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după o broșură germană din sec. 15—16, păstrată în muzeul 
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V. PORTRETUL LUI VLAD ŢEPEŞ 
ă din sec. 15—16, păstrată în biblioteca după o broşură german 

Academiei Romine. 

Stab. grafic I. V, Socec, Z. Bogdan, Vlad Ţepeş.



PREFAŢĂ 

Contele Joseph Kemâny, un distins critic istoric, 

a zis în întroducerea studiului săi asupra episcopa- 

tului de Bacăii următoarele: „Cineva, face o supoziţie ; 

un altul clădeşte pe ea o teorie; un al treilea o ia drept 

un adevăr, trage concluziuni dintr'insa şi mai adaugă 

ceva dela sine; un al patrulea adaugă ceva la cele 

adause şi mergind tot aşa întrun fel de şir genea- 

logic, istoria trece pe nesimţite „in longas errorum 

generationes“, pănă ce în sfirşit avem dinaintea noastră 

un uriaş arbore, ale cărui ramuri îndrăzneţe în loc 

să, ofere istoricului obosit o odihnă sigură şi un spri- 

jin puternic, îi store sudori de singe“. A. Kurz, Ma- 

gazin fir Geschichte u. s. w. Siebenbirgens, vol. II, 

pag. 1. 

Aceste frumoase vorbe mi-aii venit în minte cind 

am luat condeiul ca să scrii prefața studiului ce pre- 

zint cetitorilor în paginele următoare. 

Şi ?n adevăr, domnia lui Vlad Ţepeş a avut în 

istoriografia noastră mai nouă soartea, teoriilor de care 

vorbeşte Kemeny. 

Dela A. 'T. Laurian şi pănă astăzi, domnia lui 

Vlad "Ţepeş este expusă, atit în scrierile cu pretenţii
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ştienţifice cît şi în manualele de şcoală, într'o lumină 

ce treptat treptat devine tot mai falşă. Odată sta- 

bilit un punct de vedere greşit sub care se aprecia 

domnia acestui voevod, faptele nouă ce se descope- 

reaii asupra lui trebueai interpretate în acelaş chip. 

Şi de unde Vlad Ţepeş la istoricii mai vechi, 

ca Şincai şi Engel, este ceea ce a fost în realitate: 

un crunt tiran şi un monstru al omenirei, el se tran- 

sformă la, cei mai noi pe încetul înti”un_mare și viteaz 

domn, într'un organizator militar al ţării, într'un pro- 

tector” ar esl6r Siraci-şidrepți; ba rhiar-intr ur geniu 

al naţiunei. 

Inceputu agestei concepțiuni îl găsim, dacă nu 

mănşel, la A, T. Laurian. În manualul săi de Istoria 

Rominilor, laşi 1853, partea III, pag. 2—3, Laurian, 

după ce povesteşte cum Vlad Ţepeş, pe care el îl 

numeşte Vlad V, a tăiat sub fel de fel de pretexte 

o sumă de oameni şi a prădat în mai multe rinduri 

Transilvania, încheie cu următoarea apreciare generală 

a domniei lui: | 

„El domni cu o rigoare necunoscută pănă atunci 

în principatele romine ; însuflă teroare la. toţi locui: 

torii ţării, încit aceştia se temeaii mai tare de dinsul 

decit de moarte. Despot în inima şi în purtarea sa 

cătră alţii, însă amator de independinţă naţională şi 

curagios pănă la temeritate, Vlad determină să sa- 

crifice tot spre mintuirea ţării de impunerea jugului 

străin. Spre acest scop el organiză tot statul mili- 

tăreşte, pedepsi fără misericordie ori-ce perfidie şi cu 

modul acesta întroduse în ţară o securitate publică 

mai pănă la: necrezute“..    



PREFAŢĂ i VII 

Un istoric cu fantasia mai_ bogată - decit a lui 

Laurian, 1. Heliade "Rădulescu, desfăşură mai departe 
idea predecesorului săii. In cartea sa: Prescurtare 

de historia Rominilor, Bucureşti 1861, p. 127, după 

ce face pe Vlad Ţepeş să lupte contra Dăneştilor, 

aliaţii Ungurilor şi partizanii feodalismului unguresc, 

Heliade îi atribue hotărirea de a se răzbuna pe aceştia 
şi încheie apoi cu următoarea apreciare generală: „Or- 

ganizind ţara milităreşte, pedepsind cu rigoare şi cu 

dreptate, neiertind nici o faptă rea, ca un alt Dracon 

al Atenei, aplicînd pedeapsa cu moarte la cea mai 

mică abatere din legi, prin teroare eşi la căpătiii, 

de a moraliza ţara şi a stabili securitatea publică. 
Nici o tigresă nu şi-a apărat puii mai cu furoare în 
contra inimicilor, precit Vlad V şi-a apărat Rominii 

în genere în contra Turcilor şi altor inimici din afară 

şi din lăuntru“. Cf. ed. II, Bucureşti 1870, p. 157. 

Din studiul nostru se va vedea, că fie-care cuvint 

din această frază este o neexactitate. Dar Heliade 

nu s'a oprit aci. El fantazează de un tratat încheiat 

de Ţepeş cu Turcii la 1460, cu sfatul şi cu învoirea 
mitropoliţilor şi boerilor (p. 127), ştie să ne spună de 

un alt tratat de alianţă cu Ungurii contra 'Turcilor 

la 1461 (p. 128), pune invaziunea lui Ţepeş în Turcia 

la 1464, sue numărul armatei turceşti venite împo- 

triva lui la 250,000, vorbeşte de o luptă la Focşani, etc.: 
toate acestea, deşi Engel, cu şai-zeci de ani mal "nainte, 

expusese domnia lui Vlad Ţepeş după izvoare, fără 

exageraţiuni şi neexactităţi. 
Din manvalele lui Laurian şi Heliade Rădulescu 

aprecierile greşite asupra lui "Ţepeş trecură în ma-
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nualele de şcoală mai nouă. Unul din cele mai răs- 

pindite, al lui M. C. Florenţiu, după ce resumă aproape 

tot ce se cuprinde în Heliade asupra lui Ţepeş şi-l 

mai face să domnească a, treia oară, pe la 1479 şi 

pănă la 14983, sub numele de Vlad Călugărul, zice 

despre el următoarele : 

„Vlad "Ţepeş a fost unul dintre cei mai de că- 

petenie domni ai ţării noastre: inimos, drept, vrăş 

maş neimpăcat al minciunei, hoţiei, linguşirei şi chiar 

al leneviei pănă la tiranie, însă mare viteaz şi mare 

patriot, căci deşi a fost în adevăr foarte crud cu 

vrăşmaşii săi, dar nici tigresa nu-şi apără puii cu 

mai multă înfocare de vrăşmaşi, pe cit a apărat Vlad 

pe Romini, patria, naționalitatea şi religiunea, lor de 

corupţia străină“. Noţiuni de istoria romînă, ed. XXIII, 

Bucureşti 1892, pag. 47. În acelaş chip e redactat 

Mărescu, Curs elementar de istoria Rominilor, ed. II, 

Bucureşti, pag. 129 — 138, şi toate celelalte manuale, 

pe care nu le mai citez aci, căci unul repetă ceea- 

ce zice celălalt. 

Dar acestea sunt manuale, redactate de oameni 

necunoscători a izvoarelor şi deci în mod fatal 

siliţi să compileze după alte manuale, fără să le poată, 

controla. 

Mai curios e că însăşi istoricii noştrii cei buni, 

acei cari şi-au scris manualele bazaţi pe studiul proprii 

al izvoarelor, s'aii lăsat a fi îndrăgiţi de această tra- 

diţională legendă a lui "Ţepeş. Vom cita pe doi, cei 

mai de căpetenie. 

| DI. Xenopol, în Istoria Rominilor, vol. II, pag. 293 

(laşi 1889), încheie capitolul săi despre Ţepeş cu ur-  
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mătoarele : „Crud pănă în măruntae, străin de milă 

şi de îndurare, el puse cumplita lui fire în slujba 

ţării sale şi după ce o curăţi de relele lăuntrice, tăind 

şi acolo unde ar fi putut lecui, el puse piept contra, 

înjosirei în care căzuse. Aici se arătară celelalte ale 

sale însuşiri, curajul temerar şi disprețul morţii, 

care-l puseră în stare să înfringă pe unul din cei 

mai mari cuceritori ai lumei. Nu poate fi rostită asupra 

lui o laudă mai mare decit aceea pe care Chalcocondila, 

o pune în gura, lui Mohamed II: Nu este cu putinţă 

a se răpi ţara dela un bărbat care face lucruri atit 

de mari, mai ales cînd dinsul ştie aşa de bine să 

întrebuinţeze şi puterea şi pe supuşii săi. 

Iar Dl. “Tocilescu, în Manualul săi, ed. 1894, 

pag. 45 zice: „Viteaz în războae, crud cu mişeii, 

Vlad a hrănit în sufletul săi idea pentru neatirna- 

rea patriei, a arătat că şi un popor mic, cind este 

însuflat de iubirea patriei şi are virtute războinică, 

poate cu izbindă da piept sutelor de mii de duşmani 

şi pănă şi pe un Mohamed, cuceritorul Constantino- 

polei, il poate pune în uimire. Dacă n'a izbutit în 

planurile sale, pricina a fost că în loc de a fi ajutat 

de Ştefan al Moldovei şi cu puteri unite să se lupte 

contra păginilor, din potrivă fu apucat între două 

focuri, de boeri fu părăsit, de frate-săi fu urgisit 

şi trădat, Jar de cumnatul săii Matei Corvin fu în- 

chis şi reţinut o bună parte din viaţa sa, fiinduii 

mare teamă de dinsul“. - 
Mai multă dreptate în apreciere arată bătrinul 

Şincai, care după ce extrage în cronica sa pasajele 

mai importante din cronicarii ungurești şi bizantini,
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zice (ed. II, vol. II, pag. 66): „Cum că Vladislav, dom- 

nul Valahiei şi al doilea fecior al lui Dracula celui 

bătrin sati Vladislav III (aşa numeşte el pe Ţepeş) 

a fost foarte mare tiran, nu se poate tâgădui; dară 

să fie pătrat atitea şi aşa cite şi cum scrii despre 

dinsul, încă nu pociii crede“. Despre cruzimile lui 

fioroase, Şincai crede că sunt în mare parte „numai 

scornituri, ca cu atita mai groaznic să-l arăte lumei“. 

Şi cu mai multă dreptate decit Şincai numea con- 

timporanul săi Engel pe Ţepeş un monstru de cru- 

zime, „ein Abschaum der Menschheit durch Grausam- 

keit“. Geschichte der Moldau und Walachey, pag. 173. 

Astfel va eşi Ţepeş şi din studiul nostru, a cărui 

tendință este a restabili adevărul istoric asupra 

unui personaj care n'ar trebui să se dea astăzi 

în şcoalele noastre drept model de vitejie şi 

patriotism, ci de care ar trebui să ne ruşinăm 

ca de un trist product al unor vremuri bar: 

bare şi al unei naturi patologice moştenite. 

Această concepţie a caracterului lui Ţepeş, după noi 

singura justă, constatăm cu plăcere, a avut-o şi Mihail 

Cogălniceanu. Intr'o scriere foarte remarcabilă pentru 

timpul săi, în Histoire de la Dacie, des Valaques trans- 

danubiens et de la Valachie, Berlin 1887, Cogălniceanu 

numeşte pe 'Tepeş „le plus grand monstre de la nature 

et Phorreur de Phumanit6“, spune că „nous n'aurons 

que trop le tems de maudire et d'execrer son nom 

et sa mâmoire“ şi după ce povesteşte domnia lui, 

după Chalcocondylas, Engel şi Hammer, încheie cu cu- 

vintele : 

„C'est ainsi que mourut ce.monstre de Vhu- 
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manitâ. Ni Tibăre, ni Domitien, ni Nâron, ni Jean 

le Terrible de Russie ne porterent aussi loin que lui 

la raffinerie de la cruaut6 et de la barbarie. Les 

nations ne trouvărent pas de surnoms assez expres- 

sifs ni assez infâmes pour les lui donner et fl&trir 

sa mâmoire. Les Valaques lPappellent le Diable et le 

Bourreau, les Tures ne le noment pas autrement que 

Kasiklu voda, ou le prince des pieux. Son spectacle 

favori 6tait de voir empaler et son plus grand plaisir 

6tait de manger avec sa cour sous les pieux sur 

lesquels staient fix6s les Tures“. 
lar după ce mai înşiră citeva din cruzimile lui 

Ţepeş, luate din naraţiunea săsească dela Engel, Co- 
gălniceanu zice: „Nous en avons assez dit de ce 

tyran, ses cruautes sont innombrables et horribles ă 

raconter. Dâtournons nos regards de ce tigre feroce“. 

Ed. II, Berlin 1854, pag. 90, 100, 104. 

Pănă şi F. Aaron în „Idee, repede de istoria 

prinţipatului ţării rumineşti“, Bucureşti 1836, deşi 
zugrăveşte pe 'Tepeş ca pe un domn viteaz şi pa- 
triot şi admite (după naraţiunea săsească) pentru 

a doua domnie că „nenorocirile pătimite mai 'nainte 

schimbaseră inima lui 'Țepeş şi dintr'un tiran urit 
făcuseră acum un prinţ drept şi dulce“ (pag. 138), 
il numeşte totuşi „un tiran trist, posomorit şi 

crud“ şi recunoaşte că a „săvirşit mai multe fapte ti- 

ranice cu care se pingăreşte istoria lui şi care fac 

pe cel mai împietrit să se scirbească de dinsele“ 
(pag. 107). 

Studiul nostru era să fie o scurtă întroducere la
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poveştile germane şi ruseşti asupra lui Vlad 'Țepeş 

pe care le publicăm în partea a doua a lui: ela luat 

însă proporţiile unei monografii critice, de oarece cu 

cît studiam mai de aproape pe acest domn, cu atit 

mai greşite mi se păreau expunerile de pănă acum 

asupra luj. 

Epoca lui Vlad "Ţepeş este insă una din cele mai 

obscure ale istorie 'munteneşti ; deaceea am fost silit pe 

ici pe colea, să fac unele excurse asupra predecesori: 

lor şi urmaşilor lui, pentru a rectifica unele date obi- 

cinuite în manualele noastre. Resultatele studiului 

nostru, unele mai mult, altele mai puţin sigure, se 

pot resuma în următoarele propoziţii : 

a) Premergătorul lui Vlad "Ţepeş este Vladislav 

Dan,. care domneşte dela Octomvrie 1448 pănă la 

Mai sai lunie 1456. - 

b) 'Țepeş se sue în scaunul muntenesc cu aju- 

torul Ungurilor, nu al Turcilor; aceasta se întimplă 

în Mai saii lunie 1456, nu 1455. 

c) Politica lui, deşi neconsecventă, a fost insă 

totdeauna ungurească. 

d) El şi familia lui par a îi fost catolici. 

€) Vlad Călugărul şi Mihnea cel Răi sunt fiii .: 

lui Vlad "Ţepeş. 

/) Atit Ţepeş, cit şi fii săi, aii prezentat diverse 
simptome de degenerăre psichică : aceasta, ne explică 

cruzimea nebună a lui Ţepeş şi Mihnea, mania re- 

ligioasă a lui Vlad Călugărul. 

9) 'Tepeş cucereşte la 1456 sau 1457 Chilia de 

la Turci, cărora le-o cedase Petru Aron la 1456, după 

ce mai 'nainte o cedase Ungurilor. 
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h) Bravura lui Ţepeş în lupta cu Turcii. dela, 
1462 este o legendă; el fuge dinaintea lor. 

î) Ștefan cel Mare n'a luat parte la expediţia 
Tureilor contra lui Ţepeş. - 

k) Poporul numea pe Ţepeş Drăculea. 

D Narațiunea germană despre Dracole wayda 

este scrisă de un Sas contimporan dela Braşov şi e 
demnă de toată credinţa; cruzimile şi jafurile isto- 

risite într'insa se adeveresc din documente contim- 

porane. 

m) Povestea rusască despre Dracula este scrisă 

pe la 1481—1484 de un Rus care cunoscuse foarte 

bine familia lui "Ţepeş la Buda. 

n) Mihnea, cel Răi s'a suit în scaun cu ajutor 

- unguresc, nu turcesc, în Mai 1508. 

0) El a fost în toate o copie fidelă a lui Vlad Ţepeş. 
p) Danciul 'Țepeluş, cel care la 1510 a omorit pe 

Mihnea la Sibiii împreună cu laksi€, era fratele lui 

Neagoe Basarab, care avea interes să stirpească pe 

Drăculeşti. 

Sunt, se "'nţelege, departe de a crede că aceste 

cinci-spre-zece puncte vor răminea, ca, resultate 'cîşti- 

gate pentru totdeauna pentru istoriografia noastră ; 

unele din ele nu sunt destul de sigure, cum sunt 

cele privitoare la originea lui Vlad Călugărul şi a lui 

Mihnea, ele vor răminea încă dubioase, cît timp docu- 

mentele noastre interne zac în întunerecul arhivelor 

şi în mini particulare. 

Rămine să zic cîteva vorbe despre cele cinci 

portrete alăturate la această scriere.
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Se -cunoşteaii pănă acum în publicitate două por- 

trete ale lui Vlad Ţepeş: unul publicat de Dl. Hasdei 

în Filosofia portretului lui Ţepeş, reprodus din Engel, 

Geschichte der Moldau und Walachey, altul publicat 

de Dl. Tocilescu în manualele sale, reprodus după o 

copie a lui Papiu Ilarian, aflătoare între hirtiile aces- 

tuia, dela Academia Romină (Mss. No. 419). 

Portretul lui Engel (planşa 111) este luat din naraţiu- 

nea germană, exemplarul bibliotecii naţionale din Buda- 

pesta, cu titlul „Van deme quaden thyrane Dracole 

wyda“ ; copia lui Papiu Ilarian este făcută după un alt 

exemplar al naraţiunei germane, aflător în biblioteca im- 

perială dela Berlin, cu titlul „Von dem Dracole wayda, 
dem grossen thyrannen“. După o însemnare a lui 

Papiu Ilarian, această broşură este in 80 mic, are 8 : 
file nepaginate, iar pe fila iîntiia se află deasupra 

titlul şi sub titlu portretul reprodus de noi pe planşa 

IV; ea e tipărită la Niirnberg („gedruckt zu Niren- 

berg dureh Iohannes Niichs“), n'are insă dată ; eşte 
o ediţie deosebită de a lui Gutknecht dela 1521, pe 

care a cunoscut-o Kertbeny (cf. pag. 87). Cuprinsul 

ei este identic cu exemplarul Academiei Romine, de- 

şi portretele se deosebesc unul de altul. 

Portretul de pe exemplarul Academiei, cel mai 

urit din toate, îl reproducem pe planşa V. 

Nici unul din aceste trei portrete, reproduse 

după broşurile germane asupra lui Vlad Ţepeş, nu 

poate fi autentic. DI. Hasdeii admisese la 1864 auten- 

ticitatea portretului din Engel; dar aceasta, o făcuse, 

se pare, mai mult pentru a putea justifica concluzi- 

unile fisiognomice din studiul D-sale ; căci nici întrun 
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cas nu se poate admite că portretul în chestiune ar 

fi tot atit de veridic ca portretul lui Mihai Vitea- 

zul, cel făcut la Praga. Atita numai se poate susţinea 
despre toate trei: că ele aii un izvor comun. În toate 

Ţepeş e făcut, cu pletele lungi, cu nasul mare şi drept, 

cu buza de jos plecată peste măsură ; costumul este 

deasemenea, acelaş: şapca cu steaua în mijloc şi du- 

lama încheiată cu nasturi. Cel mai vechii din toate 

pare a fi cel din Engel, acesta e şi cel mai îngrijit 

în detalii. | | 
Adevăratul portret al lui Vlad "Ţepeş, după care 

s'a luat poate şi prototipul celorlalte trei, este por- 

tretul ce se găsea în două copii în muzeul castelului 

Ambras de lingă Innsbruck şi pe care îl reproducem 

pe planșşele I şi ÎI. 

