lupuli în tâtă trufia lui, si ca in- 
tielepti ce'eră, sciură: economi pre nebunulii, tînură pacea si nu -ajunseră la bătaiă, 'tăcendii si 
lăsându-lă să facă ce vreă elii. Amănândi timpulă cu adi cu mâne, sosi si Gavriil Vodă, 
domnii forte intieleptii si care guvermâ Tiâra-Romănâscă cu bună răndudlă. Cu densulii ve-: 
niră Aga, Capegii, Ianiciari bătrâni si Curugii. Esîră spre intimpinarea Domnului: boiarii si 
toti crestinii, carii Pasceptă cu mare. dori si cu bună inimă, ca să i se inchine. De multele 
nevoi „si strimtorâri lumea fugise la munti; dară si aci trăiă totii cu frica in sini. Multi 
diceă: «fugiti, aii venită lănciariă;» "altii Grăsi «ait veniti Tătarii;» fiă-care se intrebă: «unde 
«să fugă ? cândii are să.se facă victima, fiă-căruia 2» Toti suferiă pre tâtă dîua durerile moi- 
til ce o aveă, mereii inaintea. ochilorii, si, niminea nu scieă unde si cumii să-si. măntuâscă 
acestă misiea si trecătoriă vistiă. Atunci. si noi fugirămii la munti inti”o stare, de ne plânecă 
cu: amarii ork-cine ne .vedeă ; dară provedintia dumnedieâscă veni in ajutoriulii nostru, tră- 
mitândă pre domnuli Gavriil să ne resbune. Cumi audirămii că intrase in tiâră, norulii in- 
tristârii se resipi de pre capuli nostru, si esîrămii cu archiereulii spre intimpinarea lui. Pri- 
mindu-lii ca pre uni impăratii, ne salută si-lii salutarămii ca, pre unii strălucitii sâre de 
măntuire: mare -fi bucuria nâstră că Ddicii si intorsese ochiul milelorii asupră-ne; dreptii 
in iad nu se bucurară cândi vădiură pre Christos acolo, mai multi decâtii ne bucurarămit 
noi, mari si mici, cândii Gavriil veni să ne scape si să ne măntuâscă din mânile inimicilorii, 
Ne întrebă apoi, cumii petrecusemii si ce nevoi suferisemii? Noi răspunserămii: «tote ne- 

“ «voiele, prin puterea ta sunt ca cumă W'arii fi fostii: , muntii” si ripele waii opriti astă putere” | 
«de a ne mântui, si din mila lui Ddicii venimit liberi inaintea măriei tale. Să dea numai 
« Ddicit să trăesci până la adinci bitrănetie si să petreci multi „ani fericiti pe tronulii domniei, 
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aca să aflâmii si noi, măcarii acumii la bătră inetie, pucină repausti sub umbrirea puterei tale, 
«Purtunele si periculele prin care ami trecuti din causa unui omii fâră de minte, le-amă 
auitatii t6te cu venirea ta, si suntemii linisciti si gata la ordinile. talo.». După aceea merse: 
la “T&rgoviste. si cu multă pompă siedii în scaun, unde facă Ddieii să stea, cu fericire ani 
niumerosi si să i se immulticscă dilele si gloria. Cumii se: sui pe tronii, incepu să împartă 
onori la cei cele merită, să pună Omen in tâte oficiele domniei, să răndudscă administratori. 
si să chiame: boiari la divanii, totii 6meui, carii puteă să tragă laudă: -si asupra lorit si asupra 
celui ce-i rănduiă.. Vornică mare făci pre unii Ionascu care se trăgea din vitia lui Petrascu; 
făcă apoi boiari si pre ceialalti, pre fiă care. după ranguli sei, înfrumusetiându- si casa si 

„toti divanulii cu Gmeni de n6mi si cumii se cade. | „m 

a dei scriem: ce : mărte atură Lupulă si Buzduganii. 

Nu treci. nulă si veni Domnului Gavriil ordine să plece la '6ste. Strinse dară si săti. 
tâte cetele sale; dânsuli nu putii să mârgă, ci răndui uni Hatmani preste ostile gata deple- 
care. Lupulă vră să mergă si eli la bătaiă, ca cumii lar fi trasi unii ce ascuns a spre m6r= 
tea, care-l 'eră. scrisă, Pre densulii li făcă Gavriil mare spătariii preste ostire. «Nu face astit: 
pasi,» i diceă amicii si 6menii cu minte; : «nu te duce acuma la 6ste; că e.val de tine, de. 
«vei cădă in mânele lui Skender: scii că Turculii inimicii e blăstematii ; gonesce si prinde 
«iepurele cu carulii. Tu ai nume reii: toti te cunoscii. ca. conspirătorii neimpăcati incontra” 
«Domnilori:; toti scii că in. vistia ta te-ai tinutii numai de, scandale si de turburâri. cumii 
«al făcută si acumi, aducându-ne pre capil asti Iaramil ce ne-ati devastată: tiâra mal reci 
«decâtii nesătiâsele locuste. Unii bine mal făcutii, de când ai esitil din copilăriă; si pentru
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«stricăciunea ce ai adusii acumii tieref tale, impăratuli, de va pută să pună mâna pre «tine, are să te sature cu mustariii si cu piperiă. lea dară bine s6ma, si nu alergă singurii «la o inârte rea si sigură.» Lupulă nu ascultă aceste intielepte sfatuit, ci plecă la 6ste cu toti ai sei. Cumii ajunse si. dede cu ochii de generalisimulii "Skender, acesta apucându-lii de mâna dreptă, «tu escă, dise, faimosulă acel Lupulii, care ai făcutii atâta stricăciune. tierel «impăratului? -Bine că mi-al" venită in mână: am. să te invâtiă să nu ma! calci tiâra lui Vodă, «Să nu mal conspiri, să nu mat innalti capul, să nu mai redici spata nici fustele incontra.: «d omnului tei, să nu mai cutezi a-l goni din ticră; da, amii sii te facii astădi să-ti cauti acâpulii.» Acestea-j vorbi; apoi dise să-l ducă legată -si ferecatii Ia Dristorii, unde: merse in urmă si densulii cu ttă 6stea. De acolo Skender scrise impăratului insciintiându-lă: -«amă, «prinsi si-lii am in mână pre celi-ce a cutezati să calce ticra ta, să strice grădina ta si «să batjocorâscă numele teii; da, am in mână aci, la ostire, legatii si ferecati pre Lupuli,- «celi-mai mare inimicii ali impărătiei tale. Răspunde-mi dară, care este vointia, si otărirea, «ta despre acestii 1nisielii.» Impăratulă trimise vorbă să-l pună în ti€pă ca pre unii-inve- deratii conspirătoriii si ncimpăcatii inimicii ali imp&rătiel. Skender chiămâ Cadil si judecă tori, si le'ordină să judece pre Lupulă pentru: marea nebuniă ce a avut de a stricati icra,. impăratului, să-lii pună in tiâpă, si să nu facă cumva altmintrelea. Cumii dise Skender, a-. siă se făcu otărirea: Lupulă fă trasii in tiâpă dimpreună cu aceli „neomenosi, inrăutătiti SI cruntii Buzdugani care ucidei, pe Greci fâră milă; si cu dreptulii, pentrucă asiă patit inrăutătitii carii nu se căescii de păcatele lori si carii singuri caută mârtea ce merită. Multe rele ne făcură aceste două fâre si prin târgul si prin sate. EL mal aveă ună soţii. chiorii ; pre acesta lii beliră "Turcii, si-i implură pelea cu paie, si asiă muriră „toti morte rea, si nu- mele lorit se stinse de pe facia pământului, i opiu 
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- ACI SCRIEMO ORE.CARE CONSILIE CE AM DATĂ PRE-LUMINATULUI DOMNU ION ALESANDRU, - 
CÂNDU SE AFLĂ IN SCAUNULU DOMNESCII. 

”. Pr&luminate Dâmne, uni lucru maj. cerit:incă să faci: 
dai. nitârei, câte am scrisii din. istoriă, să le puni in minte si 
ca să te convinai că faptele plorificate de lume sunt desierte, 
pretiii si: de călcată in .picidre, 

câte ti-am-'vorbitii, să nu le. 
să -le cerceteză cu amănuntulii;; 
mincin6se si demne de: des- 

că aducii numai nenorociri si nict uni folosii. fâcândii să se verse riuri de sânge, si să se lase copii orfan! si muieri văduve, pre cândi domniele la care 
ne ducii nu potă stă indelungi, -ci perii de: multele 'rele si turburâri ce.se nasii din ambi- 
tiune. Cu dreptulii. dară strigă Solomon: tâte sunt desiertăciuni; „că-că domniele ca si. avu- 
tiele si junetia, n'aii nici unii pretii si nu potii decâtă 

- celă-ce cugetă la frumusetiele. cerului, 
să ducă pre omii in iadii.; Fericit 

punândii suptii picidre lumea si ale lumei! acela, innăl- „tiându-se cu mintea până la Ddiei, va sci să implinescă vointiele lui. Fericit: celii-ce cu- - getă neincetatii la mârte; stâruindii pururea in fapte bune! De :arii avă Gmenii mortea ina- intea ochilorii mintii, nică odată: n'ari face, ba nică n'arii vră râă; celii-ce cugetă la in6rte, despretiuesce cele pămntesei. si-sk iea sborulii, câtră ceri. De aceea, fiiule, ti scriii site sfă- 
tuescă, ba chiarii te.rogă să asculti vorbele mele,. ca să te folosesci de consiliele unui b&- 
trână : că-că, cine ascultă, fiule, :de . vorba bătrâniloră,' capătă laudă dela multi si mari si! 
mici, capătă ondre si gloriă, capătă avutie, capătă lesne chiarii victia de veci. Deci, măria: 
ta, caută să aibi ăntâiă, temerea de Ddiei, dacă dorescl să trăesci vidtiă adevărată. .: 

„Se cade ca domnii să aibă temerea de Ddieă, si să fiă drepti judecători. |. -. r 
- Mat ăntâiti, „temerea de Ddiei e inceputulii 'întieleptiunei si temelia judecâtilorii : dre-: 

i 

pte; si cine a căutată să capete temerea de Ddieii, - s'a măntuitii de fera cea nevădiută,: de mârte; in rătăcire si gresielă. nici odată mu a cădiuti si totdeauna a fostii scutită de pă- 
.
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cată; în laciulii inimicului omucidi care a cădiutii din celi mai inalt troni, nu sa prinsi, si pre curse a călcatii fâră frică, pentrucă' temerea de Ddieii Pumbriă ca unii scutii neinvinsi, si ângerulii păzitoriă 1 stă neincetată in ajutoriii. Nu e cu putintiă, fiule, să păcătusscă, nică să se abată din calea adevârului celi-ce “se teme de. Ddiei, ci umbrită sub aripele ă toti putintiei lui petrece pururea norocitii si de trei ori fericitii. Lea dară bine aminte să nu-ti uiti acâstă virtute, ci să o oservi si să-o practici, câtii vei trăi; că-ci multe esci datoriii ca. unulii ce multe ai primiti dela pr& inaltulă Ddiei, care te-a făcuti domnit strălucită, ca . „toti să se plece, să se inchine si să tremure inaintea ta, si cândă stai in mărita ta. curte . si cândi te preâmbli in cale. Da, te-a inăltiati Ddiei si te-a făcuti rege alu tuturora, ca, "toti să se temă'de tine; dară si tu se cade să fii fâră măndriă si dreptii judecătorii, ju- decândii după adevâri si dreptate, necăutândi nimănui in faciă, de e boiarii. sâi tieranii, si neluândă daruri, ci cercetând fâră „Părtinire causa fiă-căruia, si dândă otărire după cumii: cere legea si sânta dreptate. Uni judecătorii ce nu caută la fegie, se as&mă&nă aprope cu Ddieii care dâ fiă-căruia după faptele lui; cândi mergi dară să judeci, pune-ti.in minte maj ăntâiii că al să te infășisiezi si tu golă la acel infricosiatii judegiii, unde. lumea - intregă, va tremură, unde vori stă mii de mii de imp&rati,.boiari si mitropolii, toti goli si miseri, Acestea, -cumii si amarurile pedepsei de veci, să-ti puni în minte; apoi să rogi pre a toti putintele să te lumineze, ca să faci judecată drâptă: si numai asiă să est ca să siedi in scau-: nul de judecată, neincetatii avândii inaintea ochilor pre: Ddieii, ascultândi vâcea cugetului si tinendu. legea pre mâsa judegiului. De e:să condamni 'ună omii Ja morte, vedi să nu gre- siesci cumva; cerceteză culpa câtă se pâte mai-cu dinadinsuli, că scumpit e sângele omu- lui, si cu ce poti să-l răscumperi ? Cerceteză bine marturii, să nu cumva să mintiă; că-ci marturii mincinosi sunt ruina dreptului. Otărire abătută de lege sănu dal, fiiuli mei, pen- trucă e totdeauna urici6să, -pentrucă e păcatii să pâră unii omii pentru 0 mică culpă. In . celelalte judecâti ce vei face, tine-te, fâră abatere, de. legea tierei,. care n'are' lipsă de legile im- . 
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părătiei, ci coprinde tâtă rănduela de judecată. Urmâzii dară. răndudla de judecată ce aj aflatii in ti€ră, si nu te teme că 
anulă multe judecâti ce tu vei face: 
lege, judecă totdeauna dreptii si după 

. 

încă 
Nu se cade Domniloriă să-si calce jurămentulă, . 

unii lucru, pr&-luminate Domne; te.rogii să mai faci: 

vei gresi in ceva; €ră de te vei abate dela legea, tierei, se vorii 
Dară judecândă si după legea tierei si după altă 
vointia lui Ddiei,: ca să -te poti asemănă cu dânsuli si stă de-a drpta la infricosiatulă lu judegiu.. : ai DIE A: 

EN IN RR IL ! 

POLII II a aa 

jurământulii ce. at urati să nu-lă rupi nici odată; pentrucă infricosiati lucru este jurământul, si' ai să dai s6mă: lui Ddieii de jurămintele. tale; pentrucă jurământulii se pune pentru credintiă, si din inimict face amici, din resbelii. pace. Vedi cumă impăr 
numergse, cumii se vârsă riuri de sânge, până 
ajungi la invoire, facii si jurămentii, care le l6gă de 
una pre alta cu credintiă :.atunel tierele lorii se. deschidă, „torii treci fâră frică dintr'o impărătiă intr'alta. 
al legatii amiciă cu inimiculii tâu, să nu puni cugeti râu si ondrea lui; să nu put cugetii re nici 

ătiele si sâcă comorile. ca să plătescă. osti 
să se afle cineva care să le impace; cumă 

dalcea.pace, 'si le indaturâză a se ajută, 
se deschidii porturile, si negutiă- 

„De ai ficuti dară si tu jurămentă cuiva, de 
pre vistia lui, ci să-l iubesci pre elii 

pre vreunuli. din boiarii tâi cui. ai jurată să fii amici, că jurământului cade asupra capului tei, si-ti perdi vitia, ti. perdi si sufletului, făcând pre boiariii să-ti porte resbeli, si de. va pută, Să te omâră,  Jurământă nică odată nu sar cădă să:facă Gmenii, pentrucă Ddiei scie tote 'si nimicit nu-i este astunsii; ci, cumii ne in- vâtiă evangeliuli, vorba -n6stră. ar căută să fiă 
nimicii decâtii adevârulă. Dară fiindii-că străm 
immultită intre- noi cu miiele, si fiindii-că chi 
cere. să jurâmi:unulii altuia, si de aceea, si tu ține-ti jurământulii, 

„„a5ia si nu, spuindii totdeauna adevâruli si 
bâmii adevârulă, fiindi-că si minciunile - sati 
ară -jurândii nu ne credu altii; atâta: r&utate 

si nu te abate .dela ade- vârii,, ca să aibă 6menil. tâi incredere, în vorba: ta. SR DEI PR ILIE 
. e a . a A i “ 

Pt e 
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E “= Nu se cade Domnilorăi să facă nimică fâră consilii, - 7 A 
Incă unii lucru, pr&-luminate domne, -cade-se să mai faci: ca. să-ti 'guvernezi .bine 

domnia, iea dela toti consilii, si care ti va păr& mai buni, după acela să urmezi. Cerne 
bine cu mintea t6te părerile, alege una si lucrâză după densa, luându a minte să nu faci 
nimicii fâră a deliberă; că-ci altmintrelea, poti rătăci si perde onsrea ta. Omul ce nu scie 
deliberă, nu .scâte la capeti de ce se apucă, si se face de risi multoră. "Din contră, cine 
scie deliberă „bine, intre toti domnesce si netediesce tâte obstaclele. Omulii ce nu scie 'deli- 
beră, dicii invătiatii, e inimică siesi si se pâte dice că n'are capi. i e 

. „* Cade-se Domniloră să fiă în pace cu cecinti 'loră, Ra pn, 

Incă unii lucru, pră-luminate domne, se cade să mai faci: tine pace cu toti: vecinii 
. “tăi: pre regii ce se invecinescii cu tine, fâ-i, prin intieleptiunea ta, să tînă pacea; trămite 

desii la dânsii -6meni ai tâi cu scrisori de pace, cu inchinătiuni sincere si cu darui după 
puterea ta; fâ-ti-i astfelii amici credinciosi, că inchinătiunile orbescii 'pre domni, si daru- 
rile pretidse pre. multi guvernători; vedi să nu-ti găsescă causă de resbelii, că pre totă diua 
caută să afle pretestii de a.porni osti asupra, ta, ca unii ce dorescii să te bată, să-ti prade 
ticra, si să se incarce de avutie, de onori si de gloriă: nu. caută dreptulii, ci insetosiâză 
de sânge, pentrucă sunt eretici, necredinciosi, otomani “păgâni, ncbotezati,. si mai pre -susii 
de tote, tirani neimblânditi, carii n'a intru nimici să verse sângele crestinilorii, pentrucă 
mait Ddieii de care să se-tâmă. De aceea, iea a minte 'să fii cu dânsii totdeauna-in pace, 
de-ti place si vrei să nu pati vreuni râi; iea esemplu dela trecutii 'domnt carii ai siediutii 
pre scaunulii tâi si carii nesciindii să păstreze pacea ai fostii goniti din domniă. Fiindii-că 
inchinătiunile orbescă pre domni si darurile pretiâse -pre. multi guvernători, economisesce cu 

ii
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intieleptiunea ta Dre fiă-care, ca să nu-ti găsâscă: causă de resbeli. Nimicii nu folosescii 
domnilorii tote bunurile câte ai, dacă nu le consacră pentru. pacea si fericirea tierci lori. 
Ilea a minte, luminate domne, . să nu.fii ca acesti domni, să nu pati ce ai pătitii si ei; ci 
economisesce Icrurile ca să te poi tine i în , domniă, căsti gândi amicia si a celorii mari si a 
celorii mici. De a 

' IN . “Se cnde să se păztscă bine si otarele tier d. | .- ga 

Tucă uni lucru, pră-luminate domne, se cade să mai fac: administigză bine tiâră ta, 
si ordină servitorilorii tei si celori ce stringii dârile să nu nedreptătiescă, să nu 'despâie 
“pre săraci ca Ianiciarii: că-ci numai e indointiă, caută s'o scii, că tiâra ta se despoporă 

de multă greutate, de nedreptatea ce cioconicii. facil pre aici . prin provinciă.. Cându-i tră- 
miti unde-va prin tiâră, perlesci si ardii pre sărăci ca in flacările focului;.fâră să se temă 
nici de Daiei, nici de tine, .tirănescii pre 6meni cu măndriă si cu crudime. O! de ce nu sei 
“pre acolo să vedi. nespusele rele ce facii neomenosil! Atunci at vedă, ai crede si in drepta, 

„ta măniă al: pierde, scii bine, pre asti- misiei, carii devastă cu nerusinare tiâro ta. Da, 
""devastă -tira ta, si bietil tâi supusi, ne mai putondii răbdă crudele nedreptătiri, grelele dâri 
„ce. li se cerii -necontenitii, si lasă căminele, fugă si implu marginile Ardâlului.. Val de celi 
ce intră pre mânile tălharilori ! Tă bine, pră-luminate dâmne, de-i usiurâză pucinii si- i scapă 
de cioconici, ca să ptă sărmanii să te binecuvinte, să plătescă . dârile lorii si să tî.se in- 
chine; dâ-le puginii r&pausii, ca să mai r&sufle si: ci de multele greutâti . sub, care gemii si 
să-ti fă recunoscători. Cumpăna ce tîni, cumpiina dreptâtii, să nu o pleci nici spre drepta 
nici spre stânga, ci să o cumpănesci bine si să nu o lasi.să atârne intro parte, casănu-ti 
atragi urgia lu 'Dâieu, care nu se rusîneză de bpoiarii nici- de imperatii,” ci cu câti e cine- 

„Ya mai nedreptii, cu atâtii li pedepsesce si mai aspru. 
. 