Primul portret, deşi amintit in descrierea caste- 
lului publicată la Viena în 1882, ne-a rămas totuşi pănă 

acum necunoscut. Dl. Prim-ministru Dimitrie A. Sturdza, 

l-a văzut într'o excursiune făcută la Ambras mai 

anii trecuţi şi şi-a procurat o copie în culori după 

dinsul, pe care a bine-voit a n-o pune la disposiţie 

spre publicare. 

lată ce ne spun despre acest portret autorii 

descripţiei, D-nii Dr. Albert Iig şi Wendelin Boeheim : 
- „Vlad IV Tzepeseh, auch Tzepelusch (Henker) Dra. 

kul Wojda, Woywode der Walachei von 1456 bis 1462, 

Sohn des Drakul, berichtigt durch seine Grausam- 

keit als Herrscher. Nach mehrjăriger Gefangenschaft 

in Ofen wieder eingesetzi 1477, zwei Jahre spăter 

wahrscheinlich durch einen Diener ermordet. In der 

kaiserlichen Sammlung zu Wien als Miniaturcopie
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mit der Beischrift: AVEIDA, woraus Primisser: (. 

c. pag. 1351) einen „Aveida, Fiirst der Wallachei“ 
macht. Engel's „Geschichte der Moldau und Wala- 

chey“ (Halle 1804) enthălt eine ăhnliche Auffassung 
nach einem Holzschnitt aus einer Druckscehrift des 

XV. Jahrhunderts betitelt „Van deme groten Thy- 

rane Dracole wyda“, in der S6chenyi'schen Landesbi- 

bliothek im Nationalmuseum zu Pest“. Das K. K. 

Schloss Ambras in Tirol, Wien 1882, pag. 110, 

No. 158. Dl. Dimitrie A. Sturdza completează această, 

descriere notînd că portretul e făcut pe pinză, în oleiă, 

şi că este vederat de origine mai nouă; el nu este 

dar contimporan cu acel pe care-l reprezintă, ci o 

copie de mai tărziu. 

Autorii descripţiunei nu ne spun nimic despre 

proveniența portretului în colecţia dela Ambras, nu- 
mele Vlad |V Tzepesch este pus în josul portretului 
de orinduitorii moderni ai muzeului, vre-o inscripție 

saii vre-o notiţă mai veche nu s'a găsit pe el. 

Al doilea portret al lui "Ţepeş (planşa II) se afla 
mai 'nainte, ca, şi cel dințiiii, în colecţiunea castelu- 

lui Ambras, de unde, în urma diferitelor mutări şi 

schimburi ce a suferit această colecţie, a ajuns acum 
în urmă în colecţiunea de monede, medalii şi antic 
chităţi a muzeelor imperiale dela Viena ; înaintea re- 

manierii din urmă a muzeelor el se afla în etajul de 

jos al palatului Belvedere. In descripţiunea publicată 

de DI. Fr. Kennes, directorul colecţiunei şi membru 
al Academiei de ştiinţe dela Viena, portretul e atri- 

  

1) Primisser, Die K. K. Ambraser-Sammlung. Wien, 1819,  
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buit lui Vlad IV Zepelusch. DI. Kenner, care a avut 
amabilitatea să ne trimeată o fotografie după dinsul, 

ne comunică că el „s'a aflat în colecţiunea de por- 
trete in miniatură a archiduceiui Perdinand din Tirol 

Şi poate să fie o copie a portretului din Ambras, sai 
nai probabil, amindouă par a fi copiate după origi- 
nalul unui artist, al cărui nume a rămas necunos- 

cut, 1)“. Aceasta din urmă este şi părerea noastră. 

Noi credem că amindouă copiile ai intrat, îm- 
preună cu multe alte portrete, în colecţia castelului dela 
Ambras pe vremea archiducelui Ferdinand, fiul impă- 
ratului Ferdinand I, prin a doua jumătate a veacului 
al 16-lea (e. 1580), cînd castelul dela Ambras servea 

de reşedinţă lui Ferdinand în calitate de guvernator 
al Tirolului. Subt acest principe iubitor de artă s'at 
îmbogăţit colecţiunile castelului, din care astăzi o parte 
se află în muzeele dela Viena, altă parte a fost res- 
tituită vechiului castel. Vezi descrierea lui Ilg şi Boe- 
heim, pag. VII şi urm., descrierea lui Kenner, pag. 
4 şi urm. 

Nu este imposibil, ba noi suntem aplicaţi chiar 

a admite aceașta, ca originalul portretelor dela Ambras 
să fi fost facut la curtea lui Matei Corvin, pe cînd Ţepeş 
petrecea la Buda, de vre-unul din numeroşii pictori 

') „Fâbrer dureh die Portrătsammlung des Erzherzogs Ferdi- 
nand von Tirol“, Wien 1892 (de Fr. Kenner), zice despre portret la 
pag. 106-107 următoarele: „Vlad iV Zepelusch (d. i. Pfahifirst, weil 
er die Strafe des Pfâhlens în seiner ăusserst grausamen Regierung 
zumeist anwendete), auch Drakul genannt, Woiwode (Wyda, in der 
Aufsehrift AVEIDA DUX WALA(CHI AE)), anfănglich Freund,seit 1461 
Gegner der Tirken und Verbiindeter des Konigs Matthias Corvinus, 
zudem er, der Uebermacht weichend, entflvh, gest. 14624, 

46356 II
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italieni ce treceaii pe acolo Din punct de vedere ar- 

tistic, portretul a fost lucrat fără multă fineţă. Cu 

toate acestea şi cu toate că culorile exemplarului de 

la. Ambras sunt foarte şterse şi grei de recunoscut, 
avem însă impresia unui portret luat după natură. 

Chipul corăspunde în amindouă copiile cu sufletul lui 

Ţepeş. Ochii pierduţi şi înholbaţi par obosiţi de o 

lungă iritaţie nervoasă ; faţa cea suptă pare a fi pa- 
lidă şi bolnavă; disproporţia buzei de jos trădează 

un tremur nervos nestăpinit, dacă nu cumva este 

obicinuitul stigmat al degeneraţilor. 

Faţa lui 'Tepeş pare să fi fost blondă; coloarea, 

părului nu se poate determina, atit e de ştearsă în 

copie ; pare însă mai mult blondă saii căruntă, decit 

neagră, 

Ţepeş e imbrăcat într'o dulamă roşie, cu guler 
de samur larg şi încheiată la mijloc cu nasturi de aur; 

pe: cap poartă o şapcă de. postav roşu, de jur im- 

prejur cu o blană albă saii vineţie ce în exemplarul 

dela Ambras samănă cu nişte şire de mărgăritare; 

steaua dela şapcă e de piatră galbenă (topaz), în mij- 

loc cu un rubin încadrat în opt perle; din stea ese 

un mănunchii de pene, cu cinci perle la rădăcină. 

Intreg costumul este costumul unguresc de pe 

vremurile acelea. 

București, Martie "1896. 
9 loan Bogdan.
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Vlad Tepeş în Muntenia. 
(1456— 1462. 1476) 

Poate nici una din figurile cu care se făleşte 

trecutul nostru n'a fost atit de idealizată în fantazia 

poporului şi a istoricilor, ca figura lui Vlad Ţepeş. 

Aureola de singe care încunjură acest nume a făcut 

din cel ce l-a purtat un domn legendar şi la în- 

cărcat cu virtuţi pe care nu le-a avut. Poporul l-a 

împodobit cu un caracter crud, dar drept, poeţii ai 

urmat poporului 1), iar istoricii, răpiți de dorința de a 

prezenta, persoanele trecutului sub prisme măritoare, 

aii căutat să facă din Vlad Ţepeş un mare geniu, 

un mare eroii naţional, un domn care sa luptat 

pentru neatirnarea țării în afară şi pentru domnia 
dreptăţii şi a ordinei în lăuntru. D-l Hasdei a mers 
pănă acolo, încit nu i-a găsit samăn decit în Cesare 

Borgia şi în Shakespeare?). Şi cu toate acestea, din 

întreaga, domnie a acestui crunt tiran nu cunoaştem 

decît fapte de bestială cruzime. Nimic nu ne arată 

solicitudinea lui pentru reforme interne, nimic nu ne 

1) Eminescu, satira a III-a 

2) Filosofia portretuiui lui Vlad Ţepeş. Schiţă iconografică de 

B. P. Hasdeu. Bucureşti, 1864.
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testează îngrijirea lui, fie pentru biserici şi mănăstiri, 
fie pentru propăşirea materială a ţării. 

Deşi relativ nouă (1456—1462. 1476) şi destul 
de bogată in cronicari şi istorici vecini, epoca lui 
Vlad “Ţepeş este atit de obscură, încit nică acum, 
după atitea expuneri ale istoriei romîne dela Engel şi 
Şincai încoace, nu ştim aproape nimic sigur despre 
faptele săvirşite de el in domnia Munteniei. Docu- 
mente interne nu s'aii păstrat mai de loc dela dinsul: 
nu cunoaştem mai nici o donaţiune sati privilegii 
dat de dînsul vre unui boer sati vre unei mănăstiri D; 
cronicarii indigeni nu ştiu să povestească, decit; citeva, 
din cruzimile sale celebre, iar cronicarii străini, cară 
erai departe de teatrul activităţii lui, ne-au lăsat nişte 
ştiri foarte confuze asupra evenimentelor petrecute 
în Muntenia între anii 1456— 1469. Dintre Bizantini, 
Chalcocondylas şi Ducas ne povestesc răsboiul lui 
Vlad Ţepeş cu Mohamed II mai mult din auzite; 
deşi contimporani amindoi cu evenimentele, acestea 
se desemnează prea nebulos în mintea lor; spusele 
lor merită credinţă numai cînd sunt confirmate de 
alte isvoare mai sigure. Pentru lupta cu Mohamed Il 
mai avem, din norocire, memoriile ienicerului sirb, 
care a slujit în oastea lui Mohamed şi 'a trecut 
Dunărea impreună cu corpul de armată menit să 
scoată pe "Ţepeş din domnie. Acesta este isvorul cel 
mai autentic asupra anului 1462. 

In al doilea rind punem naraţiunea germană, 
scrisă de un contimporan, probabil de un Sas dela 

1) Avem o singură confirmare a privilegiilor mănăstirel 'Tis- 
mana, din an. 1458; o publicăm la Excursul V.
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Braşov, asupra cruzimilor lui 'Țepeş şi prădăciunilor 

făcute de el în Ardeal: o lungă listă de cele mai 

fioroase cruzimi care le-a inventat vreodată spiritul 

omenesc şi din care foarte multe se văd a fi ade- 
vărate prin isvoare autentice contimporane. Datele 

cronologice ale acestei naraţiuni despre „Dracul voe- 

vod, marele tiran“ sunt foarte exacte, şi deaceea 

ea este un isvor cu mult mai preţios decit a fost 

socotită pănă acum. Mai preţioase decit dinsa sunt 

numai cele citeva documente emanate dela regii Un: 

gaviei, dela voevozii saii vicevoevozii Transilvaniei, 

dela funcţionarii acestora şi dela însuşi "Ţepeş, docu- 
mente care privesc mai toate petrecerea lui în Tran- 

silvania, dar care pentru apreciarea acţiunilor lui 

politice oferă un prea neînsemnat material. Acestea, 

cunoscute în parte lui Şincai din manuscrisele lui 

Cornides şi lui Engel din copiile lui Eder, sunt mai 

toate încă nepublicate: ele se află în archivele muni- 

cipale săseşti dela Braşov şi dela Sibiu !). 
Supunind din noi isvoarele publicate pănă acum : 

documentele şi cronicele unui examen critic şi com: 

pletîndu-le cu cele nepublicate, voesc să daii în acest 
studiii o nouă expunere a domniei lui Vlad Ţepeş, 

1 Despre rapoartele ambasadorilor venețieni şi altor Italieni, 

vezi mai jos, unde se vorbeşte de lupta lui Ţepeş cu Mohamed Ii. — 

Isvoare interne asupra lui Vlad Ţepeş, afară de citeva scrisori 

emanate dela dinsul, nu sunt. Cronica cea mai veche a Ţări! Ro. 

mîneşti nu stie spune despre dînsul mai mult decit că a zidit cetatea 

Poenari de lingă Tirgoviste şi mănăstirea Snagov, adăogind şi po. 

vestea, că voind să pedepsească odată pe Tirgovişteni pentru o obidă 

făcută fratelui săă, ela pus pe cel tineri înti”o zi de Paşti să lucreze 

la cetate, pănă ce toate hainele de pe ei s'aii rupt, iar pe cei bătrini 

l-a tras în ţapă. Magazinul istoric, vol. Î, pag. 97, vol. IV, pag. 233.
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nu atit pentru a stabili nouă fapte, cit mai ales 

pentru a arăta într'o altă lumină domnia şi carac- 
terul acestui voevod. Aprecierile admise în istoriile 

noastre obicinuite sunt în mare parte greşite şi 

faptele lui Ţepeş expuse într'o falşă lumină ; critica 
ne va arăta că este aşa. Studiul acesta va servi şi 
ca o întroducere trebuincioasă spre a înțelege tex- 

tele naraţiunilor germane şi ruseşti asupra lui Vlad 

Ţepeş, pe care le facem cunoscute publicului nostru 

prin această scriere. 

Vlad Ţepeş ocupă tronul muntenesc în momentul 

cînd marele împărat al 'Turcilor, Mohamed II, după-ce 

cucerise Constantinopolul la 1453, se pregătea să 
cucerească cele două puncte principale, care, după 
dinsul, erai să-i asigure pentru totdeauna stăpinirea 
peninsulei balcanice: Belgradul sîrbesc şi Chilia mun- 
tenească. Era fatal ca după căderea acestor puncte 
strategice în minile 'Turcilor, Muntenia şi Moldova 
să devie vasale perpetue ale lor, iar domnia tur- 
cească să se poată întinde mai departe, în Ungaria 
Şi în imperiul german. 

Creştinătatea luptase de citeva ori fără succes 
contra puterii mereii crescînde a Otemanilor; 'regele 
Vladislav căzuse la Varna (1444), după ce mai "nainte 
creştinii pierduseră bătăliile cele mari dela Cossovo 
(1389) şi Nicopol (1396), care amindouă avuseră 
pentru Muntenia efectul de a o aduce într'o atirnare 
tot mai apropiată de Turci, îndepărtind-o de vechea 
supremație politică a Ungariei. Mircea, văzindu-şi 
țara ameninţată de un vecin cu mult mai puternic 
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decit Ungurii, încheiase la 1395 tratatul de alianță 
cu Sigismund al Ungariei, iar urmaşii lui, cu toate 

că unii se văzură, siliţi din timp în timp să recu- 
noască supremaţia, turcească, rămaseră credincioși 

acestui tratat. In decursul schimbărilor de tron ce 

se întimplară în Muntenia dela moartea lui Mircea 

pănă la Vlad Ţepeş (1418—1456), cei mai mulți 
domni se urcară pe tron cu ajutor unguresc. Ioan 

Huniade punea şi scotea după bunul săi plac pe 

domnii din 'Ţara Rominească, favorizind în special 

pe urmaşii lui Dan, fratele lui Mircea cel Bătrin, cu 

cari era, şi înrudit!). 

Ţepeş, care era fiul lui Vlad Dracul şi prin ur: 

mare nepot lui Mircea cel Bătrin, deşi dintr'o familie 

duşmană guvernatorului Ungariei, se văzu silit şi el 

să rămînă credincios acestuia, cu toate că de mina, 

lui pieriseră tatăl săi Vlad Dracul şi fratele săi mai 
mare Mircea. Ba se pare chiar, după mai multe in- 

dicii nebăgate în samă pănă acum, că el şi-a cîştigat 

tronul Munteniei cu sprijinul lui loan Huniade. 

S'a crezut anume, după spusele lui Chalcocon- 

dylas, că Vlad Dracul, supranumit 'Țepeş, a ajuns în 
scaunul Munteniei la 1456 prin ajutor turcesc2). Chal. 

1) Yezi o scrisoare a lui Matei Corvin cătră regele Poloniei Ca- 

zimir, din 1488, în care el spune despre tatăl săi că „plures illic 

(sc. în Valachia) ad libitum praefecit vajvodas“, ap. Engei, pag. 182. 

Acelaş lucru îl mărturiseşte şi regele Ladislau, îndată după 

moartea lui Huniade, într”o. diplomă din 1 Aprilie 1457, în care se 
zice despre acesta: vajvodas nostros transalpinensem et molda- 

vensem, nobis et regno nostro fideles, alios occidi, alios expelli fecit; 

ibid., pag. 173. 
2) Engel, Geschichte der Moldau und Walachey, Halle 1804, 

1 Th, pag. 173. :
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cocondylas însă, care spune că Mohamed II a dat 
domnia Munteniei lui Vlad Ţepeş, ţinind pe fratele 
să Radu la sine, se înşală. 

Vlad Dracul, tatăl acestor copii, fusese omorit 
de Huniade la 1446 împreună cu fratele lor mai 
mare Mircea !); pe fratele mijlocii, Vlad, îl cruţase 
şi-l ţinuse la sine; cel mai mic, Radu, fusese trimes 
de tatăl săti mai 'nainte ostatec la Turci. Se ştie că 
Vlad Dracul, care în prima lui domnie şovăise între 
Turci şi Unguri, se dăduse în a doua domnie (1442— 
1446) cu totul în partea 'Turcilor şi îndrăznise chiar, 
în urma dezastrului dela Varna (1444) să aresteze 
în ţara sa pe Huniade, care se întorcea din răsboiti. 
Această, îndrăzneală a plătit-o apoi cu capul?). 

Huniade, om prevăzător şi prudent, neavind 
incredere oarbă în domnul pus după Vlad Dracul, 
în Dan III, deşi acesta îi era înrudit, ţinu în viață 
pe Vlad, fiul lui Vlad Dracul, ca să-l aibă la cas 
de nevoe contra-candidat pentru tronul Munteniei: 
o tactică păstrată şi mai tărziu de regii Ungariei 
faţă de domnii munteneşti, precum regii Poloniei 
aii observat aceeași tactică, faţă de domnii moldove- 
neşti. Această nevoe se ivi în curind, căci Dan III 
se compromite faţă de Unguri în lupta, de pe Cimpul 
Mierlei (1448), unde Huniade încercă o înfrîngere, 
între altele, şi din pricina trădării celor opt mil de 

1) Acesta e pomenit în doc. lui Vlad Dracul din 1439, pu: 
blicat în Archiva istorică I, 1, 84—85, şi reprodus de Miletic, în. 
Dakoromnnită, pag. 122; aci se citează ca martori toţi trel fiil-lui 
Vlad: Mircea, Vlad şi Radu, 

*) Engel, pag. 172; vezi naraţiunea lui Chalcocondylas, că. 
Bonn, pag. 337—339. - 
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Munteni veniţi cu Dan III. Isvoarele nu ne lămurese 
indestul acest lucru, se pare însă, că în urma unei 

pierderi atit de simţite, Huniade, fie că l-a socotit 
pe Dan [II trădător, fie că a vrut să pue un om mai 

energic în locul lui, l-a scos din domnie între anii 

1448 — 1451 şi a pus domn în Muntenia pe fiul lui, 
Vladislav 1). 

Pe acest Vladislav, „Lablaw Wabada“ al versiu- 
nei germane din St. Gall, „Lasla Wyda“ al versiunei 

- din Engel, îl răstoarnă Vlad Ţepeş la 1456 şi-i tae 

capul: primul act al domniei sale şi prima verigă 

în nesfirşitul lanţ de crime, care nu era să se rupă 
decit odată cu moartea lui. Cele două versiuni ale 

naraţiunei germane lasă amîndouă să se înţeleagă 
că întronarea lui "Ţepeş s'a făcut cu voea lui Huniade: 
„atunci (sc. 1456) bătrinul gubernator (se. Huniade) 
puse să omoare pe Dracul cel Bătrîn, iar Dracul 
(sc. Vlad Ţepeş) şi fratele său se lepădară de legea. 
lor şi fâgăduiră şi jurară să păstreze şi să apere legea 
creştinească (sc. catolică); tot atuncă şi într'acelaş an 
(1456) el fu pus domn în Muntenia, unde la moment 
omori pe Vladislav voevod, care fusese domn mai 
nainte.“ Acest pasaj îl înţelegem şi mai bine, dacă 
îl comparăm cu o scrisoare din 16 Dechemvrie 1456?) 
a lui Ladislaii de Hunyad din Kechkemeth cătră 
Saşii din Braşov şi ţara Birsei, prin care îi roagă pe 
aceştia să dea ajutor lui Dan vodă (Daan vaivoda), care 
merge cu consimțămiîntul regelui în potriva lui Vlad 

1) Asupra acestuia vezi mai pe larg Excursul II. 
2) „Feria sexta proxima ante festum beaţi Thomae apostoli, 

14564, .
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Ţepeş 1), deoarece acesta nu se ţinuse de făgăduinţele 
făcute regatului, pe cind se afla încă afară din ţara 

lui şi fără tron: „non ignoratis quanta incomoda 

dampnaque et molestiae regno et parti transsilvano 

per infidelem Drakulam vaivodam illata sunt, et 

quatenus Wlad vaivoda partium transalpinarum, cum 

ezira regnum suum esset, mediante fide sua nobis et 

domino nostro regi multa promiserit, tamen postquam 

vegnum suum adeptus est, sicuti a certo intelleximus, 

in partibus illis plura incomoda et dampna intullit 

et in posterum inferre timetur“ 2). 

Cu trei luni mai "nainte, 7 Sept. 1456, Vlad de- 
pusese jurămîntui de credinţă cătră regele Ungariei 

în minile Saşilor din Braşov şi țara Birsei. In do- 
cumentul relativ la aceasta, Vlad, „partium transal- 

pinarum vaivoda et dominus terrarum de Fogaras 

et Omlas“ declară: că voind să calce pe urmele lui 

Mircea, şi a succesorilor acestuia, cari pururea ai fost 
în bune relaţii cu regii Ungariei, se supune şi el de 

bună voe tinărului rege Ladislai şi cere, ca în cas 
cînd ar fi alungat din ţara sa de Turci sau de alţi 

duşmani, să găsească un asil sigur în Ungaria: aceasta 

o face — ziceel — mai ales „de frica Turcilor“ 5). 

D In arehiva municipală din Braşov se află (sub No. 8) o seri- 

soare a lui „Dan, fiul lui Dau vv.*“ cătră Braşoveni, prin care le 

cere acestora ajutor contra lui Dracula, deoarece regele Ungariei ii 

dăruise lui aomnia Munteniei. In această scrisoare” Dan se numeşte 

„prinţ şi domn“: Spreua n roensannn (Spre = First). | 

2) Originalul în archiva Braşovului; copie la Academia Romină. 
3) „In adeptione prima huius Valachiae dominationis, pro maiori 

experientia, serenissimo principi domino domino Ladislao..... sua în 
iuventute nostram fidelitatem ostendere et facere volentes, caput, 

quoque nostrum et nostrorum omnium în sinum et protectionem suae 

serenitatis inclinantes, prae timor Turcorum“.  
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Oare dacă 'Țepeş ar fi fost pus în scaun de Turci, 
S'ar fi temut el, în primul an şi în primele luni ale 
domniei sale, că are să fie scos dintr'însa tot de Turci? 
Şi mai ales, fiind pus în scaun de Mohamed II, cel 
care cucerise Constantinopolul cu trei ani mai 'nainte? 

Din documentele ungureşti se vede că Vlad TȚe- 
peş poseda la începutul domniei lui pe deplin graţia 
guvernatorului Ungariei şi a regelui. Inti'o scrisoare 
din 3 Julie 1456!) Ioan Huniade, care mergea să 
scape Belgradul din minile Turcilor, serie celor şapte 
scaune săseşti din Transilvania, să-i trimeată trupele 
lor în ajutor contra Turcilor şi să n'aibă nici o frică 
din partea graniţelor despre Muntenia, căci „a însăr- 
cinat pe Vlad voevod să îngrijască totdeauna, de apă. 
rarea lor“ : ecce enim commisimus Wlad vaivodae, 
ut pro defensione vestra semper invigilet et intendat. 

Cum se vede, încrederea lui Huniade, care pro- 
tejase pănă aci pe Vlad Ţepeş, nu era încă zguduită. 
Şi "n adevăr, după două luni, în 7 Sept. 1456, cînd 
Huniade nu mai trăea, Ţepeş trimete din Tirgovişte 
Saşilor jurămintul cătră regele Ungariei. | 

Am citat aceste documente, pentru a stabili 
faptul pănă aci neobservat, că Viad Tepes a ocupat 
tronul mumntenesc cu ajutorul Ungurilor. Aceasta s'a, 
întîmplat, cum vom vedea şi mai la vale, prin Mai 
sai Iunie 14562). In Dechemvrie acelaş an el pier- 

') „Kewinij, secunda, die festi visitationis Mariae virginis“. Orig. 
Sibiu; copie la Acad. Rom.; publicată de Teleki, Hunyadiak kora, 
vol. X, pag. 527—528, Engel, |. c., p. 178, pune această scrisoare 

" greşit în 12 Iunie 1456. 
2) Data 1455, pusă de Tocilescu, Manual, ed. 1894, pag. 39, 

pentru începutul domniei Iul Vlai Ţepeş, este prin urmare greşită
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duse încrederea Ungurilor, cari se pregăteaii să pună 

în locul lui pe Dan. | 

Aci e vorba de Dan, tatăl acelui Vladislav, pe 

care l-a omorit Vlad 'Ţepeş în primul an al domniei 
sale. Xenopol îl numeşte Dan III, admiţind că el e 
fiul lui Dan II şi nepotul lui Dan 1 şi a lui Mircea; 

el era deci din familia Băsărăbeştilor; Chalcocondylas 
îl numeşte „Dan, fiul lui Basaraba“: Jăvov z0v Mava- 

oaură mada 1. Acest Dan aştepta în Transilvania 

să-i vie din noii rindul la domnie şi, precum se vede 

dinti”o scrisoare a lui dată în Feldioară la 2 Aprihe 

1459, nu scăpa nici o ocasie ca să ponegrească cit 

mai mult înaintea Ungurilor şi Saşilor pe "Ţepeş, co- 

municîndu-le cruzimile lui; el se aşezase în ţara Birsei 

din însuși ordinul regelui Matei Corvin. In această 

remarcabilă scrisoare Dan se numeşte „vaivoda et 

dominus partium transalpinarum “ şi denunță pe Vlad 

Ţepeş că a devenit necredincios regelui, că s'a supus 

Turcului şi că a tras în țapă şi a ars de vii o sumă 
de negustori din Braşov şi ţara Birsei, ca să dea prin 

aceasta 'Turcilor o dovadă vădită de credința sa 2). 

Poate că la acest Dan face alusiune Ţepeş în scri: 

soarea, sa dela Tîrgovişte din 13 Martie 1457, prin 

care cere Saşilor din Sibii să nu adăpostească în 

mijlocul lor „pe un popă rominesc ce se zice fecior 

de domn“ (sacerdos Wolachorum, qui se nominat 

filium vaivodae), căci nu aşa sa înţeles el cu dinşii, 

1) Ed. Bonn, pag. 388; ef. Xenopol, Istoria Rominilor din Dacia 

Traiană, vol. II (laşi 1889), pag. 127, nota 15. 

) Vezi un extras din această scrisoare mal jos, pag. 17—18. 
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cînd trăea în mijlocul lor; ei trebue să ştie foarte 

bine că el nu şi-a luat domnia cu ajutorul nimărui 1). 
Se pare că pe acest Dan Vlad Ţepeş n'a putut pune 
mina; a prins însă pe fiul lui, pe „tînărul Dan“ (ver- 
siunea germ. din Engel: „den jungen Dan“, cea din 
St. Gall: „den jungen Darin“), fratele lui Vladislav, 
pe care apoi l-a prohodit de viii, i-a făcut groapa, şi 
i-a tăiat capul lîngă groapă. 

In urma acestor relaţiuni ale lui Vlad Ţepeş cu 
Ungurii, ne-am aştepta, ca el să se arăte, măcar la 
începutul domniei lui, prieten şi bun vecin cu dînşii. 
După ce ca orfan fusese ţinut de Huniade la, curtea 
sa, după ce petrecuse o parte din viața sa, înainte 
de a ajunge domn, între Saşii din Sibiu, după ce 
atit Huniade şi ceilalți funcţionari înalţi ai regelui 
Ladislaii, cit şi Matei Corvin şi Mihail Szilăgyi mai 
tărziu, căutai să-i acopere jafurile nemotivate făcute 
în Ardeal şi să-l justifice înaintea Saşilor, după toate 
aceste dovezi de bună voinţă, cum mulţămeşte Vlaq 
Ţepeş Ungurilor şi Saşilor? Făcînd, din primul an al 
domniei sale, din primele luni chiar, incursiuni pră- 

dalnice în Transilvania, devastind teritoriile săsești 

de lingă Sibiu, Braşov, Amlaş şi Făgăraş, arzind şi 

chinuind pe oameni în modul cel mai nemilos. In 

1) Orig. Sibii; Archiv fiir sieb. Landesk,, N. F. XXI, 351.— Acesta 
este un noi argument că Vlad Ţepeş şi-a ocupat tronul din Transilvania, 
unde se vede că a petrecut la Sibiu, ceeace nu s'a putut face fără 
consimţămîntul regelui unguresc. Cf. şi două scrisori din 1458, una a 
regelui Matei Corvin (28 Febr.), alta a lui Mihail Zylagy de Horogzeg, 
scrisă în numele lui Matei Corvin (6 Mart,), prin care Saşi! din Sibiu 
sunt rugaţi „să dea pace lui Vlad“. Originalele la Sibiă; cea din urmă 
publicată, de Teleki, Hunyadiak kora, X, 582—583, cf. şi Engel, |. c., 174.
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tot cursul domniei lui celei dintii, dela 1456 pănă 
la 1462, cronicele contimporane nu ştii să poves- 
tească nimic altceva, despre dînsul, decît crimele în- 
grozitoare săvirşite în Ardeal, crime ce sar părea 
că-s fabule — și sati părut multora — dacă, docu- 
mentele contimporane n'ar veni acum să confirme în 
modul cel mai neîndoios spusele cronicelor. 

Cruzimile lui "Ţepeş sunt descrise pe larg de 
naraţiunea. săsească, care spune că el, îndată ce sa 
făcut domn şi a ucis pe Vladislav, premergătorul 
săii, deci la 1456, „ai ars sate şi castele în Tran- 
silvania, lîngă Sibii (Hermonstatt), şi ai prefăcut în 
cenuşe castelele şi satele din Transilvania ce se nu- 
mesc mănăstirea Holentiwdorjf şi Holanetya 1); după 
acestea aii ars satul Berhkendorf?) din ţara Birsei cu 
bărbaţi, cu femei şi cu copii cu tot; cei ce n'a fost 
arşi de vii, l-ai dus prizonieri în Muntenia şi l-ai 
tras în ţapă“. 

Intrun alt an (1457 sai 1458) Vlad Ţepeş 
pustieşte ţinutul Braşovului şi săvirşeşte cele mai 
bestiale cruzimi faţă, de locuitorii Saşi ai acestuia. 

Naraţiunile germane spun că Vlad "Ţepeş sa 
repezit cu toată puterea lui asupra ţării Bârsei (Wor- 

N 

') Acestea, sunt probabil satele de astăzi Neudorf, de lingă Si- 
biu, şi Holzmengen din districtul Nocrigului, tot lingă Sibiă. 

*) Exemplarul Acad. Rom. are Beckendorf, al lui Engel Becken- 
dorp. Un sat cu acest nume nu cunoaştem azi în ţara Birsel. Poate 
că e vorba de Brenndorf, ung. Bodfalu, lingă Braşov.: Un Birkendorf 
se află lingă Mediaş (ung. Olâb-Băkkss, Făget); acesta este însă 
prea departe de granița, Munteniei, ca să poată fi identifizat cu Ber- 
kendorf sai Beckendorp al naraţiunei săsești. E. A. Bielz, Hand: 
buch der Landeskunde Siebenbiirgens, Hermannstadt, 1857. 
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teland, Wuetzerland), aii ars satele şi cetăţile pe unde 

ai trecut, aii dat foc bucatelor de pe cîmpuri, iar 

pe cei prinşi i-ai dus afară de cetatea Braşovului 

(Kranstatt, Kronstat), lingă capela sfintului Iacob, şi 

de a lungul dealului de lîngă capelă (an den berg by 

der capellen) i-aii tras în ţepe; între dinşii 'Țepeş cu 

prietenii săi stătea la masă şi mînca. Tot atunci a 

dat foc suburbiului cetăţii şi bisericei sf. Bartolomei, 
pe care a prădat-o; după aceea a trimes pe un că- 

pitan al săii să prade un sat mare de lingă Braşov 

cu numele Zeyding (Zeinding, Zendingk) 1), şi deoare 

ce căpitanul nu izbuti să-i împlinească porunca, fu 

tras în ţapă împreună cu ceilalţi. Faptele acestea 
sunt autentice; autorul cunoaşte aşa de bine locurile 

în care s'a petrecut, incit este cu neputinţă a admite 

că ele ar fi'scornite 2). 

1) Pe romineşte acest sat se chiamă Cotlea ; înainte era curat 

săsesc, acum sunt mulţi Romiîni înti'însul. 

:) Biserica sf, Bartolomei, cea mai veche biserică săsească din 

Braşov, există şi astăzi. Ea se află tocmai la marginea despre ră- 

sărit a oraşului, era însă înainte în centrul lui, în partea care azi 
se chiamă „Braşovul vechii“ (ung. 6 Brass6, săs. Altstadt) şi care 

este Braşovul primitiv al Saşilor. Mai tărziă oraşul s'a lăţit spre apus, 

unde şa zidit aşa numita „cetate“, întărită cu ziduri pe timpul lui 
Sigismună, şi unde sati întins şi Rominii, pe valea ce se chiamă, dela 

o veche colonie bulgărească, „Şcheiti“, ung, Bolgârszeg, săs. Obere 
Vorstadt, tar mal ?nainte „Bulgarei, Pulgarei“ = mahalaua bulgă- 
reaseă“.. „Suburbiul“ de care vorbeşte naraţiunea germană trebue să 

se fi întins la poalele dealului, care se numeşte astăzi „Gesprengberg“, 

rom. Şprenghii, şi tot pe acolo trebue să fi fost şi capela sf. Iacob, 

care astăzi nu mal există, Dealul se vede a se fi numit dela această 

capelă Kapellenberg ; astăzi poartă acest nume. dealul „Timpei“ din 
sudul oraşului. Nu cumva capela sf. Iacob să fi fost sub „Timpa“ 

şi dela ea să vie numele săsesc al acestul deal? In istoriile săseşti 
ale Braşovului nu găsesc urmă de dinsa, Cf. Bielz, 1. c,, şi Nicolae 

Pop, Schiţă din istoria Braşovului, brogură de 34 pp., Braşov, 1883.
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La 1460 Vlad Ţepeş, venind de peste pădure 
cu oamenii săi, pradă Amlaşul în ziua de sf. Barto- 
lomei, 24 August, şi omoară o mulţime de oameni, 
Saşi şi Romini, tăindu-i în bucăţi şi trăgindu-i în 
țapă. Narațiunea săsească spune că pănă la 30,000 de 
oameni au pierit atunci de sabia lui Ţepeş —- număr 
de bună samă exagerat —, jar analele bisericei Bra 
şovului şi Simon Massa ne spun, sub acelaş an şi sub 
aceeaşi zi, că Vlad 'Țepeş, care ceva mai "nainte tră- 
sese în ţapă pe negustorii Braşoveni, a prădat la 
1460, în ziua sf. Bartolomei, 24 Aug., Omlaşul din 

„țara Făgăraşului 1). Cu două luni înainte de aceasta 
Vlad "Ţepeş cerea dela Braşoveni să expulzeze pe 
pribegii ce se aflai la dinşii, în faţa trimesului săă 
Voicu, saii săi dea pe mina lui?). 

Dar aceste jafuri nu îndestulat pe Vlad Ţepeş. 
El nu se mulțămea să facă invaziuni hoţeşti în Ar- 
deal, ci maltrata în toate chipurile pe supușii statului 
unguresc, cari călătorea pentru fel de fel de treburi 
in ţara lui. Trecind peste celelalte cruzimi relatate 
de naraţiunea săsească, să pomenim aci numai de două, 
care, din întîmplare, sunt adeverite şi printr'un do- 
cument contimporan. | 

Narațiunea săsească spune (versiunea St. Gall, 
alin. 12, versiunea Engel, alin. 11) că "Ţepeş a tras 

1) Şincai, Cronica Rominilor, ed. 2, vol. II, pag. 56 — 57, Na- 
raţiunea săsească, versiunea din St, Gall, are Humilasch; în alt loc 
această versiune spune că Ţepeş a prădat tot ţinutul Făgăraşului 
(Pugrasch). 

*) Originalul, dat, „ex castro fluvii Dombavicha“, se află în 
archiva Braşovului ; copie la Acad. Rom. 
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în ţapă şi a confiscat averile tuturor negustorilor şi 

altor oameni ce mergeaii cu marfă din țara Birsei 
la Brăila, cu toţii în număr de 600 de inși!), ea 

mai spune (versiunea St. Gall, al. 6, versiunea Engel, 

al. 4) că pe patru sute de copii ce veniseră odată 

cu acei negustori spre a învăța limba ţării, i-au 
adunat într'un singur loe şi le-aii dat foc. Aceste 

spuse ale naraţiunei le-ar putea socoti cine-va de exa- 
geraţiuni ale autorului sas, care voeşte să prezinte 

pe Ţepeş în colori cît mai sumbre, dacă n'am avea 
drept confirmare un document contimporan demn de 

toată credinţa. Dan, fostul voevod al Munteniei, 
spune întu'o scrisoare din 2 Aprikhe 1459, dată în 

Feldioară, că a auzit dela judeţul şi pirgarii Braşo- 

vului, că Dracul voevod a pus în ţapă pe negustorii 

dela Braşov şi din ţara Birsei, cari se duseseră în 

Muntenia spre a cumpăra mărfuri, că le-a confiscat 

toată averea, şi că pe lingă asta aii aruncat în foc 

“mai mult de 300 de negustori şi de copii ce se 

duseseră în ţara muntenească, ca să înveţe limba 

țării 2). 

1) „Item kouflit und ander liit mit waar gantzer kouffman- 
schaffi von "Wuetzerland gegender Thunow gegen Bregal in zal 600 

mit allem irem gutt hatt er sy all lassen spifen und das gutt zu 

îm genomen!. Versiunea din Engel are „ouer der Donouue to Pregel“ : 

vor der Donau zu Braila, 

2) Orig. în archiva Braşovului, copie la Acad. Rom. Extragem din 

această imporţantă scrisoare următoarele : Quomodo infidelis Dracul, 

vaivoda partium transalpinarum praetactarum, a fidelitate serenissimi 

principis praefati et eius regno declinasset subdidissetque se sevissimo _. 

domino Turcarum, ut operis per effectum heu manifeste demonstras- 

set, malingno spiritu concepto, singulos mereatores de dicta Brascho 

et terra Bureza et nuntios de eadem, qui tempore pacis praefatam 

46356 2 
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Micile incidente din relaţiunile lui Vlad Ţepeş cu 
Ungurii în timpul primei lui domnii, cunoscute - din 
corespondența lui cu Saşii din Transilvania, sunt 
prea neinsemnate, ca să le relevăm aci cu deamă- 
vuntul. - In corespondenţa sa, cea mai mare parte 
scrisă în limba bulgară şi păstrată în archivul muni- 
cipal al Braşovului, Ţepeş cînd cere dreptate pentru 
oamenii săi, obijduiţi de grănicerii Unguri (Archivul 
Braşov., No. 173), cind promite că se va ţinea de 
angajamentul luat față de patronul săi Szilăgyi şi 
va observa pacea cu Braşovenii (ibid., No. 193), 
cînd denunţă pe cite un boer duşman al săă, ca pe 
Aldea, (ibid., No. 164), cînd cere extradarea, vre-unui 
hoţ, care furase marfă de la Supuşii săi (ibid., No. 
176 şi 177), ş. a. m. d. 'Toate acestea pot fi intere- 
sante ca dovezi de multiplele relaţiuni ale domnilor 
Munteneşti cu Transilvania, nu contribuese însă de 
fel la lămurirea din punct de vedere politic a epocei 
lui Vlad 'Ţepeş!). 

terram transalpinam pro victuum suorum acquisitione intrassent, 
cepisset, diris vinculis mancipando, singula bona et res ipsorum circa 
se habita et inventas ab eis plene auferendo, rabiem suae infdeli- 
tatis crudeliter ostendens, în bonis ablatis non contentus ad eosdem 
mereatores et numtios crudeli et miserabili nece sin suis demeritis 
et culpis ullis exigentibus interfecisset în palos trahendo, de quo furor 
suâe crudelitatis adhuc maiore ardore accensus, singulos mercatotres 
et iuvenes qui pro ydeomate adipiscendo in praefata terra transalpina constituti fuissent, numero trecentos vel phures, igne combussissent“, 

1) Afară de puţina ivportanţă a cuprinsului, scrisorile din care 
scoatem aceste fapte sunt toate fâră dată. Pentru unele, în care se 
amintesc personaje istorice bine cunoscute, se poate fixa data în mod 
aproximativ (d. p. pentru No. 193, care se vede a fi din anul 1458; cf. 
scrisoarea publicată de Engel, Geschichte der Moldau und "Walachey, 
vol. Î, pag. 174); pentru cele mai multe însă aceasta este cu neputinţă.      
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Singurul eveniment politic de oare-care impor- 

tanţă ar fi luarea, cetăţii Chilia dela Turci, dacă 

scrisoarea păstrată în archivul Braşovului sub No. 