„Nu se cade Domniloră să-si csă ' din curântă, : a i 

Incă unii i lucru; pră-luminate dâmne, se cade să mai faci: din cuvântul ce al datii, 

pe
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- - e i .. azi IEI nică odată să nu esi; vorba ce vel scâte din gura ta, să fă adevărată, drâptă, si neclintită. De ai proniisii ceva cuiva, să nu-l Tecusi, nici să-ti iei indărâti vorba ce ai vorbiti: că-ci e rusine mare ca vorba domnului să fiă de risti ca o minciună. Cuvântulă unui domnitorii e pâtră nestimată, si togmal ca si densa se cade să fiă tare si: pretiosii. De aceea, fiiuli mei, ti- ne-te de vorbă, nu-ti est: din cuvânt si nu-lă implâteci: că- că, vorba impletecită, in gura celori mari mai alesă, nu face-nici! uni bani si n'are nică ună pretiă,. ” , "Au se cade Domnilor să anuleze semnătura si sigiluhi oră. , - Da Incă uni lucru, - pr&-luminate „Dâmne, se:cade să mal fact: scriptura ta, sigiluli tâu, să nu le anulezi. De dai cuiva cartea ta, să o sigilezi, si să remâni neclintit in cele ce at scrisii; că-ci totii omulii ce, pentru proprietatea sa să ori-ce altii interesi, iea dela Dom- : „niă ta carte scrisă 'si sigilată cu sigiluli teii, are acea carte ca unii scutii, cu' care combate pre adversării sei. Apoi, dacă vei despretiă, acâstă carte, câtră cine să alerge bietuli omă - ce se credeă umbritii de dânsa? Dacă -Domnia ta vel strică otărirea ce ai. datii,: si vel a- rătă că vorba .ta n'are nici ună pretiii; atunci 'săraculii acela si perde căsci6ra, si perde. vitisi6rele, si perde stăricica, nefolosindu-i nimica scriptura ta contra adversariului ce vine: - de i le răpesce. Niminea dară nu te va lăudă, vădiându că singură calci in picire semnătura ta. Ce ai face, de, ti-ar călcă-o altuli? “L-ai tăi capul negresitii, si cu toti dreptului: că-ci- nu 'se. cade ca o carte domnâscă să se despretieze, să se calce in picidre si să se batjoco- TEscă; ci să stea tare si neatinsă ca ună. turnii de ptră, contra căruia să se sfarme totii inimiculi ce arvră să-lă atace, si să cunâscă cu perderea, sa că neviolabilă e cartea domnescă.. 

1. Nu se cade Domnilori să fă mândri, ci să tină o dreptă mesură in purtarea lori, “Imcă uni lucru, pre-luminate Dâmne, se cade să maj faci: nu fi mândru, nu te tin mare; pentrucă celii mândru e uritii si blăstematii de: insusi : pră-inaltulă Ddieii. Ăntâiulă
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pecatii cunoscutii in lume este măndria, - causă de multe e6mete si lacrimi: prin -ea cădiu 
Satani „Lucâferii, si ajunse spiritii intunecatii, din ângerit: luminată ce -eră mai inainte; 
prin ea si îintâiulii nostru părinte, Adamii, si perdi on6rea .virtutii, perdu vitia si află mor- 
tea. Alege insă, prâ-luminate Dâmne, alege cu drâpta ta judecată calea de 'midi-locă, justa 
măsură, dela care să nu te abati nici de cumii, ca să nu fi nici umiliti si căleatii în pi- 
ci6re, nici 6răsi mândru si uriciosii; ci tine calea, păstrâză măsura ce ti ami recomăândatii: 

"că-i numai. asiă fiă-care se va rusînă de tine si te va respectă, numai asiă fiă-care va stă. 
la, loculii sei fâră supărare. Fii totdeauna: inaintea lui Ddieui umiliti, €ră inaintea supusi- 
lori tel domnii cu nobilă măndriă, dacă vrei să: nu-ti scadiă, ci.să se păstreze neatinsă 
maiestatea domniei; si, cumă a disii unii: intieleptii, nu fi nici amară, ca să nu te lapede, 
nici dulce, ca să nu te mănânce. De vrei dară să-ti fiă totdeauna bine, stâi pururea umi- . 
iti inaintea Ddieului tâi, . E 

„7 Cade-se Donmniiloriă: să ondre serbătorile si să mergă bucurosii la beserecă, 
“Incă unii lucru, pră-luminate” Dâmne, se cade să mai faci, de vrer-să-ti dea Ddieii vi 

tiă fericită: on6ră serbătoriie de preste anii, si nu lipside ale miri tâte; ci cumit audi pre- 
otulii 'dândii semnulii rugăciunei, indată te si sc6lă, mergi cu tragere de inimă, întră în be-: 
serecă si rOgă-te cu frică si umilintiă, dândi mărire Domnului, ca, să te apere, verunde te . 
vei află, chiari si în palatu, de inimicii vădiuti si nev&diuti: că-ci Ddieii ti vine in, ajuto- 
rii la tâte nevoiele, dacă-lii vei mări din tâtă: inima, bucurându-se că te inchint lui, că iu- 
besci pre sântii lui si onori sărbătorile lui. Tea bine a minte 'să nu te amăgâscă somnulii si. 
să cadi €răsi in Draciele lui dicândă: «să mai dorniii puginii până să se facă diuă. să ci- 
“«tescă psaltirea si să cânte ceea ce escă mai-cinstită; si- atunci: mă voii sculă si voii mer- - 
«ge lu beserecă.» Nu te dă somnului, nu, că besereca : va merge inainte, diua se.va ivi si 
te va află in pată căscândi, intindiându-te a lene si frecându-te la ochi: Apoi ce rusine,
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ca tu, Domnii buni cumii esci, să nu inergi la beserecă, „si o di strălucită să o schimbi 
in di de inncgrire pentru măria ta! On6ră, pră-luminate Done, tâte duminecile si sărbă- 
torile, ondră-le diminctia si sera, aducândă luminâri, tămâiă si alte daruri: pentru .sântele 
icâne, ca să-ti rămână numele in veci neuitatii. Câtră acestea, fâ -si orl-ce altii poti pentru: 
besereci,. felâne, stichare, potire, in cari să se plinescă nemaculatele misterie, să se junghie 
mielul ce, ca Ddieii, redică păcatele si fârădelegile tuturori 6menilorii. Poti, o scii, poti 
face ce-ti ceri, numai si nu te scunipesci: că-ci, magnificentia, beserecei este -semni de. 
credintiă si de ortodosiă, cumii ne spune 'profetulii: dicândii: «ubit'am dâmne, ca unii buni 
artisti, mărirea casei tale.» Fâ dari beserecei bine, cându-ti di mâna; pentrucă, judecândii 
dreptii, mai bine e să auresci potire si cădelnitie decâtii spade, siâle, arce si alte lucruri stri-: 
căci6se. Negresiti că si acestea sunt neapărate pentru domniă, dară si acelea, să nu lipsâscă 
din beserecă. “ - e - & [i | 

Nu se cade a defăimă faciă beserecescă.. * 

Incă unii lucru, pr&-luminate Dâmne, se cade “să ma! faci: -omi cu darit: săntii, pre- 
“otu, diaconii, archiereii, si nu clevetesci, ci.să-i onorezi câtă se pâte mai multii, privindu-i 
ca ministri al lui Ddieii, ca armă sufletescă incontra fârei - neîmblândite. Ddieii i-a, alesi, 
in adeveârii, ministri al cască sale, si de aceea toti mirenii se cade să-l onoreze, sciindă că 
cine-i despreti€ză si-i batjocoresce, pre Ddieii insusi despreti€ză si batjocoresce. Nu despre- 
tiă dară pre ministrul lui Ddieii, chiari si să-li vedi cu ochii gresindi; ci lasă-li pre. 
mâna Domnului din ceri, care scie cumii să-l plătâscă. Multi insă, fâră să vediă nimicii, 
clevetescii pre preotulă lui Ddieii: vorbii de râii, defăimâri, minciuni nerusinate, Hecării, 
misielii, câte sciii si câte nu sciă, pre capulii preotilorii le grămădescii mirenii; cu dânsiă si facă 
de-joci si de risi, pre densii i ienii de subieptii ali tuturori anecdotelorii si istorieloriă 
scăndălose. O omii nesocotitii, pre tată-tâii defaimi si batjocoresci? nu esci crestini? nu-ti 
e frică de Ddieii? Preotuli „te-a botezată, elii a pusti pre tine pecetea darului, elii te-a fă-
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cutii crestinii ortodosii, nemaculatelorii misterie, sângelui si corpului dumnedicescii totii elii. 
te-a, făcutii părtasiă, clu te-a adăpatii cu beutura dătătâre de 'vistiă, te-a săturată cu măn- 
carea dătătâre -de- victiăs elă te-a sântitii cu dârulii lui Ddiei, te-a fâcuti petră preti6să 
si strălucită mărgăritarii; elă te-a, spălatii de păcati si-te-a făcutii fii ali luminei mai stră- 
lucită decâtii curata flacără a focului; elii cântă pre t6tă diua pentru tine si râgă pre Ddieii să 

- te primâscă intru mărirea . lui, ; stândii cu capuli golă si cerendi: dela celui de susii cu fer- 
binti: rugăciuni mântuirea ta: si tu să-lu defaimi? să-ti rii. de dânsulii cu nebunii si blăs- .. - 
tematii ? să-l batjocoresci si să-lă miscăresci? la finitulă 'vietiei, cându-ti dai sufietulii, cândi 
ai nevoiă de ujutoriulii preotului,  cândii vine infricosiata morte; atunci ti.aduci a minte. de 
dânsulii, atunci tî se deschidii ochii orbită, atunci i dici stăpâne si cauti unibrire si scăpare 
în rugăciunile lvi; 6ră dânsul, uitândi misiel6sca ţa purtare, alârgă bucurosi la nevoiele 
tale si-si implinesce. datoria cu: celii mal mare zelă Incă o supeistitiune batjocoritârie pen- 
tru bietii preoti: cândii vorii -să: 6să din casă, si se intâlnescii .cu unii preotii, se intorcii in- 
dărâti, dicândi că-ti merge fârte râii, de câte ori afli in cale-ti uni preotii s6i altă faciă 

- beserecâscă; O nerusinare! cumu-i amăgesce si-i.rătăcesce inimiculii adeverului! In loci să 
chiame preoti, ca să-i bine-cuvinteze si să r6ge pre Ddieii ca să le dea călătorii fericită; 
ei fugii de preoti ca detunii semniă râiă: aibă dară blăstemuli lorii:sâra si deminetia, Lumi- 

„nătia ta insă, ca Domni evlaviosii ce esci, cade-se să desrădăcinezi, să smulei și să arunci 
din inima ta asemini credintie desirte si rusînâse, dacă vrei să capeti vitia de.veci; -să 
respecti, cumiă al respectati si mai inainte, pre sântii archierei, să-i onorezi si să-i vene- 

_reză; ca unti Domni pră-ortodosii ce esci. Nucăută că sunt asiă săraci si umiliti, că ostile si. 
turburârile i-ai adusii in. acestă stare. Portă vestminte sărăcăciâse ; pentrucă soldatii răpi- 
tori le a luatii-celelalte, si dârile domniei le a Storsii ce le mai remăsese, Apostolii incă eră 
săraci si umiliti, dară lori:se inchinâ totă lumea. Săraci sunt si preotii, .dară -au darului 

. -
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puterea de-a legă si a deslegă, in mâna lori s'a | -încredintiatii. chieile cu cari potit deschide sei inchide impărătia' cerului, lorii s'a datii, cu : unit cuventii, tâtă puterea in cerii si pre pământii. De aceea, impăratii ortodosi si plâcă 'ca- „puli insintea archiereilori, ca să primâscă bine-cuvăntarea loră; si nu mai pucini se plâcă | "inaintea preotilorii si-i venerâză, cândii acestia. săntiescit apa, “laudă pre Domnulii din .ce-, -Turi si chiamă binecuyăntârile. lui supa doinnilorii pământului: că-ci columnă neclintită a “impărătieloriă si a tuturorii domnielorii este rugăciunea preotului. "Deci onsră, prt-luminate “Domne, onâră în totii modulit pe preoti ca pre nisce. midi-locitori” intre Ddiciă si omi, ca “pre unii 'ce sâra si diminâtia inaltiă urări si ferbinti. rugăciuni pentru măria ta, ca pre unii “ce neincetatii, pentru toti crestinii, staii midi-locitori inaintea Ddieului cerescii. Cândii -escă "in resbelă, ci se luptă alăturea cu tine, cerând dela: Ddieulii bătălielorii să supună pre î- “nimicii tei sub picidrele tale; cândii star fâră grigc' si fâră temere, că portă fâră prâgeti totă "sarcina, grigelorii tale. De aceea, pră-bune Domne, ascultă, te rogi ferbinte, ascultă pentru măntuirea sufletului tei, cele ce voii să-ți dci: icrtă-i sermanii de angară, scote din bat- “jocorita stare a unoră. nefericiti argati pre ministrii lui Ddiei; măria ta nu esci ca, ceialalti, „ce-i sepunii la angarale, pre: mari si: pre mici;:nu, măria ta esci blândi, bună si milostisii, “si “sunt 'incredintiatii că.vei arătă câtră dânsii atâta umanitate. 'Te rogii ferbinte, implinesce cererea. ce-ti facii; asiă să te protâgă Ddieii și să aibi Dine-cuvăntarea mea. 
îi - [a IE RR Nu se'căde să despreliuimă schima ângerescă « monachiloriă. 

„Incă ună lucru, pră-luminate Dâmne, se cade să mai faci: să nu despretiezi schima “ângerâscă. Dacă nu iubiti pre bietil monachi,: causa e că diavolulii vă indâmnă să-l uriti; fiindii-că el |. uresce si neincetat i tenteză, vă pune si pre voi de-i suptrati, In adevâră multii i pismuesce de trei orl blăstematult de Beelzebub in orbulă. intunerecă unde geme, . pentrucă pre scaunul mărirei de.pre care a. cădiutii ,. călugării ai să se suiă; da, călugării 

ve.
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„ai să-l. -iea, loculii, să se facă ângeri si 'să măresc pre “Daieulii căi cerescii; câta ce acă- 
_diutii din inăltimile - cerului, din ei are să se implinâscă; din e! să se implinâscă câta că- 
diută, asiă ne spune sânta- scriptură, care e cuvântulii lui Ddieit. Asta “sciindă necuratulii 
Ă pismuesce - fârte.si întărită tâtă lumea incontra lorii, ca să-l defaime, să-l despreticze, să-i 
batjocorescă si să vorbâscă de dânsii vorbe, rele si aspre.- Dară reii. faci Gmenii si: multă se 
insi€lă, pentrucă călugării cântă şi se r6gă pentru ci, ducândii viâtiă amară si suferind cu 
răbdare risulii lumei, ca să ica dreptii resplată fericirea de veci: «că-ci fericiti veti îi, cândii 
«vă. vorii batjocori si 'vorii dice de vol toti cuvântulii râii Si vă vorii inciireă, de despretili,s 
dice .si invstiă' evangeliulii: promitendii plată multă in ceruri. Pentru acâsta rabdă si ducii 
fâră murmură arâua sarcină a visului Gmenilorii de lume, ca să. se facă demni de impără-. 
tia cea de susii, să ica cor6na dumnedieescei. mosceniri, să: 'strălucâscă de” gloriă si mărire, 
ei caril acumit sunt 'coperiti de „dispretiii si de defăimare;, pentru acâstă. si-aii inchinati 
lui Ddiei corpă, sufletii, vistiă, si S'aii lepădatii de lume incă din. tinereticle lori, dându-se 
cu totul în mânele lui Ddieii. Cade-se dară, fiiulii meti, să-i onori totdeauna, si, pentru nu- 
mele lui Ddieii, să reveisi asupră-le binefacerile: tale; pentrucă nu te mită nică odată in ru- 
găciunile lori; pentrucă: in totii: momentulii cerii. dela Ddieulii cel coresci să te lumineze, . 

„să te intărâscă pre scaunulii tâii, să lungâscă ânil. domniei tale, să-ti pună sub pici6re pre 
totă inimicii. Si Ddiei i ascultă ca pre unii ce Vadră si-li înărâscii neincetatii, ca pre unii. 

ce aă' vi6tia ângerâscă si plină de „umitintiă, de curătiă si de săntetate. Respectă-i dară ca 
pre ângerii lui Dăieu si gâ-le tâtă ondrea ce. li se cuvine; si Ddieii Sântulă ti va dă in.a-' 

"= câstă Midi si in cea viitoriă tâtă ondrea s si tâte. buntâtile ce vei face a acestori ministri aă lui,
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Nu se cade Domniloră să se amestece in chirotonirea episcopiloră,: 

“Tucă uni lucru, pră-luminate Dmne,se- cade să mai .făci:. nici uni episcopi să: nu 
chirotonesci; cu daruri, cu bani, cu simoniă să nu-ti spurei mânele tale; pentrucă e păcatii - 
de morte; pentrucă celii ce se chirotonesce cu:bani, se face părtasiii ali lui Simon Magulu si 
locuitorii ai impărătiei. Satanei. Nu e crimă, nu e pâcatii mai mare decâtă a cumpără cu 
aurii preotia; Apostolulii Petru, in faptele sale, dă anatemei pre celi ce va âmblă cu arginti 
după: preotiă sui: după episcopiă. Legile dici 6răsi că celi „ce va luă aurii si argintii, ca să 
dea cuiva darulii dumnedieescii, să fiă blăstematii, argii si afurisitii, elă si chirotonitulii. De 

„aceea, fiiuli meii, nu fi lacomi, nu dă pre bani nici 0 eparchiă; iea -sâma- să nu fii -con- 
demnati la infricosiatulii judegiii ali lui Dadieii. Tu esci Domni laicii; vedi-ti dară de dom- 
niă si nu te amestecă in ale preotici, asiă să trăesci: că-ci nu-tie dati tie. să vedi de pre: 
oti si să chirotonesci episcopi si .mitropoliti. Nu: te amestecă in ale preotiei, ca să nu mâ- 
nit pre. Ddieii; ci depărteză-te, cătii poti, si.stâi in palatiulă tâi ca unii rege ce esci. 