174 este în adevăr a lui Vlad Ţepeş). Aci „Vlad“ 
scrie Braşovenilor că a luat din minile păginilor o 

cetate şi le cere material de răsboii ca s'o apere: 

arcuri, săgeți, puşti şi salitră pentru praf. Vlad nu 

spune numele cetăţii, e de presupus însă că vorbeşte 

despre Chilia, care pe timpul lui se afla în minile 

Ungurilor şi care îi interesa pe aceştia în deosebi; 

ei o căpătaseră prin cesiunea de bună voe a lui 

Petru Aron din Moldova în prima lui domnie. 

Se vede că Ungurii, neputind-o stăpiîni, ai pier- 

dut-o la Turci, atunci cind domnul Moldovei cu toi 

sfatul ţării se văzu silit să se închine acestora, (1456, 

15 Iunie). Pe aceeaşi vreme ajungind domn în Mun- 

tenia, cu ajutor unguresc, Vlad Ţepeş, una din pri- 

mele griji ale acestuia trebuea să fie luarea Chiliei 

dela 'Turci. Aceasta se întimplă, probabil, în primul 

saii al doilea an al domniei sale (1456—1457);, la 
1462 i-o atacă Ştefan cel Mare, fără s'o poată cu- 

ceri; alipirea ei de Moldova se întîmplă abia peste 

trei ani, la 1465. Insemnat loc trebue să fi fost 

Asupra acestor din urmă e chiar foarte grei a hotări, dacă ele apar- 

ţin lui Vlad Ţepeş sau altor Viazi din Muntenia, cum e Vlad Călu- 

gărul, Vlad cel Tinăr, ete. Clasificarea lor se va putea face mai uşor, 

cînd vor fi publicate. Noi am scos dinti'însele numai ce ni s'a părut 

că se rapoartă incontestabil la Vlad Ţepeş, fără să avem, se 'nţelege, 
pretenţia de a fi nemerit totdeauna adevărul. 

1) Că scrisoarea aceasta aparţine lui Vlad Țepeș, 'reese şi din 
amintirea într'insa a unui boer Dragomir, pe care-l găsim ca martor 

în documentul lui "Ţepeş din 5 Martie 1458.
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pe acele vremuri Chilia, cînd pentru posesiunea ei 
se certaii Huniade şi Matei Corvin, Vlad Ţepeş, 
Ştefan cel Mare şi sultanul Mohamed II. 

Cel mai împortant eveniment politic din prima 
domnie a lui Vlad Ţepeş rămine totuşi lupta lui cu 
Mohamed ÎI, sultanul turcesc, la 1462. Relaţiunile 
asupra acestei lupte nu ne lipsesc: bizantinul Chal- 
cocondylas o descrie. destul de pe larg, după infor- 
maţiunile ce le căpătase din auzite 1; colegul săi 
Ducas ne-o povesteşte mai pe scurt, dar cam în 
acelaş fel, fără ca să fi avut alte isvoare, decit 
faima, ajunsă pănă la urechile lui. Deosebit de aceştia 
şi din propria ştiinţă ne-o povesteşte ienicerul sîrb 
Mihail Constantinovici din Ostroviţa, care se afla, în 
armata sultanului şi a. făcut împreună cu ea întreaga 
campanie din Muntenia. Spiritul obiectiv, în care 
sunt ţinute peste tot memoriile acestuia, ne face 
să-l punem în primul rînd şi cînd e vorba de lupta 
lui Viad Ţepeş cu Mohamed. De valoare egală cu 
memoriile ienicerului sunt numai rapoartele amba- 
sadorilor venețieni cătră republică, ale lui Petrus de 
Thomasiis din Ungaria şi ale lui Balbi din 'Turcia: 
acestea sunt scrise curînd după luptă, în 1462 ; isto- 
ricilor noştrii mai vechi ele aii rămas necunoscute 2, 

1) Cf. „Dic unii că, Vlad în persoana sa ati mers în tabăra tur- 
cească, de aii cercat şi văzut cum stat toate, ci nu se vede a î 
adevărat“, sai „Vlad avea călăreți mai puţini de 10,000; sunt cari 
2ie că numai 7000 at avut. Şincai, II, pag. 61; cf. originalul în ed. 
Bonn, pag. 509: Biddos 9 Mtyera zei airâs 2s zd rod Baoiltus orga- 
ronedov xardoxonos toeietv, şi tot acolo: zro. 62 paar cs ov nisiove 
Tov Erraxopiliao zagijoav «ură imrtov, 

2) Sunt publicate în Monumenta Hungariae historica, Acta 
extera, vol. 1V şi V, şi utilizate de DI Xenopol în Istoria Romini: 
lor, vol. II,    
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Pe Mihail Constantinovici din Ostroviţa nu l-a cu- 

noscut nică Şincai 1). 

Aceasta, a, fost cauza că toţi istoricii noştrii de 

pănă acum S'aii luat, în descrierea evenimentelor din 

1462, exclusiv după Chalcocondylas, făcînd pe lingă 

aceasta greşala, de a socoti pe acest scriitor cu mult 

mai bine informat decit era în realitate?). O sumă 

de greşeli strecurate în versiunea memoriilor ienice- 

rului tipărită la 1828 contribuiră şi mai mult la for- 

marea unei păreri greşite asupra anului 1462, şi în 

special asupra luptei cu Mohamed şi bravurei perso- 

nale a lui Vlad Ţepeş. Tendinţa de a idealiza pe 

acest Gin urmă puse virf tuturor motivelor care ai 

contribuit să facă din el un îndrăzneţ eroi, cind în 

realitate el n'a fost decit un neprevăzător căpitan 

şi un neconsecvent politic. 

Motivul expediţiunei lui Mohamed în Muntenia 

nu pare să fi fost altul decit înclinarea prea mare 

a lui Vlad Ţepeş cătră Unguri; Turcii se temeaii ca 

i) Prima ediţie a lui s'a făcut la 1828 în Varşovia (Zbidr pi- 

sarzâw polskich, czes€ druga, tom. V); fragmentul privitor la Vlad 

"pepeş e reprodus în Archiva istorică a D-lui Hasdei, vol. I, partea 

2. Asupra lui Mihail Constantinovici cf. şi J. Bogdan, Cronice inedite 

atingătoare de istoria Rominilor, Bucureşti 1895, pag. 108. 

2) Chalcocondylas (saii mai exact, Chalkokondyles), care serie 

istoria imperiului de răsărit dela 1998—1463, deşi unul din cei mai 

însemnați istorici bizantini, mai ales pentru epoca creşterii puterii 

turceşti, are toiuşi o sumă de defecte. Luptele Turcilor la nord, d. p. 

cu Matei Corvin, nu le cunoaşte bine şi trece foarte iute peste ele; 

cu atît mal puţin era să le cunoască pe cele din Muntenia. Afară 

de aceasta, o parte foarte slabă a lul e cronologia, unde, după părerea 

lui Krumbacher, trebue verificat mai totdeauna cu ceilalţi istorici 

bizantini contimporani. Cf. asupra lui K. Krumbacher, Geschichie 

der byzantinischen Litteratur, Miinchen 1891, pag. 100 —103.
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nu cumva preponderanţa acestora în Muntenia să în- 
tărească prea mult puterea, lor Şi să pue astfel o 
stavilă înaintării musulmane în aceste părţi. Atacind 
Muntenia, ca şi Moldova, sultanul Mohamed era conse- 
cvent cu principiul politicei sale, exprimat în timpul 
luptei cu Tepeş prin caracteristicele cuvinte: „Cit 
timp Muntenii stăpinesc Chilia, iar Ungurii Belgradul, 
pănă atunci nu-i putem supune pe ei). De aceea ni 
se pare de prisos a căuta motive mai imediate, mai 
personale pentru hotărîrea lui Mohamed. 

Ceea ce spune Chalcocondylas Şi admit istoricii 
noştrii, că Vlad 'Țepeş ar fi căutat întâi să întărească, 
țara, făcîndu-şi un corp de sateliți şi omorind pe 
toți boerii în care n'avea încredere, ca mai apoi să 
poată trece pe față împotriva, Turcilor, ne mai temin- 
du-se că va, fi trădat în minile lor2), — aceasta, este 
în contrazicere cu faptele. Vlaa Ţepeş nu făcuse 
nici odată politică turcească ; Sprijinul săii îl căutase 
totdeauna în Unguri. Deaceea nu poate fi adevărată 
nici părerea că „Vlad, avind de gind să se răscoale 
contra 'Turcilor, el caută, un. sprijin în Ungaria Şi 
obține chiar în căsătorie pe o rudă a lui Matei 
Corvin“ 3). | 

El obținuse sprijinul unguresc şi mai “nainte, 
d. p. contra Saşilor din Ardeal, şi se căsătorise pro- 
babil de mult cu acea rudă a lui Matei Corvin, de- 
spre care ne vorbesc unele isvoare contimporane. 

') După manuscrisul Zahaski al lenicerului: „poki Kilia Valafsi a Vegrzi Biatogrod trzimaia, pothi ich zwalezicz nie mozemyf“. . *) C£. Xenopol, Istoria, II, pag. 280. 
5) Ibid., pag. 279. - |  
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Ambasadorul venețian Petrus de 'Thomasiis scria încă 
din 4 Martie 1462, dela Buda, că Ţepeş a luat în 

căsătorie pe o rudenie a regelui 3), iar Turcii îl sfă- 

tueaii prin Ianuarie acelaş an să nu serbeze cununia 
cu dinsa 2). Dar fie că Ţepeş s'a căsătorit la 1462, 
fie că la 1461 saii chiar mai "nainte, nu cu această 

căsătorie şi-ar fi putut ciştiga el protecţia regelui ; 

el trebuea s'o poseadă de mult, ca acesta să-i încre- 

dinţeze o rudă de ale sale în mîinile iui. 

Poate că motivul mai de aproape al expediției 

turceşti ai fost pustiirile făcute în Turcia de Vlad 

'Pepeş la 1461 şi 1462. Narațiunea săsească spune 

că în acest din urmă an Vlad Ţepeş a făcut două 
incursiuni în Bulgaria, dintre care cea dintii la oraşul 

Şiştov (Schylta v. St. Gall, Schyldow v. Engel), şi 

că in aceste incursiuni ar fi omorit peste 25,000 de 

oameni, bărbaţi, femei, copii, trăgindui în ţapă, omo- 

rindu-i ce vii şi tăindu-i în bucăţi: aceasta ca răspuns 

la. cererea de tribut din partea Turcilor 3).  Spusele 

naraţiunei săsești nu conţin nimic neprobabil, cind ne 

gîndim la, carâcterul lui Vlad Ţepeş: ele sunt confir- 
mate de Chalcocondylas şi de naraţiunea rusască, care 

vorbesc de pustiiri mari în Bulgaria. S'ar părea dar 

că sunt adevărate spusele lui Chalcocondylas despre 

') Columna lui Traian, 1883, pag. 34. 
*) Scrisoarea lui Ţepeş cătră Matei din 11 Febr. 1462: „in prioribus 

nostris litteris scripseramus ... quomodo Turej ... nuntios ipsorum 

solennes, eo quod pacem ... non tenere nupciasque sperneremus ce- 

lebrare, transmiserunt“. 
5 Topeş, în serisoarea sa din 11 Febr. 1462 evaluează pe toți 

morţii, cițind cu numele fie:care loc, în. care ai căzut, la 20,000 şi 

maj bine. Vezi această scrisoare reprodusă întreagă la Excursul VL. 

*
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trimeterea solului turcesc Catabolinos, ca să ceară 
dela, Vlad Ţepeş tributul şi copiii pentru corpul ieni- 
ceresc şi în acelaş timp, în înțelegere cu Hamza 
(Xapovţâs) paşa din Vidin 1), să pue mina pe el şi 
să-l ducă sultanului la Constantinopol. Vlaa Ţepeş, 
scapind din cursă, prinde pe paşă şi-şi răsbună 
asupra lui, punîndu-l într”o apă cît mai înaltă. 
Această insultă nu putea să rămînă nerăsbunată de 
sultanul. 

| Mohamed porneşte în persoană contra lui Vlad 
cu o armată de 60,000 de oameni, între cari vre-o 
25,000 de ieniceri 2); trecerea trupelor peste Dunăre 
şi începerea luptei o încredinţează, paşilor Machmet 
şi Izak 5). Vlad "Ţepeş venise cu puţină oaste la Du- 
năre, să impiedece trecerea, Turcilor ; trebui să cedeze 
însă mulţimei. 'Turcii erai bine aprovizionați, aveai 
corăbii şi tunuri în destul; după o scurtă luptă, în 
care pieriră 250 de ieniceri, ei puseră mina pe ţărmul 
sting al Dunării şi se întăriră întrun şanţ apărat 
de tunuri. După ieniceri trecu pedestrimea, întreagă 
cu sultanul, iar "Țepeș, văzînd că nu poate rezista, 
se depărta de la Dunăre spre interiorul ţării €. 

1) In memoriile ienicerului paşa este numit „Hazam-bek“, Cei- 
lalţi doi paşi, cari fac răsboiul cu Vlad, sunt "numiţi la el, ca şi la 
Chalcocondylas, Machmeth baja şi Izah baja. 

*) Petrus de Thomasiis, înta”o scrisoare din 14 Iunie 1462, Co- 
lamna lui 'Praian 1883, pag. 37. — Numărul de 250,000 de ostaşi, dat 
de Chalcocondylas, este cu totul exagerat; de asemenea a lui Ducas 
de 150,000 (Şincai, II, 64). - 

5) Trecerea trupelor s'a făcut, după Xenopol, |. €., pag. 284, 
nota 14, la 14—15 Iunie. 

4) „Dragul (= Dracul) Vydzacz ijz nie moze obronicz przevozu, 
ciaqnol od nasz precz“, zice ienicerul, care era de faţă (copia Zaluski), 
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Turcii, cu Radu în frunte, înaintează în ţară, hărțuiţi 

toată noaptea de Romini. Deşi Vlad avea puţină oaste, 

el virise totuşi multă frică în Turci; într'o noapte 

îi atacase chiar aşa de puternic, încît citeva mi !) 

dintre dinşii pieriră, împreună cu cămile, cai şi mu- 

niţiuni; citeva, sute de Munteni căzură prinşi şi fură 

tăiaţi pe loc. Văzind în sfirşit Muntenii că le merge 

răi, părăsiră pe Ţepeş şi trecură în partea, fratelui 

săi?) ; Ţepeş fuge la Matei Corvin, iar Mohamed, după 

ce laudă bravura ienicerilor şi le arată ce mare însem- 

nătate are pentru Turci cucerirea Munteniei, pune în 

scaun pe Radu cel Frumos şi se întoarce îndărăt. 

Aşa, e descris meisul luptei dintre Vlad Ţepeş 

şi Mohamed al II-lea de cătră ienicerul Mihail Con- 

stantinovici de Ostroviţa, cel care a făcut întreaga 

campanie şi povesteşte deci lupta, ca, martor ocular. 

Adevărul spuselor lui îl garantează caracterul obiectiv 

a] memoriilor rămase dela, dinsul; pentru casul de 

faţă în special, el n'avea nici un motiv să nu spue 

3) „Potim uderzily na najz w noezi, tily mordouali liudzie, 

vielbradi, konie, stany rabiacz, isz do ilha tijziacz Turkow zbily“. — 

Printr'o greşală a ms. din Berdyczew sa strecurat în această frază 

în loc de „kilka tijsiaez“ (— cîteva mil) sthothy/seyeczy (== o sută de 

mii) (Arch. ist. 1, 9, pag. 10] şi aceasta a fost destul, ca manualele 
noastre de şcoală să ridice numai decit suma 'Turcilor căzuţi în luptă 

la 100,000 (Docilescu, ed. 1894, pag. 43). Tepeş are o oaste de cel 

mult 25 pănă la 30 de mii; el atacă un corp de armată de 250,000, 

omoară într'o singură noapte 100,000 şi fuge apoi în Transilvania: 

cum se potrivesc aceste lucruri? Şi cu toate acestea, greşala ms. din 

Berdyezew putea fi uşor observată, căci tot acolo se spune că Turcii 

la trecerea Dunării ati pierdut numai 250 de ieniceri (|. c., pag. 11); 

cum era să se vorbească mai apoi de 100,000? 

2) „Potim widzacz Walajsi iiz sie o nich zlie dzieie, odstapily 

od Draguli i prijiapily Ku bratu iego“ (copia Zatuski).
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adevărul, ponegrind purtarea lui Vlad Ţepeş şi riqi- 
cînd în slavă pe Turci, cum admite D- Xenopol 1), 
ca să-şi scape:o teorie greşită asupra detronării lui 
Vlad Ţepeş prin Ştefan cel Mare. Lenicerul sirb Şi-a 
scris memoriile după ce a eşit din armata turcească 
ŞI petrecind în Polonia. Oare ca creştin şi ca devotat 
cauzei creştine, era el să se facă apologistul lui Mo- 
hamed ? 

Narațiunea lui Chalcocondylas, care a dat motiv 
istoricilor noştrii de pănă acum să expună altfel de- 
tronarea lui Vlad "Ţepeş, e departe de a se măsura, 
din punct de vedere al probabilității ei lăuntrice, 
cu spusele ienicerului: ea este confuză şi nu con- 
coardă cu împrejurările de atunci. Este adevărat că 
Ştefan cel Mare a atacat în anul 1462 Chilia, cetate 
muntenească păzită pe atunci de o garnizoană ungu- 
rească; dar acest atac a rămas fără succes. Ştefan 
a fost lovit la un picior cu puşca şi a ridicat asediul, 
pentru a-l reînoi abia după trei ani, cînd izbuti să cu- 
cerească cetatea şi să-şi pună pircalabii săi intr'însa?), 
De o luptă între Ştefan şi Vlad Ţepeş la 1462, afară 
de Chalcocondylas, nu vorbeşte nimenea. Analele mol: 
doveneşti n'ar fi uitat să pue la activul lui Ştefan 
cel Mare şi această faptă, dacă ea sar fi întimplat 
în realitate. Atacul comun al lui Ştefan cel Mare şi 
Mohamed II rămine prin urmare, pănă la proba con- 
trară, o simplă combinaţiune a, istoricului bizantin, 

') Istoria, II, pag. 287, nota 19. 
*) Letopiseţul dela Bistriţa s. a. 1462 şi 1465 (Cronice inedite 

atingătoare de istoria Rominilor,. pag. 51) şi analele putnene (Vechile 
cronice moldoveneşti înainte de Ureche, pag. 194). 
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care, ştiind că în acelaş an s'au întimplat şi baterea 

Chiliei şi infringerea, lui Ţepeş, le-a pus în legătură 

una cu alta. Şi mai puţin este de admis, că Ştefan 

din propria lui iniţiativă ar fi aţiţat pe Mohamed II 

contra lui "Ţepeş, făgăduindu-i concursul săi pentru 

scoaterea, acestuia din scaun. Aceasta n'o spune ni- 

menea altul afară de Chalcocondylas. 

Atacul de noapte al lui Vlad Ţepeş, de care 

aminteşte şi ienicerul şi Chalcocondylas, nu poate 

fi luat drept o izbindă a lui Ţepeş, ca pe temeiul 

acesta să se susțină apoi teoria că „Ţepeş bate pe 

Turcă şi cu toate acestea pierde tronul“ 1). Aceasta 

este o evidentă contradicţie. Dacă Turcii ar fi fost 

învinşi de Ţepeş, el ar fi rămas domn în Muntenia, 

iar fi tras în ţapă pe toţi şi ar fi pus, probabil, 

pe fratele său Radu într'o ţapă mai “înaltă. Acestea 
însă nu s'ai intimplat, ci „Vlad, văzind că Muntenii 
aii trecut la frate-săi şi ştiind că nu va isprăvi 

ceva bine, pentru că pe prea mulţi îi omorise mai 

"nainte, ai fugit la Unguri“ 2). 

Ştirile adunate de Xenopol (vol. II, pag. 285 şi 

urm.) despre înfrîngerea ce ar fi suferit Mohamed în 

Muntenia pot fi adevărate, întru cât ele nu spun alt- 

ceva, decit că detronarea lui Vlad "Ţepeş s'a făcut cu 
oarecari jertfe; pierderile turceşti nu pot fi însă luate 

drept un dezastru complet, cum vrea să admită Dl 
Xenopol. Scrisoarea lui Alois Gabriel, rector de Can- 
dia, cătră Antoniu Loredano, căpitanul de Modon 3), 
  

1) Xenopol, |. e., pag. 290. : 

_2) Chaleoconâylas, ap. Şincai, II, pag. 63; ed. “Bonn, pag. 517. 