Cade-se Domniloră să fiă milostiri si iubitori de stracl, 

- - Incă unii lucru, pr&-luminate Dâmne, se cade să mai faci: dacă vrei să moscenesci ra- 
iulii si dela Ddieii să primesc. necontenite bunătâti, fii milostivii; fil, ca unit ministru dum= 
nedicescii, Dbinefăcătoriii câtră .cei scăpătati si săraci. Nu ce virtute ca “milostivirea; ea stă 

” asiă aprope de Ddieii ca si preotia. Fericitii omulii ce a'căstigato! si pre. pământii si in 
“ceri se va folosi de ajutoriulii. et: stând cu cutezare alăturea cu Ddicii, astă virtute măn- 
tuesce pre. omii de totii păcatuli: purtată pre aripile-i intielegibili, sbâră mai iute ca ful- 
gerul, străbate "intro clipă nemărginitele spatie -ale- cerului, fâră să o impedice câtusi de 

N 

pugini greutatea lumescă, si' 6c'o lângă acela ce o practică, indemnându-lă să miluâscă pre. 
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“Dăieii o iubesce ca pre o 

“omulii milostivii se apropiă tare de Ddicu, 

care ploiia preste toti de o potrivă, si face ca. sorele să răsară pcătosilonii. ca, si, dreptiloră; 

mila lui se intinde pretutindenea, si lumea intrâgă stă numai prin mila lui Ddiei.' Deci fă 

“să căstigt. si tu, fiiule, acâstă dumnedieâscă virtute si să o practică câtii se pâte de desii; 

deschide mâna largă si lasă să cadă avute mile pre săraci: că-ci cine dă săracului, lui Ddiei 

- dă imprumută, € 

sărace, cu tote că mail 'cu ce să tră6scă, 
ui Ddieii care primesce si dâ -indărctii cu prisosit. Multorii: săraci, multorii 

le e rusine să câră; asupra. acestorii. nenorociti 

vârsă mal alesii mila ta: că-că astă virtute va stă- la drâpta ta, cândă to vel infăciosiă la 

judecata, cea de apoi, va dă 
“tină drepturile tale inaintea lui Ddicii, 

: resplăti Ddieii cu: sănitate, fericire, avutii 

atunci mărturiă de faptele tale, va-lăudă numele tei si va sus- 

“ca să trecă in numtruli 

p&rătia, nu peritoriă ca cea de aici, ci în veci neapusă. 
sântilori si să căstigi im- 

Dară chiarii aici pre pământi te va 

i nenumărate, ca, să le imparti la cei.in lipsă; si 

inu te va lăsă nici odată să cadi in nenorocire, ca: să poti milui pre s&raci. 

- Despre fecioriă si infrenare, cumii si despre relele porniri ale corpului. 

Incă unii lucru, pre-luminate Dâmne, se cade. să mai faci: să infrâni poftele corpului, 

ca de furi să te păzescă de ele, să te feresti, “ca indemănateculă plutitoriiă- de valurile ame- 

nintiătârie,. 'Pornirea rea aduce multii râii si corpului, si sufletului, si domnici: păstrâză-tă dară 

_fecioria din! t6te puterile tale, pentrucă ca:€ OI | 

“strălucitâriă decâtii sârele si mai onorată decâtii tâte lucrurile; pentiucă: prin ca trăimi vi6- 
ste. corâna sufletului tâu; pentrucă ea e mai: 

tiă ângerâscă,- mie invesmântâmi cu gloria sântilorii si sfărimâmi capetele fârelorit intieli- 

gibili; pentrucă ea pre multi a glorificati si 
. 

-pre multi va glorifică, si de frumusctia ej. ni- 

minea nu se pote miră indestulii, Multi au avuto, dară aii perdut'o, si acum 0 caută, si 

€
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neputând'o află, plângi, se lamentă, si se dau cu capul de' petre, că. ai perdutii darul Iul. Ddieii: "Dacă te ai insuratit” insă, “practică infrenarea si păzesce credintia de soţii, care e corOna bărbatului; iubesce-ti dânina si. nu te uită la altă muiere, că se mâniă Ddieii si-ti iea darulii; mergi la dânsa pre calea lui Ddiei si- feresce-te de patulii altuia, că e plină de blăstemii. si de urgiă, 6ră ală tâi de bine-cuvăântare si de fericire., lea a minte să.nu-ti in= tini sufletulii cu precurviă, care ca 6 pestilentiă se intinde si-ti .perde tisra, preste care dom- nesci, cumi a perdutu onsrea, gloria si puterea multorii predecesori. ai tâi, cari astadi âm= blă incărcati de miseriă, rusine 'si batjocură. Nu aruncă dară, fiiule, juguli Domnului, că te faci inimicii ali lui Ddiei si amicii alii fierci neimblăndite; feresce-te, câtii poti, si nu -te a- bati din calea lui Ddieii, ca'să nu ajungi la desperare; precumi domnesci pre pământii, fii si domnulii tuturoru pofteloriă trupesci;: si atunci vei fi adevărații. domnii, vei fi. rege si vei  Strâluci ca sârele pre pământii.. Să nu te insiele, fiiulii meii, tineretia lumei acesteia, care :e desiertătiune; să nu te amăgesci dicândii: «tânăr Sunt, domnă Sunt; să facii ce vreii.» -. Asiă Saii insielati si altă: domni. inaintea ta si aă făcutii nebunii; - dară vedi În ce capătă aii esitii; prinsi in cursele si lagiulii inimicului, toti ai peritii si ai mersi in foculii de veci; fiindcă n'aii-vruti să 'âmble în calea Domnului, . si-a perdutii domnia, si-ait perdutii : ave- rea, „si-aii perdutii până si numele: unii. ati murită. de rea mârte, altii s'au esilatii si âmblă despretiati 'prin tieră străine, acerândi si astadi la mes altuia, fiindit risulă Si. batjocura tu- "„turora. Măria ta insă- mergi cu credintiă in calea: lui Ddicii, fă totdeauna vointia Îui si im= plinesce câte-ti -ordână prin gura ministrilorii sâi,. ca să fil pururea sub umbrirea puterii luj, "cră cii să mă potă face, respundiătoriii că vei domiii si vei siedă multi ani pre scaunulii Tierei-Romăneșci: câ-că de te vei abate din legea Domnului si îu vei implini câte ti-am spusă, mi e fvică forte să iei asupră-mi respunderea de care vorbi. Ia Sa 4
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. « “Se cade să se “mărturisiscă si să se „cuminece - Domnuliă” si toti ci curti; . : 

| Incă unit lucru, prâ-luminate- Dânine, se cade să mai faci: de: patru ori pe. an. să 
te cuimineci, de escă intru t6te curatu, gătitit- si ingrăditii cu credintiă si pietate. - Chia-.. 
mă dsră preotulii să te marturisescă si să-ti dea - canonulă | cuvenită, ca să fii pururea ga: 
ta :să pleci: în calea lui Ddieii,- căruia să te inchini totdeauna cu frică 'si cutremuri; * 

câ-ci elu este. impăratulii, impăratilorii si domnulii domnilor. Apoi cu aniore grigesce-ti su- - 
"fletulii, făcându-te în totă vistia părtașiii nemaculatelorii misterie,; câ-ci ciue nu se cuminecă, 

E] 

drepti in iadă merge; si de -se miscă, e morti; de si vede, e orbi. Judecă-lă dâră, 'ca im- 
pii si numără-lă intre mortă; ră, celu-ce se cuminecă, în vecă nu more, ci vii-e pururea 
si la vistiă merge. Pre lângă” acestea,' prt- luminate Dâmne, economâsce si pre toti sai cur-: 
tii tale, ca să-ti caute de 'sufietii si să se impărtăsi6șcă cu nemiăculatulii misteriii, aretân- 
“du-le că evangeliulii îui Christii ne 'spune că celu 'ce se cuminecă; nu.mbre, indemnându-i 
să fiă gata, curati, s sânti si mărturisiti: câ-ci: si pentru dânsit 'ai să respundi inaintea dreptu- 
lui judecătoriti si făcstorii: ali: tuturora, precum preotii respundă pentru poporanii lori, ar- 
cliiereil pentru eparehiele lori si fiă-care omi pentru familia ce are în casa lui; si ferice de 
celii ce scie să o “ducă în calea binelui! onâre si cunună va primi de la Ddieu, pentiucă din 
casa ui miminea nu S'a .perdutii, ci toti s'aii măntuitii prin invătiătura intieleptului lorii 
capii... Asiă si tu, luminate Dâmne; guvernă pre toti ai palatiului tâi' si prin invătiătura ta 
du -i pre-'câile paradisului, si dreptil răsplată a ostenelelorii tale, vei căstisă mântuirea su- 
fetulut te. , o , 

, „Au se "cade Domniloriă să dea vină elit, nică să fiă betiri., 

Tucă unu lucru, pră-luminate Dâmne, se cade să mai faci: feresce- te de. betiă, feres- 
ce-te de a te imbstă. Betia este lagiulă, cursa Satanei; si câti s'au prinsii intr'insa, I-amit 
vădiută si-i. vedemii in „starea. cea mat de plânsii: goli, săraci, “soiosi si greliosi, despretiati
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-de toti, culcati in ulitie, in drumui si: chiarii în tină: ca” porcii, cu' mustâtile pline de vomi-. „tur, linsi de câni, măncati de musce, loviti cu petre de.copii, si stândă ca, mortii fără mis- care, făcându-se, cu o vorbă, risulă-si batjocura lumei. Cine nu se va intristă? cine nu va “plânge? vădiândă făptura .gea mai frumâsă “a lui D-dieii zăcendi, ca necuratul, in nordie si necuratie. Desceptă-te, omule, redică-te din miseriă si 'esi din ametirea betiei; desceptă-. te, vino-ti. în cunoscintiă, adună-ti mintile si: amestecă-te cu cei vii; nustă stupidă ca uni „indrăcită, nu stă mortă trintită in noroi, Privesce si tu cerulii, vedi si tu norii, vedi si tu câte odată pre: Domnulii plouândi, vedi 'si tu sârele lucindii, luminându si răspăndindi ra- -diele sale.in- totii universul, vedi si tu cerulu și frumbsa. di, vedi si măresce pre Domnulă si pre mama lui; sc6lăzte ca; unu bărbați Si apucă-te de lucru, nu-ti mai cufindă mintea. in grosul intunerecii ală betiei. Omenii se rOgă să le luminedie Ddieii mintea, si tu, misie- ule, o inneci in fumurile. vinului? Betia e mumă tuturoră releloră, si marea multime a pă- cateloră nu are altă: tată; betia este lunecâsa cale ce duce în indu: si pierde pre “betivi si „sufletuli lui; betia este mârtea celorii ce se dâti ei; betia pre multi a perdutu si perde, atâti de multă în câtă învecă nu Sar pute numără victimele ei; betia-e Yeninulii, diavolului, cu care ucide de totii.pre celii ce "ii bă, este săgtă veninată, si pre cine ajunge in costă, acela: si more indată; betia este viscu, de care prinsă odată, omulii nu se mal pote deslipi; betia este foculii veninului. ce. arde si consume pre celu*ce ii iea; betia este cursă, laciii, viperă” cu limbă plină de omoritorii veninii, si pre. cine muscă, nu e putintiă să scape cu victiă; „betia pre multi a străcită, pre: multi a lăsată goli si miserabili; betia pre multi a; slutitii „Si. slutesce: 'ochit li se rosiescu Si se strămbeză, câpulii le tremură, le tremură si mânile; ei se credă vii, dară muierile loră sunt văduve. De aceea ti dică, pr&-luminate, Dâmne, să. 

îi 
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nu te imbeti nici odată; te iubescit si vrâit să te vâdit pururea- onoratii si.sănătosiă; 6ră câti 
te indemnă să bei si să te. imbeti, sunt inimicii tei, carii dorindă să se imbete 'ci, vorii să 
te tragă si pre tine in partea lori, ca săle dai să se imbuibeze si' să bea până să dea din 
ei. Beu în numele lui Ddieii, beii pentru prâ-curata, bei pentru toti sântii pre:rândă, până 
ce ne mai putendii luptă, cadii morti si rămânii lungiti ca porcii; nu beii si să tacă, ci a- 
meâstecă in păharele 'lorit si pre sânti si-i facii betivi ca pre sine.:Dâră. sântii se infrână si 
in tâtă viâtia lori nu beă vinii; precândi asti Gmeni de tină în numele sântilorii.rădică pă- 
hare, inchină si devină: adevărati porci. Fugi de acestii vitiii, prâ-luminate' Dâmne, „dacă 
vrei să-ti pastrezi sănătatea; că-ci betia strică sănătatea, €ră beutura măsurată o intăresce. - 
Pre lângă acestea, să nu incaleci cumii te scoli dela mâsă, că multe rele se potii intămplă, 
că multi si-aii perdutit chiarii victia din acâstă nebăgare de sâmă; ci es cu stomachulii ne- 

"încărcată de te preâmblă si-ti-jâcă calulii până te vei sătură: iea aminte insă si-ti econo-: 
misesci si timpul de intorsu, ca să ajungi la palatiii până ce nu innoptăză; pentrucă nu 

-e bine să te intorci după ce intunecă, inimicii păndindii să afle aseminea timpii, ca să te 
-răpună. Fiindii-că te iubesc, "ti dici tâte acestea; tu, ca unii intielepti ce 'esci, pretiuesce- 
le după cumii merită. - Pe Me , 

i E drepti să se plătiscă datoria, , | 

Ş Incă uni lucru, pr&-luminate Dâmne, se cade să mai faci: de esci datorii ceva, plă- 
„tesce oti până la o pară, de ai cumpăratii de la negutiători atlaze, tafte lesiesci. stii alte 
lucruri, fă socotâla si le plătesce tâte, nelăsândă să remână asupră-ti nici unii bani: că-ci 

- negătiătorii sunt -Gmeni străini din alte tieri, cari-si. nutrescă casele cu muncă si cu su- 
dori, cari străbat Venetia, Constantinopolea, Lechia, cari treci prin Turcia cu. multe pericle 

i . | - 4
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si vinii s&rmanii in tiâra măriei tale ca into ti6ră ortodosă, ca prin negotiuli lori să căstige o. pâne pentru dânsii si: pentru - familia lorii.. Iubesce-i dară ca pre nisce străini si plătesce ce iei de la dânsil, ca să nu te vorbâscă de rii sisă nu te blasteme, ci să telau- „de si'cu ondre să ducă numele tu pre verunde' vori ămblă: astii nume bunii, pentru liai- scea si fericirea sufletâscă, este mai pretios decâtii multă avutiă; elu ne e de :nare folost „În cerii ca si în acâstă lume. .. 

- A drepti. să se edifice scâle. o 

Incă ună lucru, pre-luminate, Dâmne, se cade să mai faci: edifică scolă unde să invetie Omenii carte; fundeză institute unde să ptă trăi câti invâtiă- carte, si unde să-si afle traiul si invătiătorii insisi; dâ acestora totii ajutoriulii ce pote dă. domnia; otărâsce, inchină o mo- siă pentru acestă scopi, intărindi darulu cu semnătura si sigilulă tâu, ca să fiă pentru ti- n6rea scâlei. veniturile câte se vori: prinde de pre acea mosiă. De vei face acestii bine, su- fletulii. tă va merge în raiii, domnia-ta va fi nemuritOriă, numele tâu va rimănă in veci cu binele ce ai făcutii si care va străluci cu strălucire neperitâriă; da, numele tâu va fi ca ali lui Ptolomeit, care a-pusii să traducă .cârtile “Evreilor ce până astadi trăescii in beserecele nostre; 6ră Ptolomeii are nume .mare la tâte imperătiele, lăudându-lă. toti pentru binele ce. a făcuti. Fâ si măria 'ta ca dânsulii; deschide. prin milele tale scâlă de unde să 'se răspăn= descă lumina in tiâra: ta; astădi nu afli in acestă ti€ră omit invătiatii, : nu, „nici preotii, nici călugării, nici archierei, nici laici; pentrucă n 
se nasci mii sisute de rele;.se facii crime si 

ai unde să invetie carte. Din nesciintiă apoi 
fărădelegi multime, necuviintie si confusiuni „de totu felulă in besâreci: preotii nu sciă să. boteze, nu sciu să facă liturgiă; cândi le vor- besci de misteriele credintiei, staii si se miră ca si cumi le ai vorbi de lucruri de pre „alaltă lume; barbaria lori e completă, nesciindi decâti să mănânce colivele si colacil ce le aducă. „Buni râă insă, asiă cumiă sunt, totu s'află celă pugini ;- deră după 'ce voră muri si acestia, 

- se po
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nu se va mai află nimenea să.se facă preotii, nici logofetii, nici gramaticii, dacă nu se va 
deschide sc6li unde să potă Gmenii invătiă carte; atunci avemii să vedemi făcându-se si la, . 
noi ce a făcutii Mahomed, care fiindii barbarii si. nesciindii: de loci carte, si-intinse . drepta in 
cernâlă, apoi o asterni pre hărthiă de scrisă, ca urmele palmei lul. să servâscă de semnă- 
tură. Fâ acestă bine, pră-luminate Domne, asiă 'să-ti rămână numele în veci vii; fâ să curgă 
apa ce recoresce sufletul si curătiă mintea fiă-cârul omii; desvălesce s6rele: sciintiei infă- 
siuratii intr'ună intunecos norii, grosulii norii alii nesciintiei ce a acoperiti strălucirea în- 
tieleptiunei. Omenii 'aii, cădiutii asiă de giosti ca, si vitele ; nu sciii carte, si cumii vrei să se 
lumineze? Litera care e iă, dă si altora vidtiă, inalti pre cei umiliti, pre cel mici mă- 
resce si cutezii a dice că si orbilorii dâ vedere, vedere atâtii de ageră că imbriiciosigză spatie- 

"le cerului, numără si măsdră .stelele.: In tâte inipăriătiele se află scâle si case de crescere: 
- numai în ticra ta nu se află nici.una: fă dară măria ta acesti bine tierei tale.- | 

.. « [i 
. 

Se cade să se facă punti si făntâne pentru, căletori.. 

Incă unit lucru, pră-luminate Dâmne,. se cade să imal faci:. pre unde sunt ape: si no- 
-roie, pune să facă punti si poduri, ca să potă trece, Gmenii, Să-ti multiămâscă si să râge pre 
Ddiei pentru tine. De: multe ori arm trecuti prin asemini locuri si am vădiutii cumii se pe- 
ricul6ză Gmeni si vite; boii si caruli unui bietii tierani stă cufundati în imi, incâtă nu pu- : 
teă esi in nici uni modii. Inima-mi se atinse de durere si pusei de-i. scâseră cu.cail mei; 

„de atunci otării să te rogii să faci acesti bine. Fâ-lii dară, pră-luminate Domne, fâ-lii pen-' 
tru mântuirea sufletului; si Ddiei prâ-sântulă "ti va răsplăti, trămitiendu-ti, după rugăciu- 
nile straciiorii, săntate si: vitiă” indelungată. Fâ si putiuri. si fintânt pentru călători, ca să . 
capeti gloriă dela Ddieii si ondre dela 6meni; e mare facere de bine să pâtă celi inse- 
tosjati să bea, apă si să se răcorâscă cândi este ostenită. -Judecă .după insă-ti. inăria ta:
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mal insetati de multe ori? ce .cugetat. si ce diceat atunci? «De ce nu e, diceai negresitii, o fântână? să bei, să mă Saturi, să-mi recorescii gura si -inima.» ;Asiă si fiă-care călătorii, ămblândii cale indelungat, insetâză; si aflândii apă, descalecă' si se pune de mănâncă pâne - „si bă apă, adăpându-si si calulii; apoi odinitii se scâlă si plâcă dicândă: «Ddiei: să fă in-- «trajutoriii celui ce a făcută putiulă; Ddieii. să ierte tOte' păcatele celui .ce'a deschisi ac6- «stă r&cor6să făntână si să-l facă mosceaniă alu raiului; pentrucă mi-am 'stinsii setea ce | „«m€ ardeă, si m'am usiurată de greutatea ce mă âpăsă.» Asiă-ti multiămesce căl&toriulii si | vecinicesce numele tâu in: acâstă lume, e i po | 
.. - 

- - te. - a *, a _ “Cade-se să îngriginii si pentru măntuintia celor. condemnati, . , 
“Incă ună lucru, prt-luminate Dâmne, se cade să mai faci: aibi grige să deschidi sufle- . telorii calea raiului. Criminalii, tâlharit si alti nelegiuiti ce tîni in inchisâre cu dreptă si pre nedreptii, cercetâză-i si judecă-i după dreptate si adevâriă; fă să vină martui de credintiă, ca să mărturisâscă in frica lui Ddieii; de nu se află marturi, ordină să-i tină inchisi, până să se invedereze că sunt făcători de rele; si de se va dă de faciă că Sunt adevăratu. furi si nelegiuiti, judecă-i si condamnă-i după legi:. nu-i trămite insă indață la. mârte, ci caută de-i indreptâză sufietesce, ordinândii să-i: mărturisescă si să-i cuminece; câ-ci de vorii primi - m6rtea mărturisiti si cuminecati, cred că se vorii. măntui, de si sunt tâlhari, si Ddieu “va primi in parintescile sale bragie, precumiă. a. primită pre t&lhariulă spăndiuratii alâturea cu. densulă pe. cruce, câruia, pentrucă:laă mărturisit, Va asiediatii cu sântii in raiă, că bunii 'Si induratii e Ddieii si deslâgă păcatele Gmenilorii,- primindu-i in sinulii seu cu tâte -fâră- delegile lorii.. Dară in tiâra, ta, pră-bune Dâmne, n'aii obiceiii să mărturisâscă si să cumi- nece pre criminali, ci-i ducii de-i spendiură, fâră să le dea timpi ca; prin penitentiă să-si impace: sufletulă cu Ddieii. Plângi si infidră-te, o sâre, de neomenia ce trămite la pierdiare “uni omii botezatii, fâră să se afle niminea, care să-lii ajute .a bă „Păharuli mortii cu suflet E: a. 
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stă crudă ncomeniă, si mare 'va fi folosuli: sufletescii ce vei căpătă. i 
curătitii prin penitentiă. 'Ordină' celă ptcinii acumi, pre-luminate Domne, să inceteze. ac6- 

, Despre răpire si nedreptate. Apo, plângere si lamentatiune asuj ra “Constantinopolei. Ma 

Incă uni lucru; pră-luminate Dâmne, se. cade să'mai faci: să nu -intindi mână lacomă 
pre- mica : avere asăracului, si să nu puni ochiii râu pe vre-unii. lucru de ale lui care-ti 
va, plăcă, că. Ddieii ascultă . totdeauna . rugătiunea : săracului ; si de-i vei luă ceva fâră voia 
luă, se mâniă Ddieuli” vietiei si ali mortii, si nu te iârtă in veci, : ci-ti iea, corâna, .glo- 
ria si marea gratiă; marea gratiă ce ti-a datii, 6răsi o:trage dela tine, incâti Gmenil voră. 
dice defăimându-te:, «de avea minte, nu perdea gratia lui Ddieii si marea. onâre ce-t dă lu-: 

mea.» Asiă pătirămi si noi Grecii, carii furimii robiti toti, bătrâni si tineri ;“prin nedreptâtile 
nostre, prin desiârta 'nostră 'măndriă perdurămii gloria nâstră, sceptrulii si impârătia. Astădk 
ne guvernă inimicii, si unii -poporii barbarii ne luâ corâna strălucitâriă. de mărgăritarie si alte 

„ altii o luară si o pârtă, 6rănoi 
ne uitâmi la ei; o pârtă cei ce aii creeri 'in capii, 6ră noi ne punemii' sperantia în vit€- 
zulit Michaiii, crediendii 'că o va, scâte cu sabiă si ne o va da nui. Vai de noi, măria ta, 
val de capete „seci ca ale nâstre ale Grecilorii, carii ne punemii sperantia. în Spania si in gale- 

"rele Venetiei, credicndi că vori incinge sabia; ca, să ucidă pre Turcii, să-i iea impăratia si 
să ne o dea n6uă. Sperâmii si in popârele bălane că vori veni de la Moscua' să ne scape si 

„să ne măntuâscă; 'sperâmii. in profetii mincin6se, sperâmi in vorbele 'desierte ale ghicitâ- 
rielorii, 'sperâmii -chiari in Boreii si alte vânturi, că vorii veni si vorii spulberă juguli 'Tur- 
cului depre gâturile nostre. Dară o sperantie neintemeiate 'si mai fragili decâti pândia :pă- 
iajinului, decâtii nuia de curând picată, decâti râua. deminetiei!. "Nebunii celu ce vă dâ: 
pretiii, că pre apă si pre arină fundâză edificiulă ce vr& să redice. A sburati puiulii ce
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“tineami în mânt; a sburatii, a fugiti si s'a dusă in alte” pârti. Altir Pat prinsă si-l tînii bine, -6ră de noi ce Pamii. perdutii, “si Tidă dicâniui:. «de ati fi avută  creeri în “capi nu var îi «scăpată puiul din mâni, ci Pati fi tinută cu luare aminte; 6ră acumii după ce a sburatii „«si.4 fugită dela „voi, puteti, câtă vă-va-plăcă, să vă bateti cu pumnii in capii si să vă la-. «mentati, că nu mai vine: indărâtii. frumosulă puii ce v'a sburată din mână; a sburati, a. : «sburatii departe, nu vă mai pierdeti timpulii căutândă să-l prindeti crăsi.» . Vai de bietii Greci! la ce despretiii ai ajunsi! cumii s'a degradatii poporulii elenii si in ce 'nevoie a că- diută! - Dela el a -esitii filosofia si s'a râspănditii in tâtă lumea; 'litere, .artă, teologiă, mari „esemple de, eroismii, totii 'dela el le -avenii ; „gramatică, ' poesiă, retorică .si alte arti fru- mâse eliile a aflati tâte si le a rEspănditi in tâte impăratiele: lăudatii de t6tă lumea pen- tru a lui intieleptiune, cumii să cadă acumiă în sclăvia- Turcului ?, Vai, "vai, frumâsa' mea im- perătiă, cumii amii fostii lipsiti de dulcea ta umbrire! Si tu, Constantinopole, câtii de giosti „al cădiută sub mâna -pângăritului tâu domnii de astădi! Perdutu-ti-s"a gloria, stinsu-ti-s'a stră - lucirea, si barbaruli ti-a călcatii in picidre ttă magnificentia, ti-a Surpatii murii, te-a. des- poiati de tote ornamentele, si ti-a răpit de pre capi cor6na impărătescii. Să se descepte din somnulit mortii marele. Constantinii, care te a reedificatii cu- atâta plăcere, si să te.vedă zăcendii in astă sclaviă amară si miserabilă; 6, câtii s'ar intristă | cumii ar plânge si ceri- uri nesecate de Jacrimi ar vărsă! Dară eli a căpătatii altă imptrătiă .neperitâriă, si dumne- | die€scă, impărătiu cerurilorii; si. de aceea lui nu se cuvine să scâtă gemete nici să verse la- „crime, ci noisă vărsâmi fâră incetare 'si să ne Plângemii pre insîne, să plângemii cetatea de tâtă lumea lăudată, &ră acuma ajunsă sclavă despoiată, despretiii, risă si batjocoră. De „ce n'am lacrime nesecate ca unii riii?. ca să-mi usiurezi inima: plângându-te di si n6pte, aurita mea, cetate, si. bătându-my peptuli din tâte puterile mele. „Da, plângi si te gelescă, „Strălucita mea cetate, vădiându cumii a cadiutii si a apus mărirea. ta.. Unde e gloria, frumu- setia nespusă si magnificentia, in care infloriat? unde sunt r&măsitiele atâtorii sânti cari aă 
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trăită” pre pământă vidtiă ângerâscă si aii strălucitii. ca sGrele prin: eroicele lorii fapte -si prin nespuse minuni? Unde sunt s&rbătorile impărătesci si mărdtiele' pompe ce se făceă în be- | 
screci ?. Unde e pictatea? unde sunt căntârile glorificătârie zi sânta credintiă acelorii si6pte - 
sinâde? - Vai, tu cetatea ce altă dată te inăltiat mândră pre si€pte: coline, in ce stare de. plânsit ai ajunsi astădi! Pre tine te-ai binecuventatii sânii. Părinti, si acumii ce rele dile 
petreci!. Au incetatii. rugăciunile si din sinulii tâu nu-se mai vedică câtră ceri imnele de: 

- mărire, de cari resună o 'dată sântii tâi mut. Unde e renumitulii templu ali Sofiei, tem- 
plulii strălucită si plini de binecuvântâri? S'a fâcutii, vai, templul lui Mahomed, necredin- 
ciosului, impiului, mincinosului si spureatului Mahomed. „Să se descepte si să 6să din mor-: 
mântă marele Justinianii, ar'vărsă riuri de lacrime, plângând si gelindii lucruli -mânelorii 
lui. Unde e templul Blachernci, fântâna minunilorii si tămăduirilorii de tâtă neputintia ? Tem- plu alii celui a.tâte tiitoriu, "ii vedii acumii desiertit si despretiuiti. Unde sunt mănăstirile. 
ce se inăltiă mândre pre lângă. tine? Acumii le vâdii tâte desicrte si ruinate. Unde sunt 
sc6lele, templulii. literelor, fântâna intieleptiuneă, profunditatea cugetârilorit? Unde sunt in- vătiatii? carii prin multa lori sciintiă întărită credintia, din a cărorii gure esiă riuri de cu: 
noscintie, si ali cărorii ochii numără si măsură stelele. cerului. Unde: sunt atâtea. ornamente , cc făccă din tine unii alii doilea cerii?.De tâte ai fostii. lipsită si despoiată ca si Vavilonulii, 
perdiândii impărătâsca, ta 'corâni de aurii.. Mai aflâ-vei 6re vre odată astă cornă? Veni-va 
Gre vre unii -crestinii, domnii sii impăratii ortodosii, care să si6dă pre tronulii teii, pre stră- 

“lucituli tronă ali impărătiei, si să se inchine în besâreca Sântei Sofie? Luci-va ore cândii: 
va s6rele dreptâtii, gloria si strălucirea crestinilorii? Esi-va .impăratii din bescrecă, care să 
se r6ge la unii locii cu crestinii si să mănânce la aceeasi mesă cu patriarchulii,. avândi a- 
I&ndoi aceeasi credintiă? O mârte, bună morte, de ce nu vii chiarii în acesti momentit să ne 
iei pre toti câti suntemii Greci? de.ce nu ne-ai luată incă de multi mai. bine de câtă” să fimii.
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sclavii Turcului ? Plânge,. suflete ali mei, plânge cu lacrime nesecate; plânge cetatea impără-. - tescă, cumii- Ieremia plânse altă dată sânta cetate, Ierusalimulă: prădati de Asiriani, călcat si. sujugati de Vaviloneni, Vărsati, ochi, lacrime;. versă, inimă, suspine durerâse; . plângetă ” “starea Bisantiului -de astădi; gemeti si vă lamentati; „geliti. din t6tă inima cetatea ce incu- nună si€pte munti; plângeti si geliti sânta Sofiă, câreia lumea nu a'avuti alta asâmenea. “ Templulii lui Solomori cine-lă pote” lăudă după cuviintiă? Dară Sânta Sofiă intrecuse in- „magnificentiă: acela eră, umbră, acâsta, darii. O Ddieule, „de ceai luato 'de la noi si ai dat'o Turcilori? Dumnediculit meti atotii putinte, de vrei, dâ-ng 6răsi darulă, dâ-ne casa, dâ-ne pa= tria: ajunge amara desperatiune la care ne-ar adusă ; indestulii .nezat pedepsitii pentru pă- “catulă nostru, dându-ne in: mânele cumplitilorii nostri inimici. Bine al făcutii, ca să ne in. tieleptimi si să ne curătimii ca aurul. prin focii,: dară 6răst indură-te spre noi, că at tât. . Suntemă; altii Dumnedieii nu avemi, Dâmne, afară de tine; mânele n'ami intinsă la altă . Dumnediei străinii, afară de tine; pre tine te-ami cunoscutii singurulii Domni; pre tine te mă- rimă Ddieii in veci; tu esei făcătoriulu si provădiătorii alti tuturora; tie fiă-care din noi ! se cade'să aducă laudă, inchinătiune si mărire, numele tâă să chiame si.să cânte: dară si. „tu, Dâmne, intârce-ti mănia de asupra nâstră si arată indurarea: ta câtră credinciosulii tâă poporii; răversă avutele tale mile preste“ moscenirea ta, preste credinciosuli, tei poporii. Vedj, . Dâinne, râulii din sântele tale inăltimi, de pre dumnedieesculă scaună alii mărirei tale; ca- - „ută din cerii si .cercetâză turma tă, câ toti suntemii făptură a mânelorii tale, de si ne-ai'pă- răsiti in mânele inimicilorii tât. Curi suferi, D6mne, să ne vedi .sclavi, să ne vedi, servi, si . nu-ti intorci mănia, ta, de asupra nâstră? Cumii suferi, Dâmne, să vedi dărimate si părăsite dumnedieescile mănăstiri, să, vedi desierte si pângărite cele mal frumâse temple : rădicate tie? pângărite de limba păgână a lui Mahomed, care, in locii să te laude, te blastemă, rădi- cândii in contra ta impie stripâzi si urlete nerusinate, numindu-te Dumnedieii rece si rotundă, „amestecându-te in rătăcirea sa cu steua diminetiei, negândii Dumnedieirea, fiă de trei ori mută
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si blăstemată! Profetii te crede numai, i6rtă-me, Dumnedieuli mei, că repeti blăstemele spur- . 
catului; da, ca profetii te credii toti Agarenii, si omâră pre vercine te numesce Dumnedieii, 
omoră pre crestini pentru numele ' tâiă; în gura mare te blastămă, chiămându-te, în a loră 
nebunescă orbii, făptură a lui Dumnedieii,: profetii ca toti profetii. Si cumi rabai, Domne 

„limba păgânului, fâră să trămiti fulgerele tale si să risbuni - crestinătatea impilată?  Cumi 
“poti cu atâta indelunoă răbdare să audi blăsteme în strălucituli templu ali Sofiei ? să audi 
limba lui Mahomed r&sunândii sub sântele lui bolte si vărsândii impie defaime pe credintia 

Ka vă păs Shevhipoves, doză 2093 "Amoarăh09s, 

„> 

cea adevărată.. Poporulii ce ti-se închină, "li robesce spurcatulii Si-li turcesce: lumea a co- : 
- prinsi în lungii si in. lati, crestini nespusii de multi a ucisi cu nedreptulii, ne-a luată. copiii . 

si ni i-a pângărită, amăgindu-i si trăgendu-ă la spureata: sa, credintiă; din insesi braciele tale 
„a Ssmulsă: copiii nostri si i-a dată diavolului fâră vointia n6stră, i-a ficutii să se lapede de 

„ botezii, de documentulii . adoptiunei loră de câtă tine, să se lapede de sântulii misteriii ală 
cuminecăciunei cu tine; si acumă, Duimnedieuli mei atotit-putinte, fiii nostri Sai făcutii fit ” focului gheenei, si tu rabdi acâsta? O pră-iubitoriule de Omeni, "mi vine, iârtă-mă&, să credi 

"că dormi si că ne-ai uitatii, de nu-ti mai aduci aminte de noi: vedi că ne-a innecată 'adân- 
culii sclăviei, si nu ne trămiti suflarea libertâtii: descâpti-te, sc6lă-te si alungă. dela noi unda amenintiătâriă a mârei; di-i: itaci si te trage inderâtă,» «a să ne scapi. de innecătiu- „mea selăviei, cumii ai măntuiti pre Apostolii tâi de valurile mâret: «perimi, "ti: disera, Dâm- = me3e. Si indată "i audisi si le anuntiasi. mântuirea.  dicândii: «ei sunt, vedeti-mă si nu vă 
«temeti de nimici, numai să nu uitatia mări sia mărturisi numele mei.» O de-ce nu gră- 

“esci si nduă asemeni vorbe si nu ne măntuesci ca pre Apostoli! AY disii să fil cu noi până 
la plinirea ecurilorii, si acumi ne lasi in adânculii perdiârii? nu vedi că aprope suntemi _săne innecâmii? Di, pră-iubitoriule de 6meni, di o vorbă, ca să scăpâmi din. cuptoriulii unde 

„ardemii; că-că dela . tine, dela tine numai asceptâmă ajutoriă si măntuire; .intru tine a 
48
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“sperânnii sâ iei de pre capulii nostru juguli spur 
"mână a lui Ismail care vr& să nimicâscă pre 

catului Turcii care cumplită ne tirănesce, greua 
crestini. Tu însă,: Christose. ali mei, sfarmă arculii „si săgetile pornite asupra nâstră, surpă trufia inimicului, inaltiă cornulit Crestinilorii, - dâ-ne ră&suflare si lumina dilei, indură-te spre noi si trămite-ne avutele tale daruri, scâte-ne din mânele cumplitului nostru înimicii. Eră de este voia ta să finit sclavi; nu lăsă celi pu- : ginii să ne, coprindă unda urgiei, ci pre inimici imblăndiesce-i, rugâmu-te; 6ră nOuă, intru a- " tâtea încercâri, dâ-ne răbdarea cuvenită ca 

dură-te dară Dâmne, 

să putemii, strmanii, plăti dârile câte ceri dela noi: câ-că Turculi e.nesăturatii, cere si 6răsi cere, t6te agonisâlele n6stre le mănâncă. 
si fă să nu ne bată, s 