3) La Xenopol, |. c., pag. 285, greşit Moden; cf. Columna lui 
Traian 1883, pag. 39. !
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conţine ştiri ajunse la urechia lui prin faimă; dar 
aceasta, măreşte lucrurile şi le desfigurează ; căci este 
imposibil a admite că „toată armata sultanului sar 
fi întors în disordine“, în urma înfringerei grave din 
Valachia. Tot aşa de exagerată este relaţiunea Alba- 
nezului, că Mohamed sar fi întors îndărăt în urma 
pierderei suferite în timpul atacului nocturn al lui 
Ţepeş, în care atac ar fi pierit 50,009 de Turci (. e., 
pag. 286). Am văzut la ce se reduce, după fenicerul 
sirb, celebrul atac, căruia Ţepeş îşi datorește repu- 
taţia de eroi 1). 

Singura ştire de origine Constantinopolitană, care 
se apropie de adevăr, este cea raportată de Balbi 
cătră dogele Veneţiei în 28 Iulie 1462; aceasta, con- 
firmă spusele lui Petrus de Thomasiis şi ale ieni- 
cerului sirb, suind: însă numărul armatei lui 'Tepeş 
la 80,000 de oameni. După informaţiile lui, Turci 
au căzut 15,000, Munteni 5,000; afară de aceştia, 
4,000 de Turci ar fi fost prinşi şi traşi în ţapă. Nici 
aci nu se spune nimic despre amestecul lui Ştefan 
cel Mare în luptă 2). 

In sfirşit, dacă Mohamed s'ar fi întors cu ruşine 
din Muntenia, cu o pierdere de cel puţin 50,000 de 
ostași şi cu restul armatei în disordine, ce-ar fi căutat 

2 Dealtmintrelea trebue notat că însuşi Chaleocondylas, care 
îl povesteşte mai pe larg, se îndoeşte de bravura personală a lui 
Ţepeş, arătată în spionarea lagărului turcesc; lui Chalcocondylas i se 
pare că oamenii au scornit acest lucru, ca să-l arăte pe Ţepeş cu 
atit mai îndrăzneţ: îs o 28/ymomw îs Toiuis auroă, ed. Bonn, pag. 
509; Şincai, 11, pag. 61. 

2) Xenopol, |. 6. pag. 288. — Spusele lui Ducas şi Petancius 
n'a nici o valoare, căci sunt luate din isvoare de a doua mină; 
ibid,, pag. 289, 
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'Pepeş să fugă în Transilvania şi să. serie de acolo, din 

Rothel, 8 Noemvrie 1462, acea scrisoare cătră sultanul, 

care ne-a păstrat-o în memoriile sale papa Piu II şi 

în care 'Ţepeş cere iertare sultanului pentru răsvrătirea 

sa?1) Invingătorul cere lertare dela învins? Şi oare 

Tepeş ar fi putut face imprudenţa să scrie, stind în 

Ungaria 2), o scrisoare prin care să se ofere a trăda 

pe Unguri sultanului? Dar putea să stee atunci în 

puterea, lui, un simplu domn romin alungat din tron 

şi lipsit de bani şi de ostaşi, să dea în minile sul 

tanului toată Transilvania şi Ungaria? Una din două: 

sait că scrisoarea cătră sultanul este un falşificat, — 

sar putea presupune că regele unguresc a voit să 

justifice prin ea incarcerarea lui Vlad "Ţepeş, deşi el 

mavea nevoe de astfel de justificări inaintea papei, — 

sai că, dacă scrisoarea a fost scrisă de Ţepeş, acesta 

işi perduse cu totul minţile; ea ar fi în acest cas 

un act de nebunie şi nimic mai mult. O lipsă de 

consecvență politică aşa de mare, cum presupune 

această scrisoare, nu se poate explica decit printr'o 

deprimare completă a inteligenţii.  Mărturisesc că 

sunt aplicat a aamite această din urmă soluţiune, 

căci ce să-l fi înduplecat pe Matei Corvin a inventa, 

o astfel qe scrisoare? 'Pepeş a scris-o fără să-şi dea 

samă de ce face, precum nu-şi dădea samă de ce 

făce nică cînd în primul an al domniei sale începu 

să prade şi să jefuească teritoriul vechilor săi prie- 

1) Reprodusă întreagă de Xenopol, |. €., pag. 291. 

2) Rothel pare a fi Turnul-roşu de astăzi, germ, Rothenthurm. 

Cineva a identificat pe Rothei cu Răşinarii, un sat rominesc lîngă 

Sibiu; o localitate cu numele Rothel nu cunosc astăzi în Transilvania,
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teni. Acesta este dealtmintrelea şi singurul fapt din 
cite cunoaştem, care ar motiva încarcerarea lui în 
Buda şi ţinerea lui sub pază severă timp de atiţia 
ani. Altfel poate că Matei l-ar fi lăsat să şază în 
Transilvania şi Ţepeş n'ar fi aşteptat pănă la 1476 
ca să incerce a-şi recuceri tronul. | 

Şi cu toate acestea, regele Matei f-a rămas bine- 
voitor în tot timpul. Aceasta se vede din tot ce 
ştim despre Ţepeş între anii 1462—1476, deşi viaţa 
lui din Ungaria ne este prea puţin cunoscută. Nara- 
țiunea săsească nu povesteşte nimica despre ea, iar 
povestea rusască e prea, legendară, ca să-i dăm cre- 
zămint în toate. Poate că e adevărată spusa, citorva 
isvoare, că "Ţepeş a trecut la catolicism şi că în urma 

„aceasta Matei s'a hotărit a-l pune din noi în scaunul 
Munteniei. 

Isvoarele contimporane vorbesc mai toate de o 
schimbare a credințe lui Vlad Tepeş: unele o pun 
insă înainte de ce el ajunse domn, altele după 1462, 
în timpul închisorii lui la Buda, altele în fine, mai 
neclare, îl fac din 'Ture creştin. Bonfiniu, un istorie 
din cei mai bine informaţi, căci trăea la curtea lui 
Matei Corvin, ne spune că Vlaa Ţepeş, botezindu-se, fu 
pus iarăşi domn în Muntenia 4); naraţiunile săseşti 
amindouă ne spun că „Dracul şi fratele său s'aii 
lăpădat de credinţa lor“ 2) şi că Dracul „se lăsâ apoi 
să fie botezat la Buda şi se pocăi amar“ 3); narațiunea 

*) Şincai, II, pag. 66. _ | 
*: „Und der Dracol ună sin brider die habend abtretten von 

irem glouben“. Versiunea St. Gall, al. 1. 
3) Dar na, leth he syk dopen to Offen unde dede gans grote bote. 

Versiunea din Engel, al. 31.   
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rusască, alin. 16, povesteşte cum Ţepeş, ne mai pu- 

tind suferi muncile închisorii, ca să scape de ele, 

s'a lăpădat de legea, lui şi şi-a vindut sufletul sata- 

neji. In sfirşit, întm”o cronică germană din sec. 15 
se spune că Ţepeş, care pe atunci era ţinut sub bună 

pază la Buda, a trecut dela legea turcească la cea 

creştinească, sc. catolică 1. Ori-cum ar fi însă, fie că 
el primise catolicismul înainte saii în timpul primei 

sale domnii, precum ar reeșşi din jurămiîntul lui de 

credinţă cătră regele Ladislaii cel tinăr (7 Septemvrie 

1456) 2), fie că s'a lăpădat de legea lui cea stră- 

moşască numai în timpul prinsorii sale la Buda, 

) Leonardus Hefft, copia lui Andrei de Ratisbona (sec. 15-lea), 

manuscris latin din Miinchen, No. 26,632, f. 495. Pasajul relativ la Vlad 
Tepeş îl datoresc D-lui N. Iorga, care l-a copiat din original. Fiind-că 

autorul acestui pasaj era contimporan şi fiind-că el confirmă mai 

multe lucruri interesante asupra lui Vlad Ţepeş, ca d. p. broşurile 

cu portretul lui, despre care zice că circulau peste tot locul în Ger- 

mânia, reproduc aci întreg pasajul, aşa cum mi l-a comunicat D-l 

Iorga: 

Anno 1462 Dracole wayâa, dux Majoris Balachiae, per dominum. 

Ysgram (sic) gubernatorem regni Hungariae captivus Budam ductus 

usque hodie bona custodia reservatur. Hic Drăcole nacione Tureus 

quidem Budae baptizatus demumque a fide recalcitrando multa millia 

christianorum numere 18,000, ut ipse confessus est, palo interfecit, 

quod vulgo „gespist“. Ipse denique crudelior efectus Nerone et Dio- 

cletiano, multa tormentorum genera excogitans, ut ita dicam, infinitos 

christi fidelium vita privavit, cuius guoque res in christianos et 

'Purcas primitus peractas stilus noster vix capere potest. Adeo de- 

nique visu crudelis et austerus apparet, ut imago vultus sui in 

universum fere sit orbem depictam in spectaclum missa, 

) Iată pasajul relativ la aceasta: „Vlad partium transalpinarum 

vaivoda et dominus terrarum de Fogaras et Omlas, .. considerantes 

nonnullorum de generatione Merche vaivodarum patris et fratrum 

nostrorum servitia, quae ipsi semper ac ubique regibus Hungariae 

et sacrosanctae eorum coronâe fideliter exhibuerunt ac se în deffen- 

sione ortodozae fidei cathohcae gratas et acceptas reddiderunt, nos
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se ştie cu siguranță că pe la 1475 Ţepeş reintrase 

în grațiile lui Matei Corvin şi că acesta îl ţinea gata 

să-l întroducă din noii în Muntenia. Radu, fratele lui 

Ţepeş, şi Basarab Laiot, cari domnesc în Muntenia 

dela 1462 —1476 — deşi cel dintii fusese recunoscut 

de cătră Matei Corvin îndată după punerea lui în 

scaun '), iar cel de-al doilea, fusese pus în domnie de 

Ştefan cel Mare, care voea să scape de un prieten al 

'Pureilor — amîndoi fuseseră devotați partizani ai ace- 

stora. Amiîndoi luaseră parte la expediţiunile turceşti 

în Moldova şi erau deopotrivă periculoşi atit pentru 

Matei Corvin cit şi pentru Ştefan cel Mare. Era na- 
tura] deci ca mai ales cel dintiiii să dorească a pune 

un alt om în locul lui Basarab Laiot şi ca această, 

dorinţă să fie sprijinită de Ştefan cel Mare. 

Ţepeş petrecea pe la 1475 în Transilvania. In 
8 August 1475 el scria din Arghiş (ung. Argyas), un 

sat în districtul Hida (ung. Hidalmâs) din comitatul 

Şimlăului (ung. Szilâgy-SomIy6), cătră Saşii dela Sibir, 
să dea voe unei slugi a sale, lui „Christian porkolab, 

noster boyar“, să-i zidească o casă în oraşul lor. 

El se întitulează în această scrisoare „ Wladislaus 

Dragulya, vaivoda partium transalpinarum“ 2). Din 
    

enim vestigia et actus imitari volentes in adeptione primă huius 

valachicae dominationis, etc.“ Orig. Braşov; copie la Acad. Rom. - 

) Intr'o scrisoare din 15 Aug. 1462, va să zică două luni după 
alungarea lui Ţepeş din Muntenia, Albert de Istenmezeye, vice-comi- 

tele Săcuilor, scriea, cătră Braşoveni, să păzească pace cu Radu „acum 

domn ai Munteniei“: trewgas pacis cum illustri principe Radul nunc 
vaivoda partium transalpinarum per vos usque ad terminum prae- 

fizum dispositas firmiter et inviolabiliter observare“... Orig. Braşov, 

copie la Acad. Rom. Cf. şi Bonfiniu, ap. Şincai, II, pag. 65. 

2) Orig. Sibiu, copie la Acad. Rom.: „pro disponendo nobis  
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acelaş an cunoaştem un ordin al regelui Matei Corvin 

din Buda, 21 Sept., cătră „Thomas, magister civium 

civitatis Cibiniensis“, prin care-i spune acestuia să, 

dea credinciosului săi Dracula două sute de fiorini 

pe socoteala sa, din veniturile Offenbayei 5. In 13 

Octomvrie acelaş an Vlad Ţepeş certifică printr'un 
act, al cărui original se află la Sibiu, primirea celor 

200 de fiorini. Actul e dat in Bălcacii, un sat să- 

sesc pe Tirnava mică, districtul Blajului, comitatul 

Bălgradului (Bolkach, in festo Colomani martyris, a. 

d. 1475). | | 
In 31 Ianuarie 1476 reinstalarea lui Ţepeş era 

hotărită în sfatul regelui Ungariei. Aceasta reese 

dintr”o scrisoare a lui loan Pongratz, voevodul Tran- 

silvaniei, cătră Saşii din Braşov, prin care le spune 

acestora, să îngădue tuturor Muntenilor, partizani ai 

lui 'Tepeş, cu femeile şi copiii lor cu tot, să meargă 

după dînsul, afară de cei ce vor arăta permisiunea, 

lui de a răminea acolo 2). În Muntenia domnea încă 

Basarab; Ţepeş se pregătea, se vede, să-i ia locul. 

unam domum vestri in medium, pro reformatione et augmentaţione 

„Yestri honoris“. Data scrisorii este: „ex Argyas, feria sexta proxima 

post festum inventionis dextrae beati Stephani protomartyris, a, d. 
1475*. 

1) Orig. Sibiii, copie la Acad. Rom.: „fideli nostro Drakulye 
ducentos florenos pro subsidio“. Data: „Budae, in festo beati Mathei 
apostoli, 1475. 

2) „Quod Valachos illos, quorum uxores et flii sunt apud vos, 

ad Ladislaum Drakulyam pertinentes, omnes post ipsum Drakuiyam 

dirigatis transeundos, solum modo illos vel illum qui literas ipsius 

Drakulya habuerint et illorum uxores et filios ibi reservetis,; alii 
omnes vadant post ipsum Drakulyam, ut servarent domino nostro 

regi“. Orig. Braşov, copie la Acad. Rom. 

46356 3
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Nu trece nici o lună după ordinul lui Pongratz cătră 

Braşoveni, şi Basarab scrie din Gherghița, la 22 
Februarie, cătră Saşii din Sibiu, în mijlocul cărora se 

afla, Ţepeş, că nu se mai consideră de prietenul lor 4); 

el aflase despre pregătirile rivalului săii. In acelaş 

an, Aprilie 15, Basarab cere dela Saşii din Braşov 
să-i extradeze pe un duşman al săii Horea şi pe alţi 

boeri (Choriya, et ceteros), probabil, cu toţii partizani 

ai lui Țepeş?). In 25 Iulie acelaş an Vlad Ţepeş 
era să se întilnească cu Ştefan Batori, voevodul 

Ardealului, şi cu armatele regale la Turda, unde 
trebuea să, se hotărască definitiv planul campaniei 8). 

Ei s'au şi întilnit, cum se vede, de vreme ce la 

31 Iulie îi găsim împreună la Mediaş), trecerea în 
Muntenia o amiînară însă pănă la Octomvrie. 

In ? Oct. 1476 "Ţepeş se găsea încă la Braşov 
şi era în momentul de a trece munţii, căci în acea 

zi el liberează Saşilor (judeţului şi celor 12 pirgari ai 

1) „Girgiche, in festo cathearae Petri apostoli“. Orig. Sibiu. 

2) „Ex novo castro, secundo die Pascae, anno 1476“. Orig. Bra- 
şov. Unde să fi fost acest „Novum Castrum“ ? 

3) Ştefan Erdely de Somkerek, vicevoevodul Transilvaniei, scrie 

în 21 Juhe 1476 Saşilor din Braşov, că a convocat pentru 25 a 

aceleiaşi luni (ziua sf. Iacob) congregaţiunea comitatelor la Turda, 

„Quia magnifici Stephanus de Bathor et Ladislaus Draculă una cum 

exercitibus regis hic ad dictum terminum constituuntur“. Vicevoevo: 
dul mai îndeamnă pe lingă aceasta pe Saşi să trimeală un om al 

lor în Moldova, care să se informeze despre cele ce se petrec acolo. 

Orig. Braşov, copie la Acad. Rom. 

*) Aceasta ne-o spune o slugă a lui Ţepeş, Ladislaii, întz”o re- 
laţiune italiană din 7 August 1476: Ladislati, care plecase cu 10 zile 

mai 'nainte din Moldova, spune aci că „opt zile după plecarea lui 

"(deci în 31 Iulie) se găseaă la Mediaş (Megies) Bathor Istvan, că: 
pitanul regesc, şi voevodul Dracuglia, stăpinul săi“. Monumenta 

Hungariae, Acta extera, V, pag. 320,    
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Braşovului) un privilegiu comercial, prin care îi asi- 

gură că vămile vor fi şi de aci înainte cum ai fost, 

pe vremea, lui Mircea cel Bătrin, pe vremea tatălui 

săi, marelui Vlad voevod, şi în zilele domniei lui 

celei dintii 1). 

La 8 Noemurie 1476 Ţepeş se afla în Tirgovişte; 
el scria în acea zi pirgarilor din Braşov că a bătut 
pe vrăjmaşul săii Laiot şi că acesta a fugit la Turci; 

în acelaş timp el trimetea, la Braşov cu solie pe boerul 

său Rătundul şi dădea voe Brașovenilor să vie cu 
negoaţe în ţara sa 2). Cu trei zile mai'tărzii, la 11 
Noemorie, Ştefan Batori, comandantul trupelor ungu- 

reşti din Muntenia, scrie Saşilor din Sibiii „ex castris 

gentium regalium prope ipsam Bokoryschya“, că a 
ocupat Tirgoviştea, a alungat pe Basarab şi e aproape 

de Bucureşti ; mai toată ţara se află în minile lui, 

boerii i s'au închinat cu toţii, afară de doi, cari se vor 
închina şi ei în curînd). Basarab se mai ţinea la 

11 Noemvrie în cetatea Dimboviţei, pe care o părăsi 

după două săptămîni şi fugi peste Dunăre la Turci 4). 

1) No. 773 din Archivul municipal al Braşovului (slavonesc). 

Data : „în marele oraş al Braşovului, 7 Oct. 6985 (=—1476). 

2) Scrisoarea este datată numai „Tirgovişte, 8 Noemvrie“, Cu- 
prinsul o arată a fi din 1476. Originalul slavon în archivul municipal 

al Braşovului, No. 145. 
3) Teleki, Hunyadiak kora, XI, pag. 575—576. 
4) Vezi o scrisoare a lui Matei Corvin cătră papa din 1476(Exarcu, 

Ştefan ce! Mare. Documente descoperite în archivele Veneţiei, Bu- 
cureşti, 1874, pag. 80), şi alta câtră legatul din Agria din 4 Dech. acelaş 

an (Mon. Hung., Acta extera, V, pag. 335), citate şi de Xenopol II, 
pag. 355. In scrisoarea cătră papa se zice despre 'Pepeş: Dragula, 

capitaneus meus, vir inprimis Thurcis infestissimus et admodum 
bellicosus, de mea voluntate et disposicione per incolas regni illius 

transalpini în vayvodam soiita solemnitate est assumptus“.
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Aşa s'a instalat Vlad Ţepeş pentru a doua oară în 
scaunul Muntenesc. Dar de astă dată n'avu norocul 
să domnească mult timp. Abia instalat în domnie, el 
e omorit, după retragerea trupelor ungureşti şi mol- 
doveneşti, de Lajot Basaraba, care năvăleşte cu Turcii 
de peste Dunăre în ţară, prinde şi ucide pe 'Țepeş 
cu toți oamenii lui, afară de zece inși. Aceştia erati 
cei 200 de soldaţi, pe care îi lăsase Ştefan cel 
Mare în Muntenia spre a-i servi de garâă lui 'Țepeş, 
„peniru-că nu se prea încredea în Munteni“, cum ne 
spune însuşi “Ştefan în solia sa, cătră senatul vene- 
țian din 8 Mai 1477!). Ţepeş nu pare să fi domnit 
a doua, oară nici trei luni, căci la 7 Februarie 1477 
el era mort2). In 72 Martie 1477 Saşii din Braşov 

încheiaseră pace cu Basarab?); din 18 Iuhe 1477 

avem şi o scrisoare a acestuia cătră Braşoveni, în 
care el se întituleză „Bazzarab, dei gratia vaivoda 

partium regni transalpinarum“ €). | 
Legenda păstrată la Dlugosz, Miechowski şi alţii 

spune că Vlad Ţepeş ar fi fost omorit de o slugă a 
lui, cînd călărea împreună cu dinsul; istoricii admit 

1) Xenopol, |. e., p. 356. 
3) Ambasadorul ducelui de Milano, Leonardo Botta, spune în: 

to scrisoare cătră domnul săii că Turcii, cucerind din noii întreaga 
Muntenie, ati tăiat în bucăţi pe Drăculea, căpitanul regelui unguresc, 
cu aproape 4000 de oameni ai săi. Mon. Hung., Acta extera V, No. 234, 
pag. 339. In citatul greşit al d-lui Xenopol (pag. 492) şi în ediţia Aca- 
demiei Ungureşti se află âata neexactă 1476, în loc de 1477. In ori- 
gina), ce-i drept, nu se află anul; doc. nu poate fi însă decit din 1477. 