In- 
ă nu ne tortureze, să .nu ne iea copiat si să-i turcescă; dâ-ne răbdare, ca să nu te blăstemânnii, ci să te mărimii si'să-ti multiămimiă: că-că grei forte si durerosii e jugulă sclăviei, prin care âmii perdutii guvernulii de sine ce ne de- ” desesi si acuinii ni at luată in drepta ta judecată, incâtii. ne vedemii legati de cârne si dusi ca, vitele. Credintia numa! apără-0,. Dâmne, 

sclăvia ca uni decretă alii vointici tale, 
răsi tu ne vei scote din mânele 

si o tine neatinsă; si noi vomi suferi cu. răbdare 
mcredintiati câ tu ne-ai. afandatii în sclăviă si 6- 

inimicului,, nelăsându-li să ne piârdă: câ-că tote,: Domue, spre bine le faci; tâte provedi, deregi si preintimpini; noi insă nu pricepemii acesta, ca să răbdâmii bărbătesce; ci te suprâmii si te măniâmă,; dicându-ti lucruri nesocotită, ca copiii cei mici, si descoperindu-ti fâră sfi€lă tâtă inima nâstră. Tu esci, in adevârii; Dumnedici; „tu dulce tată, latine âlergâmi diua si n6ptea, de ne plângemii; si dară nu te. supără, că toc- „mai ca la uni tată,:venimii fâră sficlă; si de te-arâti câte odatii aspru câtră noi, de ordini "să ne atingă vre unii reci, tâte le suferimii, numai să nu ne lipsescă de mila si de iubirea ta si să ne scoti din turma ta: câ-ci nici pre: noi niminea in veci nu ne deslipesce de tine: nu ne deslipesce periclu,-nu ne deslipesce. sabiă, nu ne deslipesce morte, nu ne deslipesce multimea inimicilorit, nu ne deslipescii inchisori si torturi pentru numele tei, tote le suferimnii,
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că fil ai tâi suntemii, numai să ne dai putere. si să armezi . inima mnstră cu răbdare. Desi scimii bine că «pre cine iubesci si certi,» ca unulii ce vrei si doresci măntuirea nâstră; dară nu ne supune la cercâri ce trecii preste puterea n6stră,. dacă vrei să petrecemii astă vistiă, peritoriă: câ-ct s'a immultită forte răutatea in lume, 
si de ură si, precumii dice apostolulii Pavelă, 

Gmenii sunt plini de insielătoriă 
fiicare momentiă alti vietiei nâstre "lă rescum- părâmii cu dureri de morte. Intru tine dară sperâmii toti să-ne scoti din adânculii intristâ- Tiloră si amărătiunilorii ce ne-ai coprinsă. 

câ-ci tu ne .protegi, ne aperi si din 
ne-ar lipsi ajutoriulă tâi,. nimicit 
ră scutul indurârii' tale ne. umbresce 
se 'razimă, si speră in tine, 
resce-ne, Dâmne, pre pâtra 

De. multit ne-ară fi. perdutii inimicii, dară, nu poti: 
midi-loculii muncilorii ne scoti cu atotii-putintia ta; de 
ne-arii sterge si numele de pre fagia: pământului; da- 

si ne tine vii pre uscatii si pre mare, si cine 
vede cu nepâsii tâte relele lumii ridicându-se - asupra luk. Intă- 

ua credintiei, si măs6ră măsuri dreptă inimicilorii crestinătâtii, câ “asiă al disii: «cu ce măsură m&surati, cu aceea vi se va măsură; măsâră si răsplătesce ce- 
u 'loră ce ne asuprescii, ne icaiă agonisâla si si-o imparti, ră noi stâmii si ne uitâmit la dân- Sil fâră să cutezâmit a dice o vorbă: câ-ci de vomit deschide gura, ne rupit costele cu fusti ne batjocorescii si ne ucidi.: Acestea răbdâmă pentru măntuirea n6stră, acestea si multe alte nespuse rele pătimii de la inimicii nostri: batjocorescii legea ta, si ne s6că inima, nu- : -“mindu-ne necredinciosi; . batjocorescii besereca ta, si sântele icâne; batjocorescit. sânta. cruce, lemnulii venerandii ce 

batjocorescii sântele misterie; 
a datii vidtiă, lumei, ei "li batjocorescii: 

de frica lori bestreci nu putemi 
si tu rabdi, o Dumnedieule? 
edifică de câtii sub pământ, 'clopotă nu tragemi, tâcă nu batemii, cruce nu punemii pre besâreci, că o daii giosă cu pe- tre si nu vorii să o vcdă neindumnedieitii. Dară ce staii să insâri suferintiele nâstre? Bine le” vedi tu, Dâmne, din inăltimea scaunului t 

“fapta ta, si amărătiunile n6stre totii tu le-ai t 
âu; tote stai inaintea ochilorii .tei, tâte sunt 
rămisi, măritii fii, numele tâii, câ nimici nu.se face fâră voia ta; dară arată-ne, te rugâmii, si indurârile „tale, sfărimândă si umilindii pre
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neinpăcatii tâi inimici. Audi blăstemele ce impiii aruncă incontra ta: «de ar fi bună legea «vostră, nu varii fi supusii inimicil vostri si nu varii tînă sub domnia  lorit sclavi miseri si «umiliti; dară fiindii-că sunteti rci, vol si legea vâstră, Vati perdutii impărătia. pre care in- «desiertit sperati să vi o dea Grăsi Dumnedieulii cul vă inchinati, si care, de ar îi avutii vre “«0 putere, nu s'ar fi lăsatii sâ-lit spendiurati singuri pre cruce.» Ecă blăstemele ce de fagiă si in ascunsii aruncă asupra ta, nesciindii câ viii esci în vecă; câ, de ai'si luati morte cu cor- pulii si de bună voiă, dară al inviatii ca unit Dumnedieii; nesciindii câ singurii esci putinte, 
viii, si rege alii vădiutelorii si nevădiutelorii; că tu esci domnulii si ficătoriulti tuturorii, cumit 
si apărătoriulii legei nostre, Flecărâscă dară inimiciă. si ingânfe-se câtă vori vr&; câ-ci toti 
scimii că in rea cale âmblă, că nelegiuiti si fil ai perdiârii sunt, că folosii n'aii de impărătiă, 
că, dacă domnescii in acestă lume, pedâpsa, i asceptă in c6ealaltă, pedepsă eternă si cumplită, pentru necredintia si spureata lorii lege, Te rugâmit insă; Dâmne atotit-tiitorie,. singurii rege alit cerului si ali pământului, dâ-le si lori gratia ta; fâ-i să te cunâscă si să te miărturis6- 
scă singurii Dumnedieit adevăratii; deschide-le ochii, ca sii te vâdă pretine lumina cea ade- - verată, să se lumineze, să te mărâscă ca Dumnedieii, si să ti se 'inchine cu, dreptă.credintiă, 
cerendit dela tine milă și gratiă. “In mâna, ta, in puterea ta stă,  Dâmne, să-i intorci si pre densii la credintia, ce tu al invătiati; fă dară să răsară si pentru dânsit lumina adeverului; „sparge grosuli norii ali necredintiei care-i infâsiură; lasă, să cadă r6ua indurârii tale preste 
sufletele lorii; trămite-le sântulii tâi spiritii, să-i ducă la adevărata cale a dumnedicescei tale 
vointie, să-i facă crestini si să-i pună, inaintea ta; fâ-ă demni de botezulii tâu;. deschide-le buzele spre mărirea ta, ca să ne infrătimii uni! cu altii: dacă în inalta ta intieleptiune te vei indură să faci acestii bine, tote marginile pământului voră răsună -de lauda ta. Suferii'si 
ei: de grele neputintie si ascâptă unii măntuitorii: vindecă-i si le dâ sănttatea, tu doftorulit 
sufletelorii si ali corpuriloni; fâ-i să:cunâscă economia ta, dumnedieesculii evângeliii; să te: 

, . - . . X
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mărturisescă de odată . Dumnedieii si omii; să te cânte din totă inima si din totii sufletulii; 
să se lapede de spurcata lege a lui Mahomed, să o arunce si să o calce in piciâre ca pre 
„una, ce a turburatit totă lumea. Ea; in adeverii, a reinviati tâte eresile; pre dânsa, Dumne- 

„dieulit meii, fulgeră-o, nimicesce-o si nu o mai răbdă: ca a. desceptatii pre Arii si pre Ma- 
„cedoniii; ca a uniti rătâcirile lui Severii celii fâră capii si ale tuturorii eresiarehilori; ea a 
-chiămatit in ajutoriulii ci desfrănârile Sodomei si Gomorei. Dară tu, Dumnedicule multi în- - 
durate, măntuesce-i si-i -scâte din aceste rele răttciri că giosii aii cădiutii sermanii, de 6re 
ce pre lângă alte păcate aii ajunsit să se impreune si bărbati cu bărbati, rusîne a rusînilorii, 
„cumit adeveresce si Pavelii scriindit câtră Romani. 0. orbiă! o blăstemii dumnedicescii!  Dâ-le, 
iubitoriule de 6meni, dâ-le mai curendii puterea. de a. invinge pre inimiculă care-i orbesce si-i 
duce in fundul Tartarului; făptura ta sunt si ei ca si noi tot; nu-i lăsă 'să se pârdă si să: 

„se facă moscenire.a diavolului, ci dâ-le sarea credintiei; priimesce-i in părintescile tale bra- 
gie, care staii totdeauna deschise păcătosilorii ce lapădă rătăcirea lori, se intoreii la tine si 
cunoscii că singurii esci Dumnedieii, singuri Domni si Impăratii: fă din ei uniti: cu nof'0 

-n6uă turmă; fii tu păstoriulii .unulii, si noi toti să finit turma una; fiă o singură impărătiă 
si unii singurii impăratii eternii, ca să te mărimii, să ne inchinâmii tie, si să te lăudâmii pre 

- „tine unit Dumnedieii in trei fecie. . 

Aci scriemă că, afară de credintiă si fapte, nică sceptru,' nici domniă, nică altii ceea din cele pănientesci, 
a a _nu ne pote măntui, a | SI 

_ Ne-amii abătutii dela ceea ce vorbiamii, ca să plângemii Constantinopolea, pre care se 
cade din tâte puterile să o plângemii,. pre ea si pre insine; perderea impărătiei si cădârea, 
nostră atăt de giosit in selfvia Turcului "mi imple sufletulii de atâta amarii in câtita căutată 
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Să mi-lă usiurezi pucini. Nu te Supără dară că-ti spunii pră-multe si că m'am depăr- tatii de firulii istoriei mele. De altmintrelea. mam Să-ti mai dicii de câtii să te indemni a face câte ti-am scrisii si sâ-ti arti câ numai prin implinirea invătiăturilorii ce ti-amii dati vel află gratiă si măntuire, cândii va trămite Dumnedieii să-ti iea sufletulii: câ-ct omii esci si caută să mori, măcarii de at intieleptii ca, Aristotele, tare ca Samson, si invătiatii ca So- "lomon. De :mârte, fiiuli meit, nu te poti mântui, si de aceea caută de fâ numai bine, ca să : “Scapi de mortea sufietâscă. La infricosiatuli judegiii făptele bune te ajută, numai ele te inso- "Giescii si te mângăiă: nu-ti vine în ajutoriii-vorniculii, nici postelniculi tâi, nici marele-banii ce-ti e socru, nici avutiele, nică aurulă; ci numai faptele bune se arată pline de umanitate, numai ele te ajută, te wnbrescii si te scapă de munca de veci: nu folosescii arme, cai, spade „de aurii, si6le pretidse, arce pline de vestminte aurite. Vedi seracii ămblândii goli si flimândi, . pre cândi voi vă imbuibati si vă imbătati; pântecele vostru stă să crepe de incărcatii, pre „Cândii ei morii de :fome,. ardii de sete si tremură ca frundia de fricii, că n'aii lemne să se incăldiescă: de at 'săturatii dară, vreuniă stracii flămândi, de ai adăpatii vreunii omii inseto- siatii, de al ospătatii vreunii străini în casa ta,-de ai mângiiati pre cineva aruncată in in- chisâre, de a! imbrăcatii vreun omii gol in vidtia ta; aceste fopte. te insociescii după morte si-ti miintuescii sufletulii, 6ră ale lumei- tâte te părăsescii si te lasă singurii fâră ajutoriii, pre cândii faptele bune stai pline de bărbătiă, de daii peptii si se luptă pentru tine cu inimiculii "credintiei; astă inimică ce caută să ne amiăgescă, virtutea nu-li lasă să S'apropie de tine, ci cu a el neinvinsă spadă "li depărtâză de tine, -mântuindu-te de periclulii perderei sufletesci. * Pătrunde-te dară de câte ti-am scrisii si le urmeză fârii abatere, că sunt vorbe bune, consi-' „lie frumâse, precepte trase din insusi evangeliulii; - prin ele vei află măntuirea' sufletului si
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vei căp&tă impărătia cerului, de care să ne invrednicimit toti crestinii acumii si pururea si 
in vecii vecilorii, ca să privimii in mărirea sa .pre Dumnedieulii adevăratei vieti. Amin, -. | 

Cumii 'secerea mârtei seceră pre toti fâră esceptiune, 

| "Ti transcriii aci o căntare ca să o citesci totdeauna spre a-ti aduce aminte câtă de de= 
sierte sunt domniele lume, si câtii de pucinii folosescii tote bunurile că; câ-că, cumii „vine 
mârtea, ne tuiă cu câsa-ei ca iârba :fragedă, si ne desparte sufletulii de corpi: de impăratii 
puginii “1 p6să; domni, fil de domni, regine, dânme,.miri si mmirese,. toti sunt egali inaintea, - 
cumplitei: ei 'ghiare; de papa nu se rusîneză, nici de intreita lui cordnă, ci-i taiă dilele si-l 
culcă la pâmântii; cardinalii cu mantelele lorii în facia viorelei 'si plecă, tremurândii, capulii 
la securea ei; archiereii, metropolitii, ca si preotii, "1 spulberă cumii spulberă vântului plâva; 
deregători si supusi, straluciti ostâni, “si 'perdit mintile, cândii o vâdii, si. ncajutându-le ni- 
micii gloria nici bărbătia, % tărâsce inaintea infricosiatului judecătorii, De accea *t1 tran- 
scriu acâstă cântare, ca să fil totdeauna cu frica lui Dumnedieii si să poti află gratiă ina- 
intea 'infricosiatului judecătorii, cândii- va' veni să judece tâtă suflarea. Fri de vei vră să si: 
cânti acestii tropariii, să scii că se cântă forte frumosi pre modul ali doilea plagiu. : 

Modily 2, 

, 1 > 

| , plagii, .. | | 

Vădiendu-mă zăcendii fâră voce si fâră suflare, plângeti. pentuu mine frati si amici, con- 
* sângeni si cunoscuti; câ-ci ieri incă vorbiam „cu voi si de odată veni asupră-mi infricosiata 

oră a mortei; Veniti Qară toti cei ce mă iubiti, si-mi dati:cea din urmă sărutare, câ-că nu 
voii mai ămblă, nici voiii mai vorbi cu vol „de adi inainte; câ la judecătoriul 1n& ducii, unde 
nu se caută fagiă: câ-ci servii si domni se infăcisidză impreună, impărati si ostasiii, avută
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* 4 „Ma cm tcal, - Acihos =făp ai Aeciiore îuc ma 
piosanat, Bacebe pal cipamisns, mda! 

> Berna €9 deuart ta. “Ezzozos spăp Eu, să. 
Epyuy îi oEacdicesat, -î atopuvbfiosrat. PAX) ai 
zăras vai tucuriă, ddaeizzus Urlp dusă Tosa 
taste Xpiesă mă 00, în ph vazazoră ară măg 
Gpapriag ay etş 7 Time sis  Bagăucy. A 

e z fa ps wasazătn Enay 1 gâs Tis luts, 

e
 

”Eţtuzo, 

. 

“O ara muza 

| 
Ă - 

Amo md Actaoragiev, dv 2îv uăe Taz OI 
sos vai | Dhpăvecty 239 mozătopey, c5i ao “prdat, 

9 e 
ţ - 

„er, 2» Terpeâissu, Mm 
Pzypovapio uţ' 

cine me Avhzvaeiae co AS Tis Sessa > 

MATOAIOS O MYPEQN. 

TEA0Z.. 
  

si săracii stai cu aceeasi demnitate . inaintea lui, fiăcare, după faptele lui, avândii să se mă- rescă sâii să se rusîneze. V& rogi dară .pre toti, rugati-vă. neincetatii pentru mine lui Chri- „stă Dumnedieii, ca să nu mă trimită, după păcatele mele, la. locii de muncă, ci acolo' unde este lumina vietieă. 
Acestă cântare, de nu ne va wnili, suntemii cu totulii lipsiti de minte si de cugetare, 

- FINE, 

m tei aa  — . i 

. 

mean “Fii sănătosi. 7126, in Tărgoviste, in luna lui Februariă 27, 
. | - . Ală Măriei Tale intru tâte rugătoriă, 

e o MATEIU ALU MIRELORU,. 

- Nora. Pre părintele Vlădica Matei Aiveon "i aflâmii insemnatii, ca impreună judecândă, in eartea de judecată E dela 1617 a lui Alesandru Iliasiiă Voevodii, despre care vomii vorbi mai la vale in Nota nâstră la -dania - anaicei lui Michaii Vodă. — Despre acestă scriere a lui Mateiă vomii mai insemnă ceva la inceputulii Tomului II, comparându-o cu Joppecourt care indeplinâsce unele eveneminte ale Movilesciloră atinse de . . ” . 
. 

î 

Mateiit, 

D 

ERRATA a: 
Pagina ''293 linia 19 Anv zaie duo pepeiz, 295 33 hi da, 

313 1 maniei 
323 -- „11 Bugiăcanulă ! 
327 8 zoi 
335 19 a 
340  . 30: Eroawes 
341 25 E , aîrocavitouv, . 351 MA 
352 45. jmdtecă , 

16 icra - 
- 358 după ală 4-lea'versă din columna dela stânga să se adaoge: a Wa ra dis xaTaleaTiiţ, vai ve: Ta îpvugiâne. a! 361 după ali 7-lea versii din columna dela stânga să se aaaoge:: . Auzoc Gi Exouvuivne, 10 fongupov ndua.! . - E 369 linia 20. : Saw, 
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 CHRISOVE DOMNESCI ACUMU MAI ANTAIU DATE LA LUMINA. 

! L 

” CARTEA DE DANIA A LUI ION NICOLAE PETRASCU VOEVODU CÂTRA BESERECA S. NICOLAE '.- a DIN SCHIAI DE LANGA BRASIOVU, LA 1602. a 
.. 

1 
. 

Acdstă daniăi, datată din Brasiorvii, la anulă dela Adamii 7110 (1602 dela Cristi) septeinvre 28, e scrisă, în . 
"limba română, cu litere cirilice semiuaciale (pol-ustav), pre o foiă pătrată de chârthiă bombacină orientale, de 
55 centimetre in innăltime, si 43 in lărgime: Documentul, de-si e subscrisă numai de Ion Nicola voevodu, - 
pârtă insă trei sigile alăturate; stampate, fiă-care pro câte unii pătratii de chârthiă, lipită cu, câră, Fiă-care zi- 
gili are aprâpe du centimetre în diametru. Sigilulii ântâiă are vulturulă cu aripele intinse; cu crucea in ciocii, 
cu capulii intorsi spre aripa dreptă ; în drepta capului, semiluna ; în stânga, sârele; impregiură, " inseriptiunea : 
ÎWH, HHKOAA BOEBOA. Ală doile sigilă are o cruce mare; in drepta ei, semiluna ; în stânga, s6rele ; impre= 

“giurii, inseriptiunea :: CTAHRA “ TOCNO:AA. ali treile sigilii totii ca alii doile, numar crucea e duplă, si. portă în- 
scriptiunea : (paopinta POCNIiA. Originalulă se află intro. documentel6 mosiei Miesienescii, proprietate a casei 
Polizu. D. proprietariă Polizu, „Brin interecsiunea dlui Stefană Grecianu care mă făci luătoriă aminte la acestii 

: 4 A. documentii interesanti, avii bunătatea, de a-mi „împrumută originalulii spro a-lii copii si publică. Publicâmii a: 

, 

cestă documentiă, întru tâte conformii cu originalulii,; afară de unele acente si brescurtâri aruncate pre de asupra, . 
care, lipsindii la tipografă, furămă nevoiti a le lăsă afară. 

Etă dania lui Petrascu voevodii: | Ei . 
, : 

„e BAEKZ, MOM ÎNVH HMKOMAE N2TpAuIko BOEBUA, Wa (DOCT AOMUIS „A TOATA Apa 'PSM3- 
W'ECKA.  (DEMOpSA pâNocArsAsii AS MIIYANA  BOEBOA, Un ES ADAMMIA” CTÂNRA. A pPANOCATSASH AB 
MHYANA BOEBOA. titi ACatna (Daopittia cpara pzaNocarSASH. AS MIYANĂ BOEBWA, CRpIICAM a- 
MACTZ BAPTE -A HocTpz. kA CA ABS .P IJlipE TOI AomniH. BApiit BA AapSH ASAMIEZES, 
RS, WOMUIA MOLIIEN HocTpE, (j&pzen. PSMZNEMI. Totu Botapin Wăpzeu. un MAp. ui 
MI. LU "Tu nzprinuini BAZAU. Au ErSMeniit.: un npeSwrt.: Lun "TOI Bpeluii, wa AE 
AE MSAT A ABSTB Scapale. ui: WE'EijrauE!) nApHIVTEAE HOCTpS.  paNOcATSA MIIVANA BOEBOA. 
-MpESUA KS „Hou. B4Tpă cana: BECkpek AEM uk E Aziira erATk BpAuloBSASU, 

„NE tăcTE YpAMSA Ocnei np'buereu RUE.) Uli A ASH TH; MIROAAE. RA ca PTAPUM ui 
„CA MHABUM, AMECP cpauTS pan. netirps eStpaereae HOCTpE,: UI AAE NZpHIUHACp Hotpput. 
SM A5 PTZpIIT uri AS MAST tun au Bom. Hpeajntttt, v8 pocr MAHH'TE.AE HO. In 

  

SA CA (Du UN OH KTHTOpiL. Aa Atacra cara BECEPERZ.* 5SM AS (Doc un ast Acaiti 
1) zeli si promisiune. 

„.2) Adormirea prt-curatei născătârici de Dumnedicii. 

49 

+



386 | Ii TESAURU DE MONUMENTE ISTORICE . - a NU 

UA KTHTOpn EaTpatini. AEpenTă dvară HS Pană ASMNIATA. Uri RE INNA RBPATA, kB or CEPAETBA. ui KS moara Bp'Epe HOCTpZ, HO AM MHASHT. “uit AM AspSrir npbuerin Eye. UI ASH CTH HHROAAE. -CATBA AuSME MHKIUEHELIH. AED 7SAEUSA HAYOBSASH. AE ABHrZ.rEp- ru. ca ie Aa cqhemie GECEpEME. ME facre XPAMSA npEverin, un A ASH TH WMKOAAE. -D UIkBI AZHr4 METATE. RpAUIOBSASH, «8 TOATO. XOTApSA. un KS 'Toarz 'oxua, 2) un EA WăHNS. IUN AED NaA5pE. In AE AANA. tn 8 MOPHAE KB "TOATE, IUH KB "TOT BEHHTBA. 
KA ocr cap aa HOCTpE AE .AMOLUiE. AE " AAA BAT n3HTp5 cSpaersa NapHH'TEASI - HOCTpS MHYANA, tun nauTp8 cS4paerene NZPHHIAAVP Holpipe: un nan'Tps CSAETEAE HOcTpe. uit. CA (Ph Un Hou KTHTOPU.: AA avEcT CANTE Xpan. HA Un AA oa. tun K'THTOpu Bă- . „“Tpău WES GocT, HA ca ABEM p5ra un noMbuz, nana p Bei. Un nana HE BA. Wuuk - 
ABMHEZEG- Buta. win npe Hou un [ie WWHE A€E pPSAA- HOCTpZ. Ca ABEM-A rpm UI n8- 
PSpE' A - ATZpu. un A MAS. Aacra cbzaura BECEpEKB kA ca CE „Moara E npesuiu. in “Aîakotin,. ui WZPkOBUIMI, CA CABIRACKA, „ATpS cauTa RECkpENz. Suwa ui Hoanr. 
UH cz POAME ASMNEZES AEPENTS eSaereae: HOCTPE UlH N4uTpS 'ToATA Kpeinuararr'E. -AE- 
PENTB AMATA HE pSraM KS (Data aa nzManT8, n3 HSMEAE cpenren TpOnUE. .K5 păra npk- 

"MCTEH. UN ASu Cru HHKOAAE.  KZATpa MOMBIA BOCTpZ. AOMUIN KpEtginitin. RApiu Ba a4bye 
AOMHSA ABMIIEZES. “p Apa pSman'keez. AB AE pBAA HocTpa. A8 AE ara PSAă. ca BA A BEE ABMINEZES, un NP. KEPATA MAukZ. UI TH HMKOAAE. Ca -ATAputu noavEua HOCTpa. 
UN H8 N8T'pe VE BAS AZpSHT ASMHESES. "Um HS KA pui AE  O%ntis. KA. C4 prapkeka A8m- HEZES PE -AOAMUHIA BOCTpA „TPS AoMiie. AOAuiA BOCTPA. „D MACTA: BÎIAZ KS NAVE. un ES" MSATA TAPIE UI CANATATE. 1Ap A MEA. B'Skh KS ANGPANIIA.: MEpIOAGH. UI NpE gomhHiA BOACTpA, UIu ?NpE Ton Borapiri UWEPBEH KApiu “CE BOp HEBOH A LTapn. AMACTA MoAvBua ans- CTPA. TA BApÎN CE .BOp HEBOH. WIN-CE BOp HeNHTU A CSPNA IUI A CTpukA, MHAA Cru BECk- BENE. ui nova amacra a 'Hocrpa. km (Pan'ră _Hoh AE ESHA Bora HOCTpZ. AS BA pu _AOMHS. 48 BAGAIKZ. AS BOIApN. a8 MEWHIAUII. AS OM Capa. NpE AMEAA C&A CTPHUE Win CAA CSPIIE. AEMHEZES. UI CBA AESPZAAINHECkZ. AE DpE NAManTă, | uni: NpE EA un npe eso- pin ASH un NpE "TOATa pPSAA ASH. un cau crk n4pzurn “MANTEA ASH” AGMUEZES npbuc- 

„“TAA, LUN "TH HukOAAE Un părzubou'k. aeipin cuuTre BecBpeuu, un 7 vecr ski un “Mesa ME BA ca ie. un ca ie rpanaer un A8pucur, “ATA AE Carraa 'Tponuz uit AE - MuheruTa kpSwk as XC. un AE cbntiin RezenAGTIniMu.?) un AE C(puiuin npopouu. uim AE CPuimtgin AnoeroAut. it AS%EHIYII. CTRI"TEAHut. 3) Un Npri ABHinu.€) n, AF "Totti npaseAnuvini.5) UI E HOH NZEATOULin. tn can (ie NAPTE EA. A ASH AATAUL. tun ABHpwH.: ui A (e- MOPHAWP AG KODEN. UIH „NTPEA AO kS ÎS4A. UIW K8 Apira. FE ÂIA UI, KS KATApa, uz ion AM AZp5HT, KS TOATA BOTA HOACTpA. AvECP CAT. ME MAH CBC AMh CHpuC. PE HOME MHRUIE- HEWIH. npEmeTin. ut AS Cru uukonae, ca (pie aa Mewliu c(pawTa. Reckperz. ME ovhua UI AE MOUIIE. HEASAT IUN HECHHMBAT A BEviEe UIAA MAT AE „pan TE curu Be-. CEpEtn. KaHA8 a8 (DocT '7OT. NONOp8A AASHAU Ul "Toi npeSuini tun cASmwropin Reckpe- ViH- uit kaHA8 BOM ABE Npune:i HO “CANTEM AATOPH CA AZ UI KZPUHAE. ME CANTh CKPHCE AE OVHNZ. ANE MECTS CAT AE MOUIIE, UI HA UN KB LUIAATE KBPU CZ. Man 

1) mosia. - 
'2) cei fâră de argintă ' 
3) sântiti, » Ă " 
4) prâ-cuviost, . 
5) drepti. e 
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TARA, Un NANTPS AAN MAPE KpEAIHIZ. HO AM Sc MBp'TEpie. nSNZuSA BAAHITS YpA:BHA 
CSAUB. EPALEBCROMFPAA. KS "TOT MHHCTHTBA CBATBA METZWEH BpALIOBSASI MzprSpie nporono- 
NA. MUYAR. in 'nonă. inie HKOHOMSA, AED MEPBEN BOAZ. UI NONA MBHZHAD AED SpaHELu. 
UI CPA BOPMORA, UI -BAPBSA Fpan. Um: pana. Uh ASMHTpARII BHCT. WIN MUYAR Ha- 
MZpâti. Un ASYOBIUUES AEMOTEN. un îNSNAHSA. AH'TouiE TPAM. IM AACKAABA CARA. "In AAt- 
KAASA Bacnaie. ASna. Auevrk MSAuui tubul. Man MBATB AE W CST2 AE BZPBAU Ut MSEpH. 
MAPTBpHCHAY Uli HOH MAN BPATOC KS CB(PAETEAE_ HocTpe. ulii ES NEMEMHAE MOCTPE AE kpeaiu- 
Wa. um CBS ckpue Avacra HApTE 7 METATEA BPAMOBSASH. BZAET. W'T cazane Mup5 "/spi. 

„A AWP POIBACTEA XBa” AXE. MUA cen” “RH ut nuc-A3 non” tkrocaan” Wr .Bapwul WT 
pao: A : a | 

160H IIHROAS ROSAOAA (A. 6.) (1. 6) (1 6): 

x 
, 

| i 
N. - 

CARTEA DE JUDECATA A LUI ION |COSTANTINU SIERBANU VYOEVODU, PRIN CARE SE 
| "- DESFIINTIEZA DANIA LUI PETRASCU VOEYODU.  - Ea 

Din cartea de judecată ce urmeză, se. vede cumi a perdută bescreca din Schiai satulii Miesienescii, . Pu- 
blicâmă acestă documentă, nu după originali, ci după o copiă prâ-vechiă care încă face parte din documentele 
inosiei Micsienescii a casei boerilorii Polizu,. In astă copiă lipsesce datulă documentului. Ion. Costantină Sierbanii 
W., disii Cârnulă, a domnită 1654-1653, Documentulă findă numat o 'copiă. "Mă tipărimă cu litere latine... 

T Ma rieb” B"iniee îwu Costanden Sierbani Voevodi datam Domnia 'mea acestă poruncă 
a Domniei mele Boiarinului Domniei mele Dumitrasco Post: fecioruli Neculii Vist: cu fecio- ri! lui cât Dumnedieii "i va dă; ca 'să-i fiă lui satuli Micsienescii den judeciuliă ' Elhovului cu Rumânii si cu 'morile si cu toti venitulă de peste totii hotarulă. Pentrucă aceli sati Mic- - sienesciă a fostii megiiasii de mosfa loră incă mal. denainte vreme. Er cându a fostă in di- lele răposatului Michaiu Voevodi "i s'au fosti văndutii . Rumânii Domnesel lu Michaii Voe- vodii, si totii ai fosti Rumânii: pe s6m'a Domnâscă. Intraccea r&posatuli Michaiii Voevodit "Domnia lui a fostii miluită cu acesti sati Micsienescă si cu. Rumânii pre Leca V. Comis pen-! tru dir6pta, slujba lui, si totii i-ai fosti Rumânii pe sâm'a lui. Er dupre acâea Leca Comi- “Su, elă si-a fostii făcută pomană cu dânsii de t-a scumpărată de Ruminie pre bani gata, sia remasi Micsienescii 6ră megiiasi. După accea cândii a fostii in dilele răposatului Simeon Voe- vodă, 6” dumnealui a fosti dată si a miluiti acel satii ce scrie mai susit Micsienescii cu Rumânii lui Michaii Ghiula Căpitani; deci s'a fostă răscumpăratii si dela Michaiii Ghiula Că- | „Bitană za, (loci: albii) si s'a răscumpărată si dela răposatul Radu Voevodii Michnea, toti cu bani gata cumi am vădiuti Domnia mea si Chrisovuli de scumpărare. Fi” cândii a fostă in di- lele lui Alecsandru Voevodii Iliiasiă & Micsienescii, el &ră şait vănduti Rumâni Neculii Visti- ieru. tatălă lui: Dumitrasco Posteln. pre bani gata za Ughi' 400 aspri, de a lori bună voiă - fâr de nică 6 silă, si totă au fostii Rumânii pre sâmva lut cu bună pace. E” după aceea cândi a fostă in dilele răposatului Mateii Voevodii după ce a perită Necula Vistieru la răsboiu la Bucuresci fiindă fostit' Dumitrasco posteln. fiiu-seii in pribegie in. ticra Moldovei si la Tiari- adi, răposatulă Matei Vocvodi Dumnealui Pa fostii datii acestă sati Micsienescii cu Ru- - : mânii milă Iancului Căpitanului din Gherghitiii; si totă a fostii pe sem'a lui; Eră după ce a făcută Mateii Voevodi sfânta Minăstire Căldărusianii, a dăruitii Dumnealui Iancului Căpi- tanii pentru acea milă si pentru acel sati Ughi 200. Deci-a fostă datii răposatului Mateiii Voevodii si popii lu Vasilie ot Brasiovit Ughi 150 avendii si sfânta Besârecă dacolo den Schiai hramulii - Uspeniei” de Dumnedieii născătârii si sfeti Nicolae. o carte a răposatului Petraşto 
2 ! - N ÎN
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Voevod feciorulii lu Michaiit Voevod, de, mila Sfintei Biserici satulii Micsienescii, Si a totii tinuti Monastirea Căldărosianii Miesienescil pre. sema, lori, „eră după acca cândii a fostii a- cumii in dilele Domnici mele, dâcă; a veniti: Dumitrâsco Post: den tiâra Moldovii aicea în ticră, eli-si-a căutată” de satii si de mosfile tătâneseii Neculii Vistier, si a căutatii si de a- celi satii Miesienescii cu ce dreptate Ta tinutii- Monastirea Căldărusianii, fiindi compăratii de tatăsei Nicula Vist: prin ai lui derepti aspri cumii scrie mai susi, si a venită naintea Dom- nii mele in marele: Divanii, de s'aii păritii de. faciă cu egumenulii Varlamii ot. Căldărosiani hramulit Sfeti Dimitrie,. dicândii Egumenul Varlamit cumii a fostii cumpăratii repăusatulii Matei Voevodă acestă satii Micsienescil de la Dumitrasco Post: cu bani gata. Intacâea: Domnia mea am căutati si am judecatii drepti si pre lege, dinpreună cu toti cinstitii dregători Domnii mele, si a mărturisitii inaintea Domnii mele in Divanii multi boiari mari cumi n'a fostii dati: reposatulii Mateiii Vodă nici un banii lui Dumitrasco Post: pe acelii satii nici n'a aflati Dom- nia mea, in cârtile Domnesci nici ună. zapisii de cumpărare dela ei. Ci a rămas Dumi- trasco Post: pre Varlamii Egumenulii -de lege si de Divanii de a luatii Miesienescii pre sem'a, lui. Eră după acea a veniti si popa Vasilie din Brasiovii din Schiaj impreună cu Egume- nulă Varlamii la Divanii de a' arătatit cârtile răposatului Petrasco Voevodiă feciorulii lui Mi- chaiii Voevod -dicândi cum a fostii miluitii Domnia lui pe sfânta . Besârecă de acolo din . Schiai cu. acestii satii Micsienescii fiind Dumnealui acolo la Brasiovă vrândii să ica satulii de la Dumitrasco Post: si a, veniti: inaintea Domnii mele la Divan Gră de fașii cu Dumi- trasco Post: si cu Rumânii din Miesienesci.- Dreptii accea Domnia mea 6rii am căutată si am judecatii pe dreptate si pe: legea lui Dumnedieii inpreună cu totii sfatulii Divanului, si am socotiti Domnia mea cumit n'aă avută Petrasco. Vodă tr6bă nici s'aii cădiuti Domnii lui să se amestice in pomana si in mila tătâneseii lui Michaii Vodă, mai. nainte să, dea acelii satit milă la altii străini. Cea rămasă si Popa Vasilie ot Schiai de lege si. de judecată, cumii «mal multii trebă să n'aibă cu. AMiesienescii nici alti popi de acolo. Ce ca să fiă alu boiarinu- lui Domnii mele Dumitrasco post: satulii si Rumânii de mosfe si de strămoste si feciorilorii | si nepotilorii si strănepotilorii în vece, si de câtră nimelea neclătitii peste disa Domnii mele, “si tă si mărturii am pusii Donmnia mea pe Jupan Kirka, Banul, i Jupan Gherghe . Vormn.,.i Jupan. Stroe Logft;, i Pârvul Vist., i Pană: Spătar. i Radul Stoln., i Radul Comis., i Radul “Paharnicii., i Danciul V. Post: si o-a ispravitii Jupan Stroe Vel Logofâti. | 

    

i n A i 
CARTEA DE DANIA A CALUGARITIEI TIIEOFANEI, MUMA LUI MICHAIU W., CATRA a : MONASTIREA COZIA, LA 1603. a 

„Acestă daniă, datată in monastirea Cozia, la anul dela Adamă 7111 (1603 dela Cristii) noemvre 8, e scrisă in limba română, cu litere cirilice semiunciale” (pol-ustav), pre ună pătrariă de chârthiă pergamenă, de 35 'centimetre în innăltime, si 32 in lărgime. Nu are nici o subseriptură, ci numai dâuă sigile alăturate, puse pre unii pătrată de_chârthiă lipită cu ceră rosiă de pergamenă. Fiă-care sigilă are ună diametru de 15 milimetre. U- _nulă e 6 pâtră gravată antică cu duă personage în picigre; celalalt arc la midi-locii o cruce cu căpătâiele cru- cate; de lâturi, sbrele si luna ; impreoiurii, sunt litere, sterse, piintre care se poti incă distinge cele următârie: + TOCNO:RA $. Originalulă se află in archivuliă statului intre documentele monastirei- Cozia pentru satulii Fră- sinetulă No 5. De aci "li imprumatarămă, spre a-lii copiă si publică. Publicâmii acestii documentii, conformii in- tru tote cu originalulă, afară de unele acente si preseurtări aruncate pre de asupra, care, lipsindă la tipografiă, fu- rămii nevoiti a le lăsă afară. — Spune călugăritia 'Theofana în acesti documentă, cumcă, satele ce dăruesce mona- satirei, le are dela fiu-sei Ion Michail Vodă, In archivulii statului se află, intre documentele moniastireă Cozia „satulă Frăsinetulă No 3, unii chrisovă origiaală alii lui Michaiii Vodă, dată in 'Tărgoviste la anulă 7106 (1598 d; Cr.), serisă in limba vechiă slavână pre pergamenă, cu sigilulă ' ruptii,, Etă cumii incepe acestă hrisov: fin Va EA. EA roB'Epniti n BATrov"rBin: n -XPOETO  APBHBÎN.. 1: CAMOAPBRABHIN,. ÎMI
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MUIFANA BWEBOŞA- 1 TAHZ. CH: BEAMKATO HM AOEpArO NETpAuIko, BOEBOSA. ROBII MATIIO, 
BIRÎEM AApOBANIEM, AVBAAMEIOMU N rg "AOVEIOM” BACOE BEMAE &rrpwe SAAyIIckoE, ae n 
BANAANEICKU CTPANA, AMAAUI H. (arapaus VEPUEN, cc. ca 

„In traducerea română a comisiunei documentale: - ». . 