*) Aceasta se spune într”o scrisoare a lui „Georgius, prepositus 
quinqueeclesiensis“, dată în Buda „in festo beati Gregorii papae 1477% 
cătră Saşii din Braşov; copie la Acad. Rom. 

*) Dată din Floreşti, jud. Prahova : „Florest, feria tertia in festo 
duodecim apostholorum“ ; copie la Acad. Rom.   
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cei mai mulţi că a fost omorit printr'un complot de 
boeri, cari se temeaii de cumplita lui fire de altă 

dată 1). Nici una, nici alta nu sunt adevărate; isvoa- 

rele contimporane cele mai autentice ne spun că el 

a fost prins şi omorii de rivalul săii Laijot Basaraba, 
şi de Turci 2). 

Aşa s'a sfirşit domnia efemeră a acestui voevod, 
fără, ca el să fi lăsat altă urmă după sine, decit faima, 

din ce în ce crescîndă a cruzimilor sale. Scurtele 

lui domnii nu marchează nici o epocă în istoria 

Munteniei, şi nu înţelegem pentru ce unii istorici îl 

pun mai pre sus de predecesorii saii de urmaşii lui. 

Nedemn vlăstar din neamul lui Mircea Vodă! Acesta 

se luptase pentru neatirnarea ţării şi ţinuse piept 

urgiei turceşti; el îşi căutase aliaţi, după. împreju- 

rără, cînd în Poloni, cind în Unguri; iar la sfirşit, 

cînd văză că povoiul turcesc creşte fără încetare şi 

puterile creştine scad, el înțelese cu mintea lui cea, 
inţeleaptă şi cu simţul lui patriotic, că e mai bine 

să cumpere o pace ieftină dela Turci, decit să păs- 

treze prietenia cea, scumpă a Ungurilor. Urmaşii lui, 

toți împreună cu Vlad Ţepeş, căzură saii în braţele 
Tureilor saii în ale Ungurilor. Ţepeş n'a fost toată 

viaţa lui decit „căpitanul regelui unguresc“3) pe tron 

i) Xenopol, |. c., pag. 492. 

3 Narațiunea rusască (alin. 17), combinina tradiţiunea că Ţepeş 
a fost omorit „de al săi“ cu faptul istorie că el a fost omorit de Turci, 
spune că în lupta cu Turcii Ţepeş atacâ noaptea o ceată de oameni 

pe care îi luase drept Turci, cari însă erai Munteni. Aceştia, ne- 

ştiind că dau în domnul lor, îl loviră pănă ce căzu mort. 

3) ot. raportul lui Leonardo Botta din 1477 cătră ducele de
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şi devotată slugă a lui afară din tron. Intru cât 
fratele săi Radu cel Frumos, sai Basarab Laiot, sau 
Vlad Călugărul ai fost mai răi decît dinsul? 

Deaceea, judecata, d-lui Xenopol (|. c., pag. 293; 
cf. şi Cursul de istoria Rominilor pentru şcoalele 
secundare, laşi 1894, pag. 78—80) este nedreaptă. 
Figura lui Vlad Ţepeş este în adevăr o figură inte- 
resantă în istoria noastră; dar ea nu este interesantă 
prin faptele mari săvirşite de Ţepeş, ci prin faptele 
lui -nesocotite şi prin cruzimile lui nebune. Intru cît 
a pus Vlad Ţepeş „cumplita lui fire în slujba ţării 
sale“ ? Cu ce s'a ales Țara Rominească pe urma lui? 
El sa aruncat într'un răsboiii, care s'a sfirşit cu 
fuga lui şi în urma căruia ţara a căzut şi mai adînc 
sub Turci, fără ca ea să fi cîştigat ceva în schimb dela 
Unguri. Oare „curajul temerar şi disprețul morţii“ 
— care de altmintrelea le arăta, Ţepeş numai cînd 
era vorba de a omori pe alţii — oare aceste virtuţi 
le-a pus Ţepeş în serviciul ţării ? Oare a ştiut el să 
întrebuinţeze puterea şi pe supuşii săi, spre a face 
binele acestora, cum ne spune Chalcocondylas că-l 
lăuda Mohamed 11? Nimic din toate acestea. O 
domnie de şase ani şi citeva luni, plină de singe 
în lăuntru şi de umilire în afară, la sfirşit o luptă 
pierdută prin fugă — iată, dacă, luăm. lucrurile aşa, 
cum sunt, tot ce istoria, nepărtinitoare va avea să 
înregistreze despre Vlad Ţepeş. 

Dar s'a zis şi sa repetat de. mulți: Ţepeş a 

Milano, în care Ţepeş este numit „capitaneo del dicto re“ (Xenopol, 
|. €., pag. 422) şi scrisoarea lui Matei Corvin cătră papa din 1476, 
în care se zice: „Vlad Dracul, căpitanul mei“ ţibid., pag. 355). 
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fost un domn crud şi barbar, dar el a fost sever şi 

drept; în ţara lui domnea, ordinea şi dreptatea: hoţii 

fuseseră stirpiţi, negoţul asigurat, boerii ţinuţi în 

ascultare. Mai ales două lucruri i s'au atribuit lui: 

disciplinarea boerilor şi curățirea ţării de tâlhari. In 

favorul celei din urmă se citează povestea cu ne- 

gustorul care venise cu marfă în oraşul lui Ţepeş 

şi-şi lăsase peste noapte maifa cu bani cu tot în 

uliţă: dimineaţa nui lipsea, nimica 4). 

Disciplinarea, boerilor este o închipuire a istori- 

cilor, spre a justifica multele tăeri de capete şi 

multele trageri în ţapă din timpul lui Ţepeş. Afară 

de afirmaţiunea lui Chalcocondylas, nu cunoaştem 

nimic ce ar putea să dovedească vre-o consecvență 

în persecuţiunile” îndreptate de Țepeș contra, boerilor 

şi să justifice părerea, că 'Țepeş urmărea prin aceste 

persecuţiuni ţinta, politică de a băga frica în boeri şi 

hoţi, saii de a întroduce un „spirit de disciplină“ 

între boeri 2). Acest lucru nu se poate scoate nici 

măcar din cuvintele lui Chalcocondylas. El spune 

numai că "Ţepeş a căutat să prindă, chemiund la sine, 

pe boerii cei mai de frunte din ţară, de care se le- 

mea, ca nu cumva să se scoale asupra lui, în casul 

cind domnia sar da altuia, pe aceştia j-a stirpit cu 

neamurile lor cu tot, trăgînduii în ţapă. Istoria nu 

ne-a păstrat numele acestor boeri, dar putem presu- 

1) Bonfiniu; cf. Engel, |. 6. pag. 178. Povestea rusască are 

episodul cu cupa de aur delîngă fintînă, din care bea toţi trecătorii, 

dar nimenea nu cuteza să o fure. 

2, Xenopol, |. €., pag. 278.
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pune că ei erai partizanii Dăneştilor: ai lui Dan III 
şi ai lui Vladislav Dan, fiul acestuia. 

Dar Ţepeş nu omora numai pe boeri, el omora 
tot felul de oameni. Chalcocondylas spune, că el nu 
s'a simţit tare în scaunul săii pănă ce n'a tras în țapă 
peste 20,000 de oameni cu femei şi prunci cu tot, 
Oare toţi aceştia să fi fost boeri? Şi-apoi oamenii 
cu care s'a încunjurat el, imbogăţindui cu bunurile 
confiscate dela, alţii, aceştia nu erai tot boeri? Sa. 
teliții de care vorbeşte Chalcocondylas par a, fi fost 
nişte simplii mercenari, aduşi parte cu sine din Un- 
garia, parte năimiţi în ţară după ocuparea domniei. 
Un tiran nu se putea încunjura decit cu oameni 
plătiţi de dinsul. Din unele indicii se vede că între 
ei se aflaii şi străini, mai ales Unguri i). 

Dar dacă politica lui Vlad Ţepeş a fost antiboe- 
vească, ce a făcut el pentru înălţarea poporului ? 
Isvoarele nu ne dai nici un răspuns la această în- 
trebare. Şi-apoi chiar dacă ar fi vrut să facă ceva, 
ce era să facă într'o domnie atît de scurtă şi atit de 
turburată ? 

1) În scrisorile lui Tepeş păstrate în archivul municipal al 
Braşovului se pomeneşte de mai multe ori o slugă a lui cu numele 
Vitez Jânos (erei tau), evident un Ungur. Acesta e trimes de 
Ţepeş în mai multe misiuni secrete: aşa la 1475, Oct. 7, într'o misiune, 
cătră Braşoveni; cf. doc. No. 189, daţ în Merghindeal, ung. Margona aj 
comitatul 'Tirnava mare, după presupunerea noastră în 1475; anul 
lipseşte în original, luna este însemnată, pWX. «3. ans“, Cit de mult 
ținea Ţepeş la acest Vit6z Jânos se vede din o altă scrisoare a lui 
cătră Braşoveni (doc. No. 180), prin care le spune acestora să nu 
lase pe nimenea să treacă în Muntenia fără voea lui iwanm as eHTeSs, 
omul lui de încredere. Presupunem că această scrisoare fără dată 
este din an. 1476. 
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Ceeace am constatat deci asupra politicei lui 

externe, putem constata şi pentru politica lui internă, 

deşi aci mai mult prin deducţiune, decit prin induc- 
ţiune: aceeaşi lipsă de ideal politic peste tot, aceeaşi 

lipsă de consecvență şi de iniţiativă. 

Dacă toate acestea sunt adevărate, ce era atunci: 

acest Ţepeş, care a făcut pe oameni să vorbească 

atit de mult despre dinsul, al cărui groaznic nume 
se pronunţa cu frică în toată Turcia şi Transilvania, 

ale cărui fapte îngrozitoare se citeaii cu curiozitate 

în toată Germania şi Rusia ? 
E foarte greii a da o judecată definitivă asupra 

caracterului acestui domn; pentru aceasta ne lipsesc 

elementele, ne lipsesc notițele amănunțite din viaţa 

lui intimă şi familiară. Mărturisesc că oricit de mult 

m'am gîndit asupra faptelor lui Ţepeş, ca să scot o 

idee conducătoare din ele, întru aceasta n'am izbutit. 

Vasal al Ungurilor, el devastează teritoriile lor; su- 

pus. suzeranității turceşti, el refuză tributul, şi după 
ce din pricina aceasta e alungat din ţară, el cere 

iertare sultanului; după ce provoacă, răsboiul cu Turcii, 

el părăseşte cimpul de luptă şi fuge în Transilvania: 

tot fapte care nu se leagă una cu alta. 

Un lucru este însă constant în domnia lui: schin- 

giuirile oamenilor, fără deosebire de sex, de virstă, 

de clasă, de neam. Cel mai neînsemnat motiv îi este 

suficient pentru a condamna la moarte prin: ţapă, 

prin foc, prin apă şi prin toate torturile imaginabile. 

Acestea erai pentru dinsul o plăcere diabolică. El 

prinzea, liniştit in mijlocul celor ce se sbăteaii în.
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țepe, asista la frigerea celor aruncaţi in foc, tăea, şi 
spinteca oameni cu mina, sa proprie. Toate isvoarele 
contimporane sunt de acord a constata că durerile 
celor chinuiți erajii pentru dinsul o delectare. Astfel 
Ţepeş ne aduce aminte de tiranii cei mari, ca Nero 
şi Ivan Groznicul. 

Mai ales între acest din urmă şi 'Pepeş consta- 
tăm o sumă de asemănări. Ivan Groznicul omora 
pe oameni cu aceeaşi plăcere, cu acelaş singe rece şi 
ironie ca şi Ţepeş; el a masacrat oraşe întregi, ca 
Novgorodul, şi a dat chinurilor celor mai cumplite 
pe boerii bănuiţi ca duşmani sai temuţi; el nu s'a 
sfiit să-şi omoare pe rudele cele mai deaproape şi pe 
fiul săii propriii; se zice că ardea pe oameni de vii Şi 
că el singur trăgea, cu cleştele jar sub picioarele lor. 

Dar cu atita asemănarea n'ar fi prea frapantă : 
ciți tirani de felul acesta nu are evul mediu? Ceeace 
caracterizează însă în deosebi pe aceşti doi, este acea, 
îrăsătură ironică, care însoţeşte toate crimele lor, acea 
diabolică plăcere ce o simţeaii ei în a provoca întii 
pe oameni să greşască, ca să-i poată apoi chinui. 
Despre Ivan Groznicul ne povesteşte Samuel Collins, 
un doctor al ţarului Aleksej Mihajlovic între anii 
1658—1666, următoarele lucruri auzite de dinsul la 
Moscva: 

Ivan purta un băț, în virful căruia se afla un 
cui ascuţit; pe acesta îl înfigea în picioarele boerilor, 
cînd vorbea cu ei, şi cei ce răbdaii în liniște durerea, 
cîștigai stima lui. 

Se povesteşte despre dinsul că ar fi bătut 
odată cu cue în cap pălăria unui sol francez, fiindcă 
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nu şi-o luase jos dinaintea lui, venind apoi înaintea, 

lui un sol englez, care şi el îşi ţinea pălăria pe cap, 

l-intrebă Ivan, că nu ştie ce-a păţit solul francez? 

Englezul răspunse că ştie, dar că acel sol era solul fti- 

cosului rege al Franţiei, pe cind el e solul vitezei 

regine a Angliei, care va şti să-l răsbune. Ivan ră- 

mase mulțămit de răspunsul dibacii al solului şi-l 

dete de model boerilor săi. 
Pe o noapte de iarnă rătăcindu-se într'un sat, 

ceru adăpost dela săteni; dar nimeni nu voi să-l 

primească, afară de un om a cărui nevastă năştea 
tocmai atunci. Ţarul porunceşte a doua zi să dea 

foc satului, ţăranului primitor îi dărueşte o moşie, 
iar celorlalţi le zice: mergeţi acum de vă căutați 

adăpost, ca să vedeţi şi voi ce bine e a dormi iarna 

în zăpadă. 

Schimbîndu-şi hainele, se duse odată între nişte 
hoţi şi le propuse să fure împreună cu el comoara 

statului; hoţii nu se învoiră, dar îi propuseră cu 

bucurie să meargă împreună cu ei şi să jupoae pe 

boeri, căci aceştia, ziceaii ei, sunt cei ce fură banii 

statului. Ţarul rămase foarte mulţămit de răspunsul 

lor și nu le făcu nici un răi!) 
Nimeni nu va putea tăgădui că între aceste 

fapte ale lui Ivan Groznicul şi cele povestite despre 

Ţepeş asemănarea este aşa de mare, încit unii ar 

5) The present state of Russia, London 1671, $ 10. O traducere 

rusască a acestei cărți, făcută de P. Kir&evskij, s'a publicat în 

Gtenija moskovskago obătestva istorii i drevnostej, pe anul 1846, 

Ivan Groznicul (pe ruseşte Groznyj) e numit de Collins Piranul: 

the tyrant. -
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putea să creadă că povestea lui Ivan Groznicul cu 
solul francez şi englez este o localizare a, povestei 
lui Ţepeş cu solii turci, iar celelalte sunt invenţiuni, 
provocate în fantazia poporului de cetirea povestei 
ruseşti despre Dracula. Această părere ar putea, fi 
justificată, dacă n'am cunoaşte pe Ivan dintr'o sumă 
de fapte ale sale ca un crud şi nemilos tiran, care-şi 
bătea joc de viaţa oamenilor, ca, şi 'Pepeş, cu cinismul 
cel mai rece. 

Deşi insă amindoi cruzi, erai amindoi poltroni, 
cind își simțeai viaţa în primejdie. O dovadă despre 
aceasta a dat Ţepeş prin fuga lui de Mohamed; 
Ivan Groznicul a dat foarte multe. Cind lumea din 
Moscva, se aştepta la sosirea Tătarului Achmat în 
cetate, Ivan fu cuprins de o groază aşa de mare, 
încit işi Jua nevasta, ' copiii cei mici şi comorile şi 
fugi din cetate ; fiul săi mai mare rămase în Moscva. 
Temindu-se apoi de o conjurație, el işi luă, comorile 
şi fugi la Vologda; într'o vreme se gindea să fugă în 
Anglia! 1) 

Oare mania persecuţiunei, care îl muncea pe 
Ivan Groznicul în a doua perioadă a domniei sale şi 
care-l făcea, să vadă peste tot locul comploturi şi 
trădători, să nu fi fost şi boala lui Ţepeş? Frica şi 
neconsecvenţa se vede că stăpineaii deopotrivă pe Ţepeş 
şi pe Ivan. E cunoscută, de pildă, lipsa de conse- 
cvenţă a, acestui din urmă la numirea urmaşului săi : 

1) Kostomarov, Russkaja istorija, St, Peterburg, 1988, tom. 1, 
ed. 3, pag. 269 şi urm. „Ivan nu era viteaz de firea lui“ zice Kosto- 
marov. Şi totuşi, acest om a avut curajul să tae capetele doctorilor 
cari n'a putut vindeca pe fiul său; |. c., pag. 28. 
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întii el puse la închisoare pe fiul săi şi numi urmaş 

pe nepotul săii, apoi închise pe nepotul şi numi pe 

fiul să. Frica l-a făcut pe el, ca şi pe Vlad Ţepeş, 
să se înconjoare de sateliți : celebra opricină (onpnunua) 

a lui Ivan, pe care a îmbogăţit-o cu averile confis- 

cate dela boeri, nu era decit o trupă de sateliți. 

Nu este lucru întimplător că Ivan a avut în 

istoriografie aceeaşi soarte cu Vlad Ţepeş: cruzimile 

amindorora ati izbit fantazia poporului, şi fiindcă ele 
se esercitaii mai ales asupra boerilor, poporul şi-a 

închipuit că erai pedepse drepte pentru faptele lor 

vele. Deaceea Ivan a rămas pănă astăzi în fantazia, 

poporului rus un ţar crud, dar drept!). Tot aşa a 

fost idealizat, şi Ţepeş, nu atît însă în fantazia popo- 

rului, cît a istoricilor şi poeţilor. 

Şi totuşi Ivan a dat toată viața lui semne de 

o boală mentală, pe care unii al identificat-o cu 

„mania furibundă“, alţii cu „nevrastenia generală“ 
urmată de o alienație mentală primară, ce se nu- 

mește „poranoia idiopathica chronica“. Dr. Rothe ne 
asigură că nu cunoaşte nici o istorie de bolnav, care 

1) Această concspţiune despre caracterul lui Ivan a trecut şi 

în istoriografia rusască modernă, care în privinţa lui e împărţită 

în două tabere: unii văd într'însul un tiran crud, un maniac furi- 

bund: aceştia atribuese faptele mari ale domniei lui oamenilor de 

cari sa condus în prima perioadă; alţii caută să justifice toate 

crimele lui, pănă şi omorul fiului săi: aceştia îl descriu ca pe un 
țar ce a urmărit înfrîngerea puterii boerilor şi ridicarea poporului şi 

a burghezimei. CO discuţie amănunţită a acestor două direcţiuni se 

găseşte în scrierea lui Michailovskij, lvan Groznicul în literatura 

rusască, St. Petersburg 1891, Pe scurt chestiunea e tratată de A. v. 

Rothe în brogura: Johann Wasiliewitsch 1V, genannt der Grausame, 
Eine psychiatrische Studie. Leipzig und Wien, 1895.
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din punct de vedere al diagnozei, să prezinte cu 

atita preciziune toate simptomele paranoiei 1). 

Să nu fi fost oare şi Vlad Ţepeş un astfel de 

bolnav? Deşi nu ne putem pronunţa cu siguranţă 

pentru această din urmă soluţie asupra, lui Vlad Ţepeş, 

totuşi sunt multe motive ce ne fac a crede că el, 

dacă nu suferea tocmai de boala lui Ivan Groznicul, 

era totuşi o minte anormală, bolnăvicioasă. Ivan 

era bănuitor şi vedea în fiecare om un dușman, care | 
umbla după viaţa lui; Ţepeş era un tiran, care simţea 

o nespusă plăcere să vadă el însuşi torturile executate 

din porunca lui. La Ivan găsim un motiv şi o expli- 

care: boerii îl făcuseră să fie bănuitor cît timp era 

încă copil; el îşi răsbuna pentru abuzurile, batjocurile 

şi intrigele, cărora căzuse de mai multe ori jertfă în 

tinereţa sa; cruzimile lui Ţepeş n'aui nici motiv, nici 

explicare. Căci ce l-ar fi putut indemna pe el să 

înţepe şi să ardă de vii pe acei negustori din ţara 

Birsei, cari îşi vedeai de negoaţele lor la Brăila, 

şi pe acei capii cari veniseră să înveţe limba ţării? 
Saii ce lar fi făcut să înţepe pe supuşii regelui 

unguresc, cu ajutorul căruia se 'nălțase în scaun? 

De ce, în sfirşit, înţăpa el pe femei şi pe copii, 

de ce arunca în foc pe săraci şi pe ologi, de ce 

tortura, pe călugări, de ce ţintuea cue în capetele 

solilor, de ce chinuea, păsările şi şoarecii care-i prindea 
în închisoare? Acestea sunt cruzimi ce nu-şi ai samăn 

“de cit în cruzimile lui Nero, Caligula și Domițian. 

1) Broşura citată, pag. 63. 
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Ţepeş era un artist în crimă, ca şi aceşti cezari al 

Romei 1). 
Ar fi, mi se pare, greşit a crede că pe Ţepeş 

epoca şi împrejurările l-aii făcut crud. El s'a născut 

aşa. El suferea de acea boală, pe care psichiatrii 

moderni o numesc „moral insanity“ şi care face pe 
omul atins de dinsa nu numai să nu aibă nici o 

compasiune pentru durerile altora, dar să simtă chiar 

o plăcere într'însele. Adeseori această stare a minţii 

este unită cu abnormităţi sexuale, lucru constatat la 
mai mulţi dintre cezarii Romei şi la alţi tirani ce- 

lebrii — la 'Țepeş nu se pot constata?) —; mai ales 

insă această stare este însoţită de o depresiune sim- 

ţitoare a inteligenţii. 
Dacă scrisoarea lui Ţepeş din 6 Noemvrie 

1462 cătră Mohamed II este autentică, ea este pentru 

mine o dovadă de slăbiciunea minţii lui. Sub im- 

presiunea descurajării sale, Ţepeş nu vedea că în za: 

dar o serie, căci nu era să-l pue Mohamed din noi 

în scaun, după ce ştia că toată viaţa lui fusese de- 

1) Plăcerea de a tortura şi de a asista la torturi este una din 
trăsurile cele mai esenţiale ale caracterului acestor cezari. Aşa 

despre Caligula se spune căi fâcea o mare plăcere numai gîndul că 
la orice moment el ar putea să tae frumosul gît al amantei sale; 

deasemenea îi venea să ridă cu hohot, cînd se gindea că e în puterea 

lui să tae oricînd capetele celor dol consuli ce stăteâi la masă cu 

dinsu!. El inventa cele mai bizare şi mal monstruoase mijloace -das 
tortură şi însoțea cruzimile sale adeseori de glume cinice, întocmai 

ca Vlad 'Țepeş. — Detaliuri se pot ceti în contimporanul său Seneca, 

_ în Suetoniu şi Dio Cassiu; un rezumat a făcut L. Quidde în interesanta 
sa scriere: „Caligula. Eine Studie îiber romischen Câsarenwahnsinn“, 

pag. 19—20. 

:) Ivan Groznicul, din potrivă, a dat multe semne de abnormităţi 
sexuale. Rotbe, 1. c., passim. ii
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votat Ungurilor, pe cînd fratele său Radu era omul 

Turcilor. 'Țepeş mai ştia că Radu e favoritul sulta- 
nului (cf. Chalcocondylas, ap. Şincai, II, pag. 58) şi 

cu toate acestea cerea dela sultan să detroneze pe 

fratele său şi să-l pue pe el din noi în scaun. 

Ştiă foarte bine că D-l Xenopol (|. c., pag. 292) 

interpretează altfel scrisoarea lui "Ţepeş; mi se pare 

însă că interpretarea D-sale este greşită. D-sa se în- 

treabă, şi cu drept cuvint,.că „dacă Vlad ar fi fost 

bătut chiar de Mohamed, scos din scaun şi înlocuit, 

cu Radu, ce înţeles ar mai fi avut rugămintea lui?“ 
Răspunsul trebuea să fie: nici un înţeles. D-sa, însă 
caută să explice neconsecvenţa aparentă a lui. Vlad, 

admiţinăd că el n'a fost bătut de Mohamed, ci de 

Ştefan cel Mare, dinaintea căruia el a fugit în Tran- 

silvania; scrisoarea cu rugămintea ca să-l ierte ar îi 

trimes-o "Ţepeş sultanului „încă înainte ca Radu să 
fi fost recunoscut, domn de cătră ţară“, cînd el putea 

să. nutrească încă speranța că va fi restituit. Ţepeş, 
cu un cuvint, cerea in această scrisoare să fie iertat 

pentru izbinda răpurtată asupra 'Turcilor. 

Dacă interpretarea aceasta ar corăspunde ade- : 

văratei stări de lucruri şi adevăratei stări de suflet 

a lui 'Tepeş, atunci ea ar confirma şi mai mult opinia, 

noastră despre boala, lui. In casul acesta, Ţepeş na 

făcut prin scrisoarea lui un act politic, ci o faptă de 

nebun, căci cine, afară de un spirit anormal, cere 

iertare dela cel învins? Dar D-lui Xenopol i-a scăpat 

din vedere un lucru: scrisoarea este scrisă 5 luni 

după alungarea lui "Ţepeş. Oare în 5 luni n'avusese 

Radu destulă vreme să se instaleze în scaun? Căci 
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de instalare e vorba aci, nu de „recunoaşterea lu) de 

cătră ţară“, care pentru acele vremuri era o ficţiune. 

Domnul era impus de Turci sai de Unguri, ţara avea 

să-l primească, boerii îl ţineaii sai îl detronaii. Şi apoi, 

ar fi putut nădăjdui vreodată călăul Ţepeş, ca ţara să 

nu recunoască pe blindul săi frate, ca, să-l aştepte pe 

dinsul? Iată la, ce contraziceri şi imposibilităţi ajun- 

gem, dacă, admiţind autenticitatea scrisorii, vrem să 

căutăm numai decit, într'insa un înţeles politic, cînd 

în realitate ea nu este decit un nonsens politici). 

E de regretat că nu ştim aproape nimic despre 

viaţa, intimă, familiară a lui Vlad Ţepeş, din care am 

putea scoate cele mai bune concluziuni asupra lui. 

Caracteristic este, că fiul săii Vlad, cel care mai tărziă 

ajunse domn şi e cunoscut sub numele de Vlad 

Călugărul, pare a fi fost tocmai contrariul tatălui 

săi: un om blind şi religios. El a fost întii călugar, 

apoi domn cucernic 2). Pe cit Ţepeş fusese de ne- 

  

1) Am arătat aci numai neprobabilitatea lăuntrică a presu: 

punerii D-lui Xenopol; documentele ne vin în ajutor pentru a confirma 

aceasta, căci din scrisoarea lui Albert de Istenmezeye, vicecomitele 

Săcuilor, cătră Saşii din Braşov, 15 Aug. 1462, se vede că Radu 

era vecunoscut ca domn legal al ţării munteneştă şi că Sagşii inchelaseră 
armistițiu cu el. De bună samă, Turcii îl instalaseră cu mult mai 

"nainte. — Şincai, II, pag. 65,nu admite autenticitatea scrisorii din 8 

Noem. 1462, care-i era cunoscută din Bzovius şi Spondanus, zicînd 

că „cărţile care se aduc de acelaş Bzovie și se pomenesc şi de 

Spondan încă nu sunt ale lui, ci sunt iscodite de alţii, ca să îndrepte 

pe Matiaş craiul Ungariei, căci l-ai prins fără de vină,... pentru-că, 

cînd au avut Vladislav V (Pepeş) timp de a scrie unele ca acelea 

împăratului Mahomet, al doilea ?“ 
2) Vezi în Miletit şi Agura, Sbornicul ministeriului de culte bul: 

gar, vol. IX, pag. 341 şi urm. (ed. separată, pag. 131 şi urm.) două do- 

naţiuni ale lui Vlad Călugărul din 1490, făcute mănăstirei dela Govora. 

46356 | 4
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credincios — el işi lăpădase şi credinţa strămoşască 
pentru putere —, pe cit de mult ura el pe preoţi 

şi pe călugări — sunt cunoscute glumele lui crude 

la adresa, acestora —, pe atit de credincios şi iubitor 
de călugări pare să fi fost fiul săi Vlad Călugărul. 

Să nu avem aci unul din acele interesante casuri 

de degenerare a, rasei prin moştenire, care se văd 

atit de des în istorie? 1) 

Vlad Călugărul pare să î? fost în domnie un 

imbecil. Pus în scaun la 1481, după învingerea şi 

omorirea lui Laiot Basaraba la Rimnic, de cătră 

Ştefan cel Mare — Ştefan, care avea, titluri de recu- 

noştinţă la adresa răposatului săii părinte, nădăjduea 

să găsească în fii un credincios al săii şi un duşman 

al 'Turcilor —, Vlad Călugărul merge după trei ani, 

la 1484, împreună cu Baiazit contra Chiliei şi Cetăţii 
Albe. El îşi termină zilele în Transilvania, trăind 

--din pensiunea, ce i-o dădea regele Ungariei, pe la 

sfirşitul anului 1506 sai începutul lui 1507 2). 

Asupra faptului că Vlaa Călugărul a fost fiul lui Vlad 'Țepeş 

nu încape îndoeală. El se numeşte în toate documentele sale „Vlad, 

fiul lui Vlad cel Mare“, care Vlad cel Mare nu poate fi decit Vlad 

Tepeş. Regele Ungariei Vladislav II, înti”o scrisoare din 1 Noemv. 1495, 

îi numeşte deadreptul „fiul răposatului Drăculea vodă, credinciosul 

nostru iubiti“ : Vlad vayvodae, filio gquondam Draculyae, fideli nobis di- 

lectu, Engel, Gesch. der Wa], pag. 185. Citatul q-lui Xenopol, 1], pag. 

425, este greşit. — Asupra originei lui Vlad Călugărul Xenopol nu se 

pronunţă precis, zicînd că nu se ştie dacă e fiul lui Vlad Ţepeş sati al 

lui Vlad Dracul. Archiva societăţii ştiinţifice şi literare, an. VI, pag. 

96—97. 'Tocilescu, Manual de istoria romină, Buc. 1894, pag. 45, il 

numeşte greşit „fiul lui Vladislav din familia Dănestilor,“ înţelegînd 

sub acest Vladislav de sigur pe Vladislav Dan al nostru. 

?) CE. tratatul încheiat de Radu, fiul lui Vlaa Călugărul, cu 
Saşii din Transilvania, la 1507. Engel, Gesch. der Wal., pag. 187—189. . : 
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Dacă însă Vlad Călugărul reprezintă în sensul 

degenerării o deviare dela caracterul lui Vlad Ţepeş, 

un alt fii al lui Ţepeş, Mihnea cel Răi, care a 

domnit dela 1508—1511, pare să fi moştenit firea 
întreagă a tatălui săii. Această părere va surprinde 

poate pe mulți, deoarece în istoriografia noastră, Mih- 

nea, e considerat de obiceiu ca fiu al lui Vlad Călu- 

gărul 1) sai al lui „Dracea, armașul ). Ei cred însă 

că Mihnea cel Răi e fiul lui Vlad Ţepeş şi această 

credinţă mi-au însuflat-o nu numai faptele lui Mihnea, 

care sunt o copie ceva mai palidă a faptelor lui 

Tepeş, ci şi citeva, notițe contimporane, care pentru 

mine nu lasă nică o îndoeală asupra acestui fapt. 

Mai întîi de toate, Mihnea e numit într'o litur- 

ghie slavonă din timpul său „le Mihnea, fiul marelui 

la Vlad voevod“ 3), care Vlad îmi pare a fi Vlad 

Ţepeş, iar nu Vlad Călugărul. Cu greii acesta ar fi 

fost numit de cătră fiul săi „marele Vlad vv.“, .pe 
cînd dimpotrivă, am văzut că Vlad Călugărul nu- 

meşte pe "Ţepeş totdeauna „marele Vlad voevod“. 

Mihnea, care după moartea lui Radu ajunse 

3) Xenopol, Istoria II, pag. 470. 

5 Biografia patriarhului Nifon, Arch. ist., 1, 2, pag. 140. — Nu 

ştiu pentru ce D-l Tocilescu, Manual de istoria romină, ed. 1886, 

pag. 100, îl socoteşte „fiul iul Vladislav vodă şi nepot al lui Dan II“. 
3) „Şi s'a săvirşit această carte din porunca... prea luminatului 

domnitor 1& Mihnea, marele voevod a toată țara rominească şi a 

părţilor despre Dunăre, fiul marelui I& Vlad voevod... în anul 7016, 

Noemvrie 10“. A. 1. Odobescu, Revista Romînă, vol. I., pag. 819. Textul 

epilogului e publicat şi în originalul slavon. Deşi acesta este foarte 
clar, numind pe Mihnea „fiul lui Vlad vv. cel mare“, totuşi Odo- 
bescu îl numeşte fiul lui Radu vodă. Deasemenea este greşită data 
lui. Odobescu 1507, în loc de 1508; la 1507 domnea încă Radu.
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domn cu ajutor unguresc (1508), umbla de mult după 

tronul muntenesc. Incă dela 1494 Vlad Călugărul 

se temea de dinsul, căci din acest an cunoaştem o 

scrisoare a lui cătră Sibieni, prin care le anunţă 
acestora că a tăiat nasul unui om, care servea de 

mijlocitor între „Michne“ şi boeri1). La 1497 Mihnea 

se gătea să intre în Muntenia, ceeace se vede din. 

scrisoarea, nunţiului regal Bartscha Ianusch cătră ma- 

gistrul Sibiului, din acelaş an 2), prin care îi spune 

că dacă „voevodul Mihnea“ n'a intrat încă în Mun- 

tenia, să-şi dea. deocamdată silinţă a-l reţinea dela 
această întreprindere, deoarece în momentul de faţă 

ea n'ar fi plăcută regelui. 

Cine altul are să fie acest Mihnea, care pe la 
1494 — 1497 trăea între Saşii din Transilvania şi 
era numit de dinşii „voevod“, dacă nu fiul lui Ţepeş, 
cel pe care autorul naraţiunei ruseşti despre Dracula 

îl numeşte Mihasl şi despre care ne spune că era fe- 

căorul cel mai mare al lui Ţepeş, că pe vremea aceea 

petrecea la Buda, unde venise din Constantinopol, 

şi că în Buda îl însurase Matei Corvin? Mihnea, 
şi Mihail sunt acelaş nume: cel dinţii e deminutivul 

celui de al doilea%. Un simplu fiii de boer, cum 

1) Orig. Sibii; copie la Acad. Rom. Data: „Thorgowista, feria, 

tertia proxima ante festum visitationis beatae Mariae virginis“. 
2) „Ex insula Christiana“ (un sat lîngă Sibiii), fără dată lunară. 

„Si vaivoda Michne in terram transalpinam nondum intravit, celerius 

quo poteris eidem insinua literis, ne omnino intret, quoniam regiae 

maiestati magnum incommodum exinde subseguitur“. Orig. Sibiu, 

copie la Acad. Rom. ÎN 
% D-l Xenopol identifică greşit pe Mihnea cu Mircea, 1. €., pag. 

470. Forma slavă Michno e deminutivul din Michasilu. Mirce are demi- 

nutivul Mâreta. Cf. Miklosich, Die Bildung der slavischen Personen- 
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presupune biografia lui Nifon, făcindu-l fiul „Dracii 

armaşului“, nu putea fi Mihnea cel sprijinit de Unguri 

la, 1494 — 1497. 

Dar Siegler îl numeşte chiar fiul lui 'Țepeş. In- 

tun pasaj citat de Engel, pag. 193 (ef. Şincai II, 

pag. 196) asupra morţii lui Mihnea în Sibiu, Siegler 

spune că „Mihnea, feciorul hu Dracula“, a fosi scos 
din scaun din pricina tirăniei sale celei cumplite: 

Mychne, filius Draculae, ob summam crudelitatem et 

tyrannidem regno transaipinensi pulsus in civitatem 

Cibiniensem transfugit, ubi per insidias cuiusdam 

Demetrii Jaxych sub arcu juxta myropolium urbis 

Cibiniensis ex inproviso trucidatur, die XII m. Martii, 

festo Gregorii papae dicato, 1510. 

Tot ce ştim despre Mihnea, atit din isvoarele 

externe, cit mai ales din cele interne, care din tim- 

pul acesta încep a fi tot mai sigure şi mai amănunțite, 

ne înduplecă a-l socoti un demn scoboritor din osul 

lui Ţepeş. Orincen ucigaş al boerilor şi necinstitor 
cinic al nevestelor lor), persecutător orb al călugă- 

rilor şi preoţilor 2), despreţuitor al bisericilor 5) şi 

apostat: iată copia fidelă a lui Ţepeş. Faptul că era 

namen, pag. 291 din Denkschriften der Wiener Akademie, philos..hist. 

Classe, Bd. X, şi Moroskin, Slavjanskij imenoslov, s. v. 
1 „Şi prinse pe toti boerii cei mari şi aleşi şi-i munci cu multe 

munci cumplite şi le luâ toată avuţia şi se culca cu jupînesele şi 

cu fetele lor înaintea ochilor lor. De aci unora le-a tălat nasurile şi 

buzele, pre alţii i-a înecat şi pre alţii t-a spînzurat. Biografia lui Ni- 

fon, Areh. ist, I, 2, pag. 140. 

2) „Preoţilor de prin satele lor tuturor le-a tăiat nasurile spre 

batjocura bisericei. Şi se ispitea şi se sfătuea să arză pe toţi egu- 

menil de pre la toate mănăstirile“. Ibid., pag. 141. 
3) „Iar Mihnea pănă a se mazili, dacă pribegiră boerii, au trimis
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catolic ne întăreşte şi mai mult în această convin- 

gere: fie că el însuşi şi-a schimbat religiunea, cum 

făcuse şi tată-săi 1), fie că se botezase în religia ca- 
tolică, cînd trăea încă pe lingă acesta în Ungaria; 

faptul că era catolic este neîndoelnic. El fu înmor- 

miîntat în biserica fraţilor predicatori din Sibiu, unde 
i se află şi epitaful. 

Cruzimea, lipsa de religiositate şi catolicismul 

lui: jată, pe lingă mărturia liturghiei dela 1508 şi 

a lui Siegler, destule motive pentru a identifica pe 

Mihnea cu Mihail, fiul lui Ţepeş, văzut de autorul 

poveştii ruseşti despre Dracula la Buda, pe la 1482 

săi ceva mai încoace?). 

Mihnea, a moştenit dela tatăl său toate însuşirile. 
Acţiunile lui sunt tot aşa de nebune, tot aşa de teme- 
rare ca ale lui Țepeș; aceasta l-a făcut să-şi piardă iute 

tronul. Politica lui Mihnea a fost deasemenea politica, 

tatălui său: el rămase devotat Ungurilor şi cînd fu 

de au prădat casele şi nu numai casele, ci şi bisericile şi mănăstirile 

lor, şi slugile şi egumenii erai sluţiţă de dinsul şi căzniţi. Magazinul 
istoric, vol. Î, pag. 112. 