«Intru Ohristosii. Dumnedieii, binecrediniciosuli -s si binecinstitoriult si de Onui- 
stosă iubitoriulii si singurii stăpânitoriulii Ion Michail. Voevodii si Domnii, fiiulii ma- 

-relui si bunului Petrasco Voevodii; cu mila lui Dumnedieii si dumnedieâscă dăruire, 
oblăduindii si stăpânindii totă. Tidra-Romândscă; iucă si ală pâtilorii de preste munte . 
Amlasiuliă si Făgărasiulă Ducă fiind»... - a , . 

Urmeză apoi dicândiă că dărutsce maicel sale, Domni 'Thcodărei, satele Studia, Crusiovuli, î, Yrăsinotulă, Stu- 
denitia, ca să le tină in tâtă vitia, cră după, mârte, să fă ale Marulei, fiicel sale (a lui Michaiii). Mai dice că 
aceste sate le-a cumpărată elă, Michaiă, pre cândă eră Buni, Craiovenesciă. Apoi termină, după, traducerea Co- 
misiune documentale: «tă si mărturii asicdiă Domnia mea pe cinstitii dregttori ai domniei mele, jupanii Du- 
«mitru marele-dvornică, si jupană Theodosie marele-logofătii, si jupanii Calotă fostulii mare-banii  craiovenescii, 

_ssi jupană Negre marele-spătariii, si jupană Radulii Buzesculii marele-cluceriă, si jupanii Stoica marele-vistieriii, 
«si jupană Radul Floresculii marele- -comisii, si jupanii Stroe Buzesculă zoarele- -stolnică, si jupană Sierbanii ma- 

«rele-păcharnicii, si jupanii Preda Buzesculă marele-posteluicii, ispravnicii Preda postelniculă din- Cepturdie. . Si - 

«ci Dani Buzevschi din Zoresci am scrisii in celatea Tărgovistei, luna septemvre, dioa 27, dela Adamit până a- 
“«cumi cursulă aniloră, in anulii 7106» (1598 dela Cr.) Accstă Marulă despre: „care e vorba in chrisoviă, eră fii-. 
că naturală a lui Michaiă W, făcută. cu Tudora din Tărgusiorii. “Pre la' anulii 1617, pre 'timpulă lut Alesandru 
Tiasiii vodă, Marula, ce eră acumiă măritată după Socolii păcharniculă, se sculă cu piră asupra lui Preda pos= - 
tâlniculi, numită Ploricoiuli, bărbatulii Floricăr, ficel lui Michaiii :1V., producândii mai susii descrisulă chrisovii 

si pretindiândii că în virtutea aceluiasi, satele Studina din miâi-locă si Studina din giosii si Crusiovulă, după 

mârtea maicei lui Miehaiă, S'ar cuveni ei Marulei, tră nu Floricăi care se bucură de posesiunea loră. . Atunci 

Iliasiă Vodă, judecândii causa, dete carte de judecatii prin care Floricu, in virtutea altorii documente, so recunâsce . 

de "legitimă proprietarii a memorateloră” sate; ră chrisovulii' produsă de Marula se 'dechiară: de o carte : minei- 

n6să, făcută cu amăgire si cu o rea pevete. — D, Brezoianu, fostă membru ală 'comisiunei documentale, ne co- 

municâ o'copiă după „acestă carte de judecată făcută de Alesandru lliasiii vodă în. 'Tergoviste, luna . Decemyro 

23 ile, 7125 (1517 a. Cr). Archivulii statului mai posede câteva documente de aşeminea, relativ la familia 
lui Michaiii Vodă, care le „vomă publică cu altă ocasiuue. -.Totă d, Brezoianu ne comunicase si o copiă de dania 

maicei lui Alichaii Vodă ; noi insă publicâmi accstă daniă „după insusi originalul aftătoriii în arehivă, Mai în- 

' semuâmii că maica lui Michaiii W. se chiămă Theodora, cră “după ce se făcil eălugiăritiă, Theofana, 

„Etă dania d: - , | : ' 
- , Ei . „i 

e fa MAME W'! ua: H Ca-n CTro Xa. ami: 65, PWVABA vass, | ie Ye. Kaas: 
răpuua "Dewdpana, MSMA pZNOCATBASII MIIYANA BWEBOAA "Ai Ep pSmanlck. BIEWBITAM 
BALA Mer ABM AEWAPTĂ. KSM SINE, uit NpPEMAApZ!) -CWVAOMUUI,, AELIAPTA - AELIAp- 

” TEAWP, UN AE TOATE AEUIAPTĂ, LUI MUEAXTOAPE; Ut PSp4ToApE (rupte dăuă cuvinte) uim AN DE- 
"TpEKST ASAVIUIE AECTSA ATWT KINSA „PBIAA AVE, NZH4 ABSHUIL, LUN AA HENSTHUWA BATpanrk- 
UEAWp AVBAE, UI AA CAZBIMIONIE AA. | CBZHTA MaUzCTupe 1 Biwzia, Aa aansuTa Gaiei 'Tpo- 
MIE, titi Aa, panac8A ponocATBaBr MHpMEL BOEBOAA. IUN Tpăiil) AE AHSHLb” E ASA LUI CBZH- 
TSA MIU: KZASrăpECKB; AEpenTb naătiep DanATenvp! MBA, avu Ma amSnce, tu beri. 
AE căpzuinp ZHazAYp Apar (DiaSIo MIES MANA: BOEBOA, II Ac. CApANIA: ACAMHBCA , -LUH 
A EOROHMAWp AWAMIIEII ASH; NPIMVAPAAE CTPEHIIE. - PSI -AE NABHVEPE lui AE CSCNHHE SSA, 
ui noanr'k, ASnAvEA K8 Bppa, un RS ARBTOPIA AWMHBASIL AH Ep, uni KS păravitorr 
MHHCTHUALVp_ NZputtitțit 3 Sit UN A HOANTE. UI NAXHyEpE MA CBcnmEAe capac 

1 intieleptulă, - -
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AWP AE IWĂPAAE CPPEHHE. AOApă ' CBEMUŢIA “ASH AMPHANTSA MEpRASH. AS ASZHT, uni CAB MACTH- 
BH'Tby -AE IAS “cuve ID UBPZAE - CTpEHHE, A WEpA Ae MOTIENIE. Ut MAN BpaTwe a8 KBWE-. 
TâT- AA CBANTA MăuacrHpe AT hwsia -NEN'TPS EATpaHA_ UN îRAMMIRA A AWP MAnkă un Ak- 

„KA CA AASHAp SHitt RS AAAAUII MAPE NAAIIEpe eu c8crituu 5 TPS en a "mask Gibcas MHYANA BWVA. Un nenTpS NATHAA Ap MAS zii? npitpițapzie: crpiiitie. AOAMINA CTAHRA; ut incas “veri “unkoaa” Bia, luni (pieca. gvwamtra: Gaopinha, 8 asnz aka. “NTpEEApE Ţ- 
TPS A4E, ME KSMAS NE'TpEenST, TPG AWAMEA CTAHSA, KM AM NZUHT Hou, MARA, CA u8 nâyă - HMME AE PSAA HOACTPAR, AAPR-MATBA TA MAiikă, KSMAN- NETPERST, MAĂRA ZICE, 8 MBATb (Pwe, AE MoapTE i Mies, urm ae mask. Awmninatvp uoacrpe, 1Âp AEKZTPĂ (BAUTA MGHZCTIIPE, AN XAP APATBASI. AWMHB, AND EP, LUN MSAMEMECKA NZPHNLNAWp, AH. CEHTA MANZCTIIPE, HAM A-. 
EST, NAME, panasc, iun aSTape, AE MATBEAE AWP, AA HEBOA Mk. SHCEPR AWaslia Awp, MBAVEMHA LU NON MATBEAWp! AWP, NENTPS MATBA TA; BZN AH. ABST KZĂTApE, AE En. sn: CE MAnkA "Veivpana, netiepg aa prese Mae, am barzasur CBEN'PEN MAHZCTHPIL,  A0AW CATE AHN. pomanaiţi, (ppacunersa, iu cTSgennya. „nenTpS cSpaeTsA PONOCATSASH, MIYAnA "BWA+ UN NEHTPS canarark (PiRcaS uHkOAEn BWA. ur nEnTp8 .nomBua;  HOAcTpă, un A "TOT HWEMSABIL Mwerp5. ca (pna -nosvkunuu aa TOATE CBEHTEAE NOAVEHMMII, ua AA ASMHE- 
SETACRA AYTPrIE  ABEMIE. AWAINIA awp" SHCEpăha  HOn ESKSpoace, "RBA îţi ABB AA'T  PWNOCA= 'TBA Aingana  Biva,. Boat EI. (DIE AATE UI AE MON, Un AE HnkOAA Bia, Lun E Twr „MEMBA HOCTpS, „PBEMIE, NENTPS NOAVEHA. KA, CA ANBH MATEA Ta, tn pik HATE, at AA UM KAŞTAPE 14HA ĂA “MOAP'TE,..AE .MATBEAE: awp. 6s KZASrApHUA Vewpana, am Aa, 8 CATE, MEC AMAN (Sc CHpHCE, AN CB&HTA  MANACTHIpE, KS TOATE XOTAPZAE, NENTp8 nomwkua AE BEMIE..TAp MHHE CE BA ucr AE p8aa At. CAS" aAtţn crpejitu. ca“ crpime noâvkua mM'k ME. AMA CBBUTA Mauscrupe MAN Aa ES AE BSH BOE. averi ca ie EABCTEMAUH, AE 'THi, „wet Maă we “MIKE, Ut 14p. uk, MHHE. CE Ba Aaa AND DZpHiuu, -MHNE căra ARMS; WPH, ca BWp Hpemenn nzuz Aa moaprik awk, WPH Ap Dap HrSMENH, Wpit ANA AAA Ppati. tun Bwp. pEnE ansma HaS7A, un ANSMA MHASI, Un ANSÂLE: CNROTI AA HEBOTA ME, UH KAHAh Ba pu pik „prpS non ae orare P3NTRU, UI A SWp nzpa- CH MAHNTE AE nprberagienia ?) Mk. CA NBpacBekă : ASMHEZES NpE En. Wu ca “pie DP EAă-. CTEM  RBMBE Suc. Man c%c: me 

| In MĂPTSpie am. NS? nApHIi'TEAE Ennckonsa  Sppem ML pus.5 MIN AN ASH KAAS- „PăDH> NpOETSMEUSA  WuSeppie. tun :Beunaatnn... NPOETSA.. th--Apcenie.. “un Gr&meusa Ve- WAOPE AULŢ KOSIA KS “ro caBwpăA.: Un “agonie “BRTpaHSA AEAA NIATpA. Lin CASUNAE AWaM- HEAWp Bas'bs car. ASavrrpati, BHCT, AIXO, . HEFSUTWp.. cTAti Eiwpuora. NATPB, NpAK. RApBSA, „NOCT, BASE, AA AWAMHEH BATPANEN. ROEPH MENTAL.  BAAAVA, ANL, AND WAĂUEIIN. run MEET. APAPOMHP ACACPANSA Au.p cTroEnEwt. un AF, CTOHkA ANA BEPHCAXGBELII. un Npak, CTan. XSAE, AH BzaiMAnEiiţi.: in Horia 2RHNA,. RS "TOT CATSA. LH. NONA. CTAn AND REA, KB TOT CAPGA.. Iun “Totu: nocaSuntiunin. „cpeuren manaeripu.. Gpucam. vacra HApTE E) CBANTA MaNaCTHpE 7 nwzin. 65. KAASTBpAISA 'PABpINA  AWIT, AAA CRT. „AZHAEAE AS WEPEAH BWA,. BZNÂT, "/Zpai. MCUA HE. DP 1-A a - N IE (46) (d. 6)... 
DD părinti a a 
2) răpausare. 
3) Râmnicii. : Me: 
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a. PE ii IV... 
po: p. 

, CRRISOVULU LUI ION RADULU VODA, INTARITORIU, DANIEI FACUTE DE MICHAIU VODA .. 
Sa MONASTIREI BISTRITIA. LA 1604. ._ | N 

" Acestă documentii,: datatii din Torgoviste, anulă 7112 dela Adam “(1604 d. Cr.), e scrisii în limba ve- 

chiă slavână, cu litere cirilice semiunciale (pol-ustav), pre uni pătrariii de chârthiă ordinariă vechiă, lipită pre 
unii altă pătrariii de chârthiă de acceasi calitate si mărime, adecă de 41 centimetre in innăltime, si 30 în lăr- 

_gime. Subsemnătura manuscriptă lipsesce depre monograma desemnată cu arniciii (tintă rosiă). Sigilulă, pusiă 

pre chiarii chârthia documentului, are unii "diametru de patru centimetre ; „elii e impărtită în d6uă pârti ncegale 

printr'o legendă ce nu se puti. descifra; in partea de susă 'si cea mai mică a sigilului e vulturulă românii, cu 

srele si luna de lâturi; in partea de giosii si cea mai mare se veâii stampate intrunii scutii dout personage 

coronate, tinândii intre densele unii arbore în formă de bradă; in exergă se potii încă ceti: «fe ÎW PAABAb.... 
Originalulii se află in archivulă statului intre documentele monastirei Bistritia, satulii Costescii No. 11. De aci ăia: 

prumutarămii, aspre a-lă copiă si publică. D. Odobescu ne făcii luători aminte la acestii documentă. Li pabli- 

câmă, nu numai in traducerea răcută de comisiunea' documentală, ci si în limba slavână in care e scrisă, con-." : 

ormii cu origuinallă, afară de unele semne si preseurtâri aruneate pre de. asupra,. care, lipsinâă la tipografiă, 

farămii nevoiti a le lăsă afară, .. : - ei a aa a. 

„<f laerie BR ÎW” pAASA. BOEBOMA 1 FOAIA. BACON -SEMAN SrrpoBAAYÎNCKOE AHE: 

CEB NOROMHAT ÎN” EZCAPARA EOERWAA: AABAT CC ABZAUI CE NOBEAENIE FC ABANH, CITE H E Cr- 

elit MOHACTHpS PAM BHCTpHă: (ÎNEmE EcT 'ypam .npe ku ucr un NpBAC BENE BAA AUR 

Ha BE Hi Npeuo ATB MApIrA,-MCTIOE EH Scneuie.) n vuerubrimar.W”"48 EPBMEI BENIAMIN 

MARO AA HA ECT CEAD ROCTENIN BA. CIIX ÎI CAC- BAC XOTAPOM -WT OA 1 WT LUBA HI 

WTBOAA  CAC CEAAANIJIE CEAOE.. Îi WF MOCBBA. 1 CAC BA CA. XOTApOBE. HM. WT 

WKPACT,. NOHEME 9, ECT KSTIMA CâN BHIU PEVENO CEAO NOROMHAF ÎW” MIIYAMA BOEBOAA- (Era 

AA NpOCTHT A'UIA E7O BEWNOE EMS gzcnoauluaniz) WT, HAĂ BACHY MEPIALH W'T, CEAO HANALE 

WT MEA CAC METE CH. Hi BOHHSA CAC METE CH WM BAPEBA CAC MET CH, HI MONAA CAC MET 
cut m Wwnpl  MONIOAB: CAC WET CH. ZA 7MWB AC” FOTOBH. 1 MPOAAAOLUEC, WIN cast 
A 'A0EpO 'BOAE 141 NOKOHHOMS 1W AMARA BOEBWAA. 1 PASBE HHEAHD CHAHOCTII WT KA 

TCABS EMS. Hi NORACUHLIEC WU: BHTU BENI BA BERII. A NOTOM NOKOMIAr”,: ÎNV” AMIVANA 
BOEBOAA ICABS EMS. NPHAOZRHA ECT 5 CTOE MOHACTHpS BĂUI DEEA” ca BHII pEMEIO CEAO 

_ROCTELIN Bă CHX BHTH PAN AUIE EMS. 11 POANITEAE EMS, TAROM AMA ECT C"TMS MONACTIIp” 

  

+ Cu mila lui Dumnedieii Ion Radulii vocvodii si domnii a totă Ti6ra-Romănâscă, ne- 
-potulii răposatului Ion Basarabii W. dâ domnia mea, acestă poruncă a domniei mele, sântek 

si dumnedicescei monastiri ce se numâsce Bistritia, (unde este hramulii prâ-sântei curatei si 
pr&-binecuvântatei stăpânei nâstre născătoriei de Dumnedicii si pururea fecidrei Mariei, cinstita 
ci Adormire),. si cinstituliii părintelui igumenii Veniamin, ca să le fiă satulii Costescii totii si 
cu totii hotarulii, din câmpii si din pădure, si din apă, si cu siedârea satului, si de pretu- 
tindinea, si cu tâte hotarele lui deprin pregiurii. Pentrucă a cumpăratii acestii mai sustii disii 
satii, răpausatulii Ion Michail voevodii (Dumnedieii să-i certe sufletuli lui, vecinică să-l fiă 
pomenirea) dela toti megiiasii din sati, anume dela Miclea cu cesta lui, si dela Voiculii cu 

_câta, lui, si dela Barbulii cu câta lui, si dela, Popa cu câta lui, si dela, Oprea alii Mosidei cu 
“câtă lui, dreptii 42 mii aspri gata, si s'aii vândut ei insisi dea lori bună voii r&pausatului 
Ion Michail voevodii, si fâră, nici o sili de câtră domnia sa, si s'aii inchinatii a fi ei vecinică 
in veci. Er după acâea r&pausatulii Ion Michail voevodii, domnia sa a adăogatii la sânta mo- 
pastire maj, susii disă, acestii satit de mai susii disii: Costescil toti, pentru sufietulit lut si ali
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Ba SKpENAENIE A B"ACTBHUM MHOROA BA MHUIS. A PcAS Em ui POANTEALE 1CABE EMB BE%-, „HOE BĂCNOMHIUANIE. WBAM BAAA ECT KSNHA” MOROĂNOAS MIXANA  EOEBOAA CZ BHUUI pEMENO. . CEAO “BIHA ECȚ TOrAA. uă HZAbzeuie Eero WT SEMAE, -u BZU B4 MHOFA 'TECHOTA Ii chpaR” - WT CGAKEX CTPAHE Hi SManeuie " CTEmAniE "EM ZA CNEHZ. HA NOTOM” NOMHCANA Ec n0— Epnuru Buuu pe Ha MOHACTHP.: Hi WE" "Toa'l Wr MaA0 CNENSS ERE HAA TCABS EMS. NA: - PAA” aaPS eqrbi Boniui ei” R'Eul” “porai KCA CARS EMS, -NHTAA-ECP PEAS EMS Bz CHĂ TEX BONIiI, XOKET WEPABWTHC. EA” li” ZA MAp”. RBNuTHC” Tor cEAo BHUI” pENEHo. AA ECT BTA PAâu .8.C'Toe MOHACTHP Hi pan noAvkus r”caB8 EMS. A onn. 'TEX BOHUU EA CH TOPAA.  BEAETAACUO FAETB. EHTII No Sroano n no-Boik rea EMS n PRAGA CITA Mo HACTIPS Bu PENA: ARO: "AA ECT BA Skpknaeuie E A MHOROAM SA NHU8. A. rcABS EMB BEMHOE BACNOMHUANIE, “4 BHA ECT : PAL HEMOmRENIE PCABS EMS 11 ZA TOMIRA HEBOA!E 70 EC” HAVAA WKOAHKO Bpra”” ceata ec” cac 'Tey BONIIH S Ca MOHACTHIp”, n “TOTAA 244 ECT KSNMA . GUI”: PEMEIO CEAO-A TEX BEM, EN” 8” EHAN BHEZ,. Oi. CB” PERM. KARO AA Hs BAM”, NOkonnAr” Îw” MHYANA BOEBOAA ui ZA BHp: N ZA CBAREY - TABAEHIE, H 110 “Tata Bucm, SCTPOENTEA AA”. Taz” 'TOrAA B2 umani c9r TEX meritul” ACNpÂN BHU” pe si NOkAOHU- TH BHTH BEM. NWA no Tom” NOROIHAT” * MHXANA” BOEBOAA- NPHAORNA” ECT Buuu pewuo CEAD 5 CTOE MONACTHIp” GHul PENA. N HSBAANA ECT wr BHP îi WT CBAKEY HURAEHIE, IA- " KO AA €ST Ap H CAOBOANIA NP Air inBOTA roc ABS EMS, H HA B4 ch BATPOUCTuRUI renAaph Yp"eritani. &r'ru Npotpenin gon”Aem cron COTA MOHÂCTHp” Bup AA HE AABAT HH- BOTAA RE. N WETABNA: EC NOROHHAR MPXARĂ BOEBOAA (AC EEANKOIO RATES. NO WUIECTEIB DCABS EMS, HOMS Bă Sir ra Era RH. rCAAps BĂALIKOE BEMAE. HAN. WT CpaEMAr” NAOAA TCNABE EMS. un W'P. CAPOAIHR EMS An no TpEcEY EMY. -uan wr HHONA'E mei, AA Ai nowrer ni nokp'Enur CÎE CA MOHACrupS Buuu PEWHA, H OCTABHTHC” Cie  cAzo Buu 
. 

: părintiloriă.. lui, spre a fi sântei monastiri de intărire, 6” dumnedicescilorii călugătiă intru hra- nă, 6r' domniei sale si părintilori domniei sale intru vecinică pomenire. Insă cândii a cum- părati. răpăusatulă Michail voevodă acestii mat Susii dist Satii, a fostii, aturici la estrea lui dintru acâstă ticră,. si a fostii intru multă strimtorare si scârbă din tâte pârtile, si intru im- . Duginarea, avutici de monedă; si după acea cugetândă a. intii mai sustii disa monastire 'si dintr'acea pucină avâre ce o aveă domnia sa în monedă; si pentru lefile a unorii ostasi ce ati fostii atunci lângă. domnia, sa, a intrebati domnia lui pre toti ostasii aceia, vre-vorii ca să lase pârtile lori de I€fi să cumpere acelii satii ce s'a disi mai usii, ca să fiă pentiu Dumnedieii la sânta monastire, si pentru pomenirea, domniei Sale, 6” ei acei ostasi toti atuncea cu glasă.. mare aii disii să fiă după . găsirea cu cale si voia domnici sale, pentru sânta monastire ce Sa disii mai susit, ca, să-i fii de întărire, si călugărilorii de hrană, ră domniei sale vecinică, pomenire, Si pentru neputintia domniei sale si de atâta nevoe ce a, avutii, a fostii siediutii câtii-va timpii cu acei ostasi în sânta movastire, si atunci cândă a cumpăratii mai susii disulit Sati, 6r acci vecinici carii aii fostii proprietari, ci aii disii.ca să-i sestiă răpăusatulii Ion Michail voevodii din biri si din tâte mâncătoriele; si pre acâea le-a, fostii, asiediămentulii lori. Apoi atunci aii luati acesti megiiasi Danii ce sunt mai susii disă,. si S'aii inchinatii a [i veci- nici, si după acâca r&păusatulii „Michail voevodii 'a adăogatii mai susii numitulă sati sântei monastiri ce s'a dist mai susu, si l-a scosii din Dirii si din tote. mânciătoriele ca să fii in pace si liberi in dilele vietiei domniei „sale si in tâte dilele 'vietici pr&-piosilorii domni cres- tini să fiă ertati, până cândii va, stă sânța imonastire birii să nu dea nici odată, si a lăsatit răpausatuli Michail vocvodii cu mare blistenii după petrecania domniei sale, câruia "i va, in- credintiă Domnuli Dumnedicii la mână a fi domni Tierei-Romănesă, sâă din rodulii. inimii Domniei - sale, sâii din rudeniele lui, s6ii (după păcatele sale) din alte sementii, de va cinsti a 
si va intări acestă sântă monastire ce 6ste mal susii disă, si va lăsă acesti mal susii dis
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MA ay” nowremr n nonpnir ci cra “MOHACPHPS „BI PEWTUA. MOCTABNTHE”- IE CENO BHUI 
PEMHO SA Bip. H ZA CEAKEX IABAENiE HOAILI. AAAET NpEz Ar”. vor” ra Era pa Srpk- 

„PH CăXpatir Ba rengk Ero. 183 Huo Bu Aula EFo. A. arie ANI” nEBTBpBAN'T CE 
COTA MOHACTHP” M HEWCTABW'TIIC” BIIUUI PEMENO CEAO ZA BHp_H SA CBARE AABE. Tor” TA 
Era pă «ne nourer (rupti) cakpannT B2 res Er0. H Ba Ho EkIEX Aula Eero, TAR 
BZ “TOA1 1 PCABO Mil NONZIBAAXOM. NOMAORATH i NOkp'Enitrii cra Motacripă. n no Sc 
TPOEHIE MOkOIHOAIS MIINAIA ROEBCAA. 1 OCTABHLOAL FCA”BOAII RIL” PEMTIIO CEAO ROCTELJIN 
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satii de birii si de tâte mâncătoriele câte vorii fi preste că, pre acela. Domnuli: Dumnedieii 
sălii intărescă si să-li păzâscă intru domnia sa -si in celalaltii vecii sufletulii lui; 6” de-nu va 
intări acestă sântă monastire, si de nu va lăsă mai susii numitulii satit de birii si de tâte dâj- 

dile, pre acela Domnul: Dumnediei să nu-lii cinstâscă si să nu-lii păzâscă intru domnia sa, 
si în vceulii viitoriii sufletulii lui. Deci, intru 'acâea si domnia mea, n'am indemnatii a milui si a 
întări sânta, monastire după asiediământulii r&păusatului Michail voevodii, si am lăsatii donmia, 
“mea mal susit disulii- sati: Costescii ca să fiă în pace de Dbirii si de tâte mâncătoriele, spre: a fi 
pentru trebuintia si întărirea sântei monastini, ca să fiă repăusatului Michail voevod, si dom- 
niei mâle, si. tuturorit domnilorii carii vorii vră a milui sânta monastire, vecinică pomenire. 
De acâsta mă rogi si domnia “mea tuturorii dreptii-credinciosiloră domni crestini, cu nunele lui 
Dumnedieii, ca, să intărâscă pomenirea răpăusatului: Michail. vocvodii, si. ca să aibă a lăsă a- 
cestit mai susi disii satii de dâjdi si de biruri in dilele vietiei domniei mâle, ca să aveti 
vecinică pomenire. Etă, si mărturii am pusti domnia mea, jupanii Preda marele banii; si ju- 
panii Cernica marele dornici, si jupanii Stoica” marele logofetii, si-Leca spătariulă,. si Nica 
vistiariulii, si (loci albii) stohnicii, si Gligorie comisii, si Stanciulii păcharnică, Si Leca marele 
postelnicii, ispravnicii Stoica. marele logofâtii; si am scrisă eii Stană in Tergoviste, luna A- 
prile, dile 12, dela Adami anuli 7112. - 

„ION RADULU VOEVODU . (L.S8) .. CU MILA LUI DUMNEDIEU DOMNU, 
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' PETRA CE A FOSTU PUSA LA CAPULU LUI HICIIAIU VODA, IN BESERECA MONASTIREI, n n DELULU, | ! i a 

- „După ce Michaiă se ucise de Nemti, capulă lui se aduse in 'Ticra-Romăntscă, si se ingropă in besereca monastirei Delulii, in judeciulii Dimbovitiei, aprâpe de Tărgoviste, puindu-i-se si o petră eu înseriptiune romă-' „Bescă. Cândii sa dărimază Descreca cea vâchiă a disei monastiri, sub domnia lut Bibescu, s'a scosă atât petra „Câtii si capulă, care, după cumii, ne asigură d. major Pappasoglu, insărciuatii de guvernă, la 1860, cu cerectâri areheologice in acele pârti, se păstreză de câtră egutmenii. cu bună ingrigire in bescrecă, Despre aducerea capu- lui lut Michaiă din 'Transilvania în Ticri-Romănâscă, ctă ce serie contimpuranulă Spontoni: «După uciderea lui Michaiă,. se tîni consilii la care iuară parte atâtiă capii 6stei gerinane câtă si af celei române; si intre alte se decise că să trămită în Ticra-Romănescă capul lui Michaiă, findă-că se temei că, nctrămitându-se, 6stea lui de acolo nu cră să crâdă că e mortă, si că va urmă cesecutândii ordinile priimite si făcândă astfelia nduă încurcă= turi; de altă parte, oiarii încă nu eră să pasicscă altmintrea, la alegerea unui altii Domni,» CLolto sia di. vita Michele.;. fii tenuto consiglio; doue, interueninero i Principali Capi d'entrambi gt'Iissereiti ; e... fii anco risolto mandar la “Testa d'esso Michel nella Valachia ; stimandosi, che se non si fosse mandata, PEssercito suo, chiiui teneua non harebbe creduto,: ch'egli fosse morto; ce con lesseguir lo sue commissioni, in nuoui travagli incorsi Sârebbono; Ne quci Boiari arian venauti alVelettione d'altro Vaiuoda. Spontoni, Ilistoria, della Transilvania. Ve- netia, DM. DC, XXXVIIL, 40, pag. 171. 
. Inscriptiuuca petrei comemorative o transcriemii mai giosii, după unii tabelă publicată de a, major Pappa- sogla, sub titlu: No VI, Sf. mănăstire Dealuli. In acesti tabelă, se vede, afară de aspectalii pitorescii alii mo- nastirei, si afară de pitra comemorativă a lui Michaiă facsimilată, bustulă luă Michaiă, după medalionulă publi- Cată de .cardinalulii Simon de Vries in istoria sa universală in limba olandesă; precumii si subseriptura lui Mi- chaiii cu litere latine, după o copiă litografită a unci epistole a lui Michaiii ce noi insine, pre cândă ne nfiamă in Berlină, o facsimilarămii intoemai după originalulii ce se păstreză in „biblioteca Dzialyniană; astă epistolă | facsimilată , lectorii nostri o cunoscă, fiindi ea alăturată la pag. 179. a Tesaurulul; cră d, Pappusoglu se folosi de ună esemplariii ce priimise d. Lauriană dela poi incă la anulă 1860, 'Tabelulă dlui Pappasoglu ne mai înfășie | 
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PETRE MORMENTALE 895 
sieză si eraniulii lui Michaiu vodă, copiati după natură. Ce se tine de petră, ne pare râii că editoriulii nu ne 
arată dimensiunile ci; în desemnulii ' dsale, pâtra, firesce, e:fârte redusă, si pare a fi ună pătratii cu pucinii 
mai lungă de câtii lati, Dar încă si mal râii ne pare că „inscriptiunea * petrei din facsimilele redusii ală alui 
major, nu concordeză totdeauna cu lectiunea dsale. Pentru accea, noi, până ce ni se va di ocasiunea de a co- 
piă noi insîne acea inseriptiune, o reproducemii aci, deocamdată după d, major, nu cu litere cirilice precumi stâ 
scrisă pre pâtră, ci cu litere latine după ortografia nâstră. . ie : i - Etă dar inseriptiunea petre, după d. major: 

„_% Aice zace cinstitu si răposatului capulu crestinului Michail marele voevodi ce-a fostă domni Tierăsi-Rumănesci si Ardâlului si Moldovei. cinstitulă trupu zace in cân- pii Tordei. si cândă au' ucisu Nemtii ai fosti 7109. in luna lui Avgustă 8 dilo. ace- sta pâtră o-au pusă jupană Radu bărbatulă jupănesei. Preda. . . 
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| PETRA MORMENTALA A CALUGARITIEI THEOPANA, MAICA LUI MICHAIU. VODA. 
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In narthexulii (tinda) monastirei Cozia, clădiță de Mircea Vodă celii bătrânii la 1395, pre malulii dreptă ali Oltului, in judeciulă Vâlcea din Romănia nică, se află puse, de partea 'driptă intrânăii in bestrecă, două Itspedi 
de morminte, in nivelă cu pavimentulii bescrecei. Actste lespedi forte ânguste si cu totuli alăturate una 'de alta, "aă 1 metru 60 centim. în Inngime, si 42 centimetre în lărgime. Depre îina, inseriptiuiica e cu totulii stârsăi cră 
pre ecealaltă, se vede la midi-locă o cruce cu trei reseruci si cu postamentii sub care se vede si unii capă de. mortii. Crucea e ornamentată în Tăintru cu - arabescuri” impletite; susii sunt. literele sacramentale: | II Î| ]; ră de lâturile răseruciloră: IG si XG;. [NU si RAI; AL si sI; P si Ri; si giosă ae toti: TT si Sl, tnscripti, unea comemorativă e săpată impregiură de tâte patru pârtile cu litere de 7'/, centimetre in innăltime. 

Aceste notitie *mi sunt comunicate de d. Odobescu, după cercetârile ce dumnealui, insărcinată de guver- 
nă, a făcutii la 1860, în judegiele Argesiulii si Vâlcea. Resultatulii “acestorii cercetări arehoologice, sunt, pre de 
o garte, ernditele Relatiuni descriptive ale domnului Odobescu, impărtite in 8 capete sti divisiuni, (si anume:!) 
„episcopia Argesiii si schiturile ,dependinte,.?) episcopia Râmnicii si schiturile dependinte.?) monastirea Cozia si 
schiturile dependinte.) monastirea Bistritia si schiturile dependinte.5) monastirea Arnota si Govora.€) monastirea 
Horezu si schiturile dependinte.?) cinei schituri ale Spitalelorii.5) ionastirile inchinate 'Futana si Stănescii): a- 
ceste relatiuni stai la ministeriuliă cultelorii, durere, incă nepublicate; pre de altă parte, unii Album archeolo-. 
gică si pitorescii ali susă-diseloră monastiră,. compusii din 110 bucâti destmne, esecntate cu multă talentă. în o- 

„lil, sepia si tusiă, de d. Trenk, pictoră elvetianiă “stabilită in Bucuresti, care a insoșitii pre d. Odobescu în es- 
cursiunea sa, si a lucrati arătatalii Album sub direptiunea domniei sale. Ar fi de dorită ca acesti .Album să se . 
publice, spre a dă atâtă publicului din ticră câtă si străiniloriă o ideă despre frumusetiele naturei din muntii no- 
stri, câtii si despre comorile de obiepte antice ce se mat află păstrate pre ici si colei in monastirile Romănier, 
Istoria chiară ar avă să căstige multii din 'divulgarea unoră asemini esplorâri. ' ÎN



39. TESAURU':DE MONUMENTE ISTORICE 
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Etă acumii forma -petrei mormântale a raaicei lui Michaiii Vodă: . 

  

  

  
    
  

Etă și inscripliunea de pre pâtră, transerisă cu li 

Sa R ăpausată-a roba lui Dumnsdiei c 

: * 

-Voevodii. si fiiă:sa Dâmna Fidrica si fiiu-seui Nicolae Vodă tele lui” lon -Raduiu Voevodă. in anulă 7104. (1606). 
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tere moderne, si cu cuvintele slarâne în traducere: 

ălugăritia Theofana, muma răpausatului Michail 
a. nevoită si a scrisu. in dî-



IL. 

II. 

IL 

IV. 

„ Credulă din Catechismulii romănescii, tipăritii în Roma, la 1671, cu litere 

VI. 

VII. 

"VIII, 

IX. 

XI. 

XII. 

„ Mas0aizv î îzcopta îs 0 rIpo-Bha/ias. (storia Tierer-Roimănescl de Mitrop, Ma- 

. -  891-—384, 

TABLA TOMULUI |. 

Titlu, si Prefatiuni. 

Waltheri Res gestae Michaelis Moldauiae Palatini. (Faptele lui Michaiti, Dom- 
nulii Tierei-Romănesei, de Walther). 

Adunarea din Brasiovii a Societate literarie din Transilvania; si Discursulii 

dlui 1. Puscariii, despre importantia documentelorii nobilitati ale familielorii 
romine din Transilvania. 

Gramatica lui Sincai, si Epistola lui câtra Ioane de Lipszky. 

Jatine, de Vito Pilutio. . 

Bisselii Michael  Wallachiae WVayivoda. (Atichaiii Domnulii Tieret-Romitiesci, 
de Bisseliii). si epistola facsimilată a lui Michaii W., din 4 februariii 1600, 
câtră Sigismundi regele Poloniei. 

J: Aug. 'Thuani, Ilistoriarum sui temporis libri CX, CIV, 0XV, CATA, 
OXXI, CXRII, CXXIV, ŞXXYI. (Istoriele “timpului seii, de IL. A. Thuanii) 

Memorialul lui Michaiă, Vodă câtră, Rudolfii “Impăratii. 

Sazwetuew Avtpanpab stats 05 Mat Bosfăăz, Vitejiele lui Michail Voevod de. 
Stavrinos). 

teii). | 

Chrisâve domnesci: 1) Cartea de daniă a lut Ion Nicolae, „Petrascu Voevodi 
câtră, besâreca $.. Nicolae din Schiai de lângă, Brasiovii, la 1602. 2) Cartea 

I— XV 

1— 14, 

15—.85. 

.87—105, - 

105—106; 

107—184. 

185 —047, 
249—271.. 

973—896, 

de judecată a lui Ion Constantinii Sierbanii Voerodi, prin care se destiin-. - 
tieză dania, lui Petrascu Voevodii.! 3) Cartea de 'daniă a, călugăritiei- 'Theo- 
fanci, muma lui Michaiii W., câtră monastirea Cozia, la 1603. 4) Chrisovulii 
lui Ton "Radulii Vodă, intăritoriii danici făcute de Michaiit -Vodă monastirei 
Bistritia, la 1604. 

Petre mormentale: 1) Pâtra ce a fostii pusti la capulii lui Michaii Vodă, in 
bes6reca monastirei: Dâlulii. 2) Petra mormântală a călugăritiei 'Theofana, 
maica lui Michajii Vodi 
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FINELE TABLEI, : 

385 —392. 
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gina 391, 

ERATA, |: 

lin. 16, in locii de: conormă cu origuinallă, să se citescă: conformii cu