1) Aceasta ne-o spune istoria mănăstirei catolice din Tirgo- 

vişte, Arch. ist. 1, 2, pag. 47: „Post hunc venit Michna princeps; 

iste fuit catholicus et nus eo tempore bene stetisse videmur; 

sed quia, ob caedes bosronum omnibus odiosus factus est, ct etiam 

propier veligionem mutatam, etc.“ Cronica anonimă a ţării romineşti 

spune şi dinsa că „Mihnea vodă se fâcu papistaş“. Magazinul istoric, 

vol. ]V, pag. 247. Cf. şi biografia lui Nifon, Arch. ist. ], 2, pag. 142: 

Iar Mihnea vodă a căzut în eresul hulei duhului sfint. 
3) In favorul acestei identificări se poate invoca, deşi nu este 

scris de dinsul, şi epitaful lui Mihnea, în care el spune că domnea „în 
scaunul părintesc“ (regnabam nuper sede parental) şi că a fost alun- 
gat din scaunul părintesc (mea gens palrio pepulit me perfida, regno). 
Despre fiul unui simplu armaş nu se putea zice aşa. Engel, Gosch. 

der Wal., pag. 19%. : 
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detronat, din scaun, se refugia la dinşii in Sibiu, unde 

curind după aceea muri de pumnalul Sirbului Iaksic, 

12 Martie 1510. Indignarea cea mare a populaţiunii 

şi pedepsirea ucigaşilor sunt, dovezi de simpatia ce 

aveaii Sibienii pentru acest om devotat lor. Cine ştie, 

poate că el locuea, tocmai în casa pe care o zidise 

tatăl săi "Ţepeş la 1475 şi era privit de Sibieni ca 

un concetăţean al lor î). 

Stabilind identitatea lui Mihnea cel Rău cu Mihail 

fiul lui Vlad 'Țepeş, scopul nostru a fost: să stabilim 

întii de toate un fapt încă necunoscut în istoriografia 

romină şi să dăm apoi un noii sprijin părerii că 

copiii acestui domn ai prezentat diverse simptome 

de degenerare: unul de mania religioasă, altul de 

mania cruzimei, şi că prin urmare el însuşi a trebuit 

să fie, din punct de vedere psichic, un degenerat, 

în înţelesul ce dă acestui cuvint ştiinţa psichiatrică 

modernă 2). 

Dacă am vrea să ne aruncăm într'un domeniu 

mai puţin sigur, am cerceta mai departe, in linia 

ascendentă şi descendentă a familiei lui Vlad Ţe- 

peş, spre a vedea, dacă nu cumva concluziunea, noas- 

tră se confirmă şi prin câracterul tatălui sai buni- 

cului, lui Vlad "Ţepeş, precum şi prin caracterul ne- 

poţilor şi strănepoţilor lui. 
Deşi din punctul de vedere al teoriei eredității, 

care în degenerarea intelectuală joacă un rol foarte 

1) Cf. Engel, |. e., pag. 191—196. 
2) Admitem că în această privinţă cercetările lui Magnan şi 

ale celorlalţi psichiatrii de şcoala lui sunt, pănă acum, cel din urmă 

cuvînt al ştiinţel,
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mare, aceste cercetări s'ar impune numai decit, ne 

mulţămim totuşi cu cele expuse pănă aci, întij, 

fiindcă asupra descendenților în a doua linie ai lui 

Vlad "Ţepeş ştim prea puţine, al doilea, fiindcă asupra 
tatălui săă nu ştim mai nimic sigur. Se pare că Vlad 

Dracul cel Bătrin a fost un om îrascibil şi putin 
socotit, dacă ne gîndim la arestarea, fatală pentru 

diînsul, a lui loan Corvin de Huniade, cînd acesta se 

întorcea din lupta dela Varna: irascibilitatea e o tră- 

sătură de caracter foarte obicinuită la degeneraţi. 
Pentru vremurile acelea însă e foarte greii a stabili 

motivele faptelor.  Aci, de pildă, ar putea fi vorba; 

de o răsbunare personală, şi aceasta n'ar dovedi 
nimic anormal în caracterul lui Vlad Dracul cel Bă- 

trin. Afară de aceasta, genealogia vechilor domni 

munteneşti e prea puţin studiată: aci ne întilnim 

aproape la fie-care pas cu nedumeriri, pe care isto- 

riografia noastră nu le-a ridicat încă pe deplin!). 

i) Cf. Xenopol, 1. c.. II., pag. 500—501. Ceeace se poate stabili 

cu deplină siguranţă din genealogia lui Vlad Ţepeş sunt următoarele: 

Mircea cel Bătrîn 

  

e 

Mihail . Vlad Dracul 
m _ 

Vlad Tepeş Radu cel Frumos 
er: 

Vlad Călugărul Mihnea cel Răi 
ÎI a Rea) 

Vlad cel Tinăr Radu, zis cel Mare 
sau Vlăduţ?) 

*) Numit de Xenopol, ZI, pag.?474, Vlad VII Şi frate al lui Radu cel Mare 

şi Mihnea cel Rău. Dar el e frate numai cu Radu, deci fiii al lui Viad Călugărul, 
cum se numeşte el singur întrun doo. din 27 Mai 1510 (7018): Vlad vv,, fiul marelut 
Vlad vv. (orig. la Academia Romînă). Biografia patriarhului Nifon (Arch. ist. 1, 2, 

pag. 141) il numeşte exact „fratele Radului vodă, care fusese domn înaintea, 

Mihnil vodă“. Acest Vlăduţ pare să fi fost un imbecil, pe cînd fratele săi Radu e 
cunoscut ca un domn foazte religios, ca şi tatăl săi Vlad Calugarul. 
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EXCURSII. 

Regeste pentru domnia lui Vlad "Țepeș. 

O parte foarte nesigură şi obscură din domnia 

lui Vlad Ţepeş a fost pănă acum cronologia. Las că 

scriitorii mai bătrini îl făceau să domnească a doua 

oară dela 1477 pănă la 14791), iar unii dintre cei 

mai noi îl identificau cu Vlad Călugărul, făcindu-l să 

domnească a treia oară dela 1483—14962, dar nici 

ultima încercare a D-lui Xenopol, deşi o sumă de 
documente nouă i-aii stai la dispoziţie, nu este destul 

de lămurită în această, privire. Deaceea, nu va fi de 

prisos să resumăm aci, într'un fel de regeste, prin- 

cipalele fapte din domnia acestui voevod, după docu- 

mentele citate în studiul nostru. Ea începe pentru 

prima oară la Mai sai lunie 1456 şi ţine pănă la 
lunie 1462, iar a doua oară pe la jumătatea lui 

Noemvrie 1476 şi ţine pănă pe la jumătatea, lui Ia- 

nuarie 1477. lată datele cele mai de căpetenie ce 

se pot fixa în acest interval de timp: 

1456, 4 şi 15 Aprikie. Domneşte încă Vladislav Dan 

(doc. din 15 Aprilie în Arch. ist. [, 1, 142 şi 

doc. din 4 Aprilie în Archivul săsesc dela Sibit). 

1456, Mai—Iumie. "Ţepeş ocupă tronul (vezi pag. 11 

şi 65). 

1456, 3 Iulie. Huniade scrie Saşilor din Sibiu că a 

încredinţat lui Vlad "Ţepeş apărarea lor (orig. 

Sibiu; Teleki, Hunyadiak kora, X, 527). 
  

1) Şincai, în Cronică, şi Hasdeii, în broşura dela 1864. | 
2) Tocilescu, în primele ediţii ale Manualului săi, d. p. în cea 

dela 1986, pag. 9%. . .
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1456, 7 Septemwrie. 'Ţepeş depune jurămintul de cre- 

„ dinţă cătră regele Ungariei în minile Saşilor din 

ţara Birsei (orig. Braşov). 
1456, 16 Dechemvrie. Ladislau de Huniade scrie Saşi- 

lor din Braşov să dea ajutor lui Dan contra lui 

'Pepeş (orig. Braşov). 
1456. "Ţepeş pradă în Transilvania, pe lingă Sibiu şi 

în ţara Birsei (naraţiunea săsască). 
1457, 13 Murtie. 'Țepeş cere Saşilor din Sibiu să nu a- 

dăpostească pe duşmanii săi :a dinşii (orig. Sibiiă; 

Archiv fir sieb. Landeskunde, N. F. XXI, 351). 
1457 sai 1458. Ţepeş pradă ţinutul Braşovului şi 

ţara, Birsei (naraţiunea săsască). 
1458, 28 Februarie. Matei Corvin scrie Saşilor din 

„Sibiii să dea pace lui Ţepeş (orig. Sibiu). 

1458, 6 Martie. Mihail Szilăgyi scrie Saşilor din Si: 

biii să dea pace lui Ţepeş (orig. Sibiu; Teleki, 

l. €., X, 589). 
1459, 2 Aprihe. Dan denunţă cruzimile săvirșite de 

Ţepeş în Muntenia asupra negustorilor din ţara 

Birsei (orig. Braşov). 
1460, 4 lume. "Ţepeş cere Saşilor din Braşov să ex- 

pulzeze din sînul lor pe pribegi (orig. Braşov). 

1460, 24 August. Ţepeş pradă Amlaşul şi ţara Făgă- 

raşului (naraţiunea săsască şi analele Braşovului). 

1461—1462. Ţepeş pustieşte și omoară peste 20,000 
de oameni în Turcia (scrisoarea lui din 11 Fe- 

bruarie 1462). | 

1462, 11 Februarie. "Ţepeş cere ajutor contra Turci: 

lor dela, regele Ungariei (scrisoarea lui, publicată 

mai jos, pag. 75 şi urm.)- 
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1462, lume. Lupta, lui "Ţepeş cu Turcii (vezi pag. 

24). 

1462, 28 Iulie. Balbi raportează cătră dogele Vene- 

ției înfringerea lui "Ţepeş (vezi pag. 28). 
1462, 15 August. Radu era instalat în domnia Mun- 

teniei (scrisoarea lui Albert, vicecomitele Săcui- 

lor, cătră Braşoveni; orig, Braşov). 

1469, 8 Noemvrie. "Ţepeş cere  lertare sultanului (vezi 

pag. 29). 
1462—1465. 'Tepeş e prins şi inchis la Buda, unde 

stă 12 ani. 

1475, 8 August. Ţepeş petrece în Arghiş, comitatul 

Şimlăul Silvaniei (scrisoarea lui cătră Saşii din 

Sibii; orig. Sibiii). 

1475, 21 Septemurie, Matei Corvin dă 200 îl. lui 'pepeş 

pentru întreţinerea sa, (orig. Sibiu). 

1475, 7 Oectomvrie. "Ţepeş petrece în Merghindeal, 

comitatul Tirnava mare (scrisoarea lui cătră 

Braşoveni; orig. Braşov). 

1475, 13 Octomvrie. "Ţepeş certifică primirea celor 

200 fl. (orig. Sibiii). 

1476, 81 Ianuarie. Reinstalarea lui "Ţepeş în Munte- 

nia, era hotărită de regele Ungariei (scrisoarea 

lui Pongratz, vv. Transilvaniei, cătră Saşii din 

Braşov; orig. Braşov). 

1476, 22 Pebruarie. Basarab, vv. muntenesc, declară 

răsboiii Saşilor din Sibii (orig. Sibiu). 

1476, 15 Aprilie. Basarab cere dela Saşii din Braşov 

extradarea duşmanilor săi (orig. Braşov). 

1476, 21 Iuhe. Vicevoevodul Transilvaniei convoacă 
pe Sașii din Braşov la dieta dela Turda, unde



60 VLAD TEPEŞ ÎN MUNTENIA 
  

'Tepeş era să se împreune cu .Batori la 25 lulie 

spre a pleca apoi în Muntenia (orig. Braşov). 

1476, 81 Iulie. "Ţepeş şi Batori se aflaii umindoi la 

Mediaş (relaţiunea din 7 Aug. 1476, Mon. Hung,, | 

Acta ext. V, 320). 

1476, 7 Octomvrie. Ţepeş se afla la Braşov (privile- 

giul comercial dat acestui oraş; orig. Braşov). 

1476, 8 Noemwrie. "Ţepeş înştiinţează din Tirgovişte 

pe Braşoveni, că a bătut pe Basarab Laiot (orig. 

Braşov). 

1476, 11 Noemorie. Ştefan Batori se află lingă Bu- 

cureşti (scrisoarea lui cătră Sibieni; orig. Sibiu). 

1476, c. 15 Noemorie. Basarab Laiot fuge la Turci 

(Exarcu, Documente, pag. 80). 

1476, 4 Dechemvrie. Matei Corvin serie legatului din 

Agria că a pus pe Ţepeş în scaunul Munteniei 

(Mon. Hung., Acta. ext. V, 335). 

1477, 1 Februarie. Ţepeş era mort (Leonardo Botta 

cătră ducele de Milano, Mon. Hung., Acta ext. 

V, 389). 

1477, 12 Martie. Saşii din Braşov încheie pace cu 

Basarab (scrisoarea lui Gheorghe, preposit de 

Fintkirchen, cătră Braşoveni; orig. Braşov). 

EXCURS LI. 

Numele lui Vlad "Ţepeş. 

Vlad "Ţepeş a purtat de bună samă la contim- 

poranii săi numele Drăculea, nu Dracul, cum e numit 

de obiceiit în manualele noastre de istorie. Aceasta se 

vede atit din forma ce are acest nume în isvoarele 
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latineşti şi ruseşti: Dracula 1), cît mai ales din isvoa- 

rele italieneşti şi ungureşti, in care e numit de multe 
ori Draculia: cf. Dracuglia în scrisoarea lui Balbi 

din 28 Iulie 1462; Drakulye într'o scrisoare a lui 

Matei Corvin din 1475, Sept. 21; Drakulyam într'o 

scrisoare a lui Pongratz din 31 Ianuarie 1476. Dra- 

gulya se numeşte el singur în scrisoarea sa cătră 

Sibieni din 1475, 18 August; tot Dragkulya se întitu- 

lează el înti'o scrisoare din 13 Oct. 1475 şi într'una 

din 1476: Drakulya. 

Drăculea era de sigur forma populară, pe cînd 

Dracul era forma literară a cuvîntului 2). Dacă Vlad 

Tepeş n'ar fi fost cunoscut în popor sub numele 

Drăculea, nu înţelegem de unde ar fi luat străinii 
numirile: Dracula, Draculya. 

Țepeș este un nume ce i s'a dat mai tărziu, din 

pricina predilecţiunei lui de a trage în ţapă. In is- 

voarele contimporane, externe sati interne, nu e numit 

aşa, nicăiri.  Deabia la 1508 îl găsim numit întrun 

document extern "Ţepeş (cf. mai jos, pag. 70), iar la, 

1550 într'unul intern, publicat de B. P. Hasdeii în 

Cuvinte din Bătrini, vol. I, pag. 243: Vlad voevod 

Tepeş. Aceleiaşi predilecţiuni îşi datoreşte de sigur 

numele contimporanul şi urmaşul lui Tepeş: Tepelug. 

Dealtmintrelea, obiceiul de a trage în ţapă nu 
este o invenţiune a lui Ţepeş. Acest obiceiii era 

răspîndit în timpul lui la Turci şi la Tătari şi se 

  

1) Cf. versiunea, 'rusască din sec. 16 „o Apakoyat“, formă ce pre- 
supune un nominativ sg. Agakoyaa. In poveştile ruseşti aceasta e 

forma cea mai obicinuită; foarte rar întilnim Apakoyaz, - 

2 Cf. doc. din 2 Aprilie 1459 a lui Dan: infidelis Dracul,
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practica, chiar în ţările noastre înainte şi după Ţepeş). 
E un vechii! sistem de tortură 2), născut poate din 

obiceiul şi mai vechii de a lega pe oameni de cite 
un par şi a-i condamna să moară aşa de arşiţa 

soarelui şi de foame 5). 

BXCURS III. 

Vladislav Dan, premergătorul lui Vlad “Țepeș. 

Vladislav, despre care am presupus mai sus 

(pag. 9) că a fost instalat în domnia Munteniei de 

cătră Huniade, între anii 1448—1451, este un per- 

sonaj puţin cunoscut în istoria Munteniei. Engel pre- 

supune că era înrudit cu Huniade, căci îl găseşte 

în societatea, acestuia şi a altor magnați unguri la 

curtea regelui, în anul 1453 (Thurocz, ad a.). 

Documente interne dela acest Vladislav avem din 

anii 1451, 1452, 1456; în tustrele el se numeşte 

Vladislav, iar în cel din 1456 (15 Aprilie) mai adaugă 

„Fiul marelui voevod Dan“ 4). 
Doc. din 1451, o donaţiune făcută boerului Bar- 

1) Lui Ştefan cel Mare i se atribue înţăparea unur soli tătă- 

reşti şi prinşi turcesti (Cronicele, ed. II Cogălniceanu, pag. 156 şi 

161). — La vecinii noştrii Unguri se trăgeau în țapă ţăranii. Aşa la 

1431 — 38 au fost traşi în ţapă 9 din ţăranii revoltați contra nobilimei. 

Hurmuzaki-Densuşanu, Documente, vol. I, partea 2, pag. 636. 

2) Herodot vorbeşte de mai multe ori despre el la popoarele 

barbare; cf. c. I, cap. 128, c. III, cap. 182 şi 1569; verbul care în- 

samnă a trage în ţapă la Herodot e draoxoloniţo. 
3) Acest mod de pedeapsă l-ar fi avut, după Ihering, Indoeuro- 

penii primitivi. Vorgeschichte der Indoeuropăer, Leipzig, 1894, 
pag. 77. : 

3) Arch. ist. Î, 1, pag. 142; cf. Xenopol, |. e., pag. 130. 
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bul şi fiilor săi, îl cunoaştem din “ediţia lui Miletic 4) 
şi dintr'o copie cu traducere în biblioteca, Academiei 
Romine: el e dat în „Tirgovişte, an. 6959 (suna), 

August 5, indiction 14“ şi e subscris „lo. Vladis- 
lav tv., ml. bj. gospodin“. 

Doc. din 1452 e dat în Tirgovişte, 24 Sept., şi 

scris în limba latină. Titlul domnului e: Wladislaus, 

partium transalpinarum wayda et dominus terra: 

rum de Omlas et Fogaras, iar monogramul slavo- 

DESC: IW. RAAAHCAdBh ROEROAA, MHAScTIA BOXIA POCNO AHHh. 

Originalul, pe 'hirtie, se află, împreună cu o trans- 

cripţie a d-lui B. P. Hasdei, în colecţiunea Academiei 

Romine. Cuprinsul: Vladislav scrie judelui şi jura- 

ţilor din Braşov, că nu demult, avind o convorbire 

cu dinşii, a încheiat pace şi amiciţie cu ei; totuşi 

duşmanii lui cu slugile lor trăesc în mijlocul Braşo- 

vului. El îi roagă dar pe Braşoveni să facă şi ei ca 

cele 7 scaune săcueșşti: să stea pe partea lui cu cre- 

dinţă şi să-i predea pe toţi duşmanii, iar bunurile lor 

să le confisce. Intre aceştia se afla, şi un „Chernik 

Valachus et infidelis de terra Fogaras“, care-i furase 

1000 de oi dela oaste şi petrecea cu ele la Cotlea 

(Peketehalom); pe acesta cere să-l prindă, iar oile 

furate să ile trimeată îndărăt, căci el vrea să ţie 

pace cu dinşii; deci şi dinşii să ţie pace cu el. 

Din acest document se vede că relațiunile lui 
Vladislav Dan cu Saşii din Braşov nu eraii tocmai 

prietenoase, căci aceştia toleraii în mijlocul lor pe 

1) Făcută după original în scrierea; Dr. L. Mileti€ şi D. D. 

Agura, Dakoromaznite, Sofia, 1893, pag. 123,
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duşmanii lui, cari nu puteaii fi alții decit oamenii luă 

Vlad Ţepeş. Acesta umbla dar dela 1452 să cuce- 

rească tronul muntenesc. 
Se pare însă că în anul următor (1453) Vladislav 

se împăcă cu Saşii din Ardeal, căci din acest an 

avem o scrisoare a lui Ioan Huniade cătră Sibieni, 

prin care le anunţă acestora, că a încheiat pace cu 

voevodul Muntenesc şi că nu le rămîne decit să tri- 

meată un nunțiu la dinsul, ca să-i despăgubească de 

daunele suferite 1). De altă parte avem din acelaş 

an o scrisoare a lui Vladislav (Wladislaus) cătră Bra- 

şoveni, prin care le spune acestora că a aflat dela 

omul săi Stoica despre intenţiunea „părintelui şi 

domnului său“ Huniade de a trimete arme la Chilia; 

dacă este aşa, atunci să se transporte aceste arme 

pe ascuns pănă la 'Tirgovişte, iar de aci le va tri: 

mete el însuşi, în numele săii, pănă la Brăila şi de 

aci la Chilia; la sfirşit îi asigură pe Braşoveni că e 

gata a face totul pentru Huniade ?). 
Documentul din 1456 e ultimul din cite cunoaştem 

dela Vladislav Dan: prin el se confirmă boerului 

Mogoş şi fiilor lui mai multe moșii pe Argeş. E dat 

în Tîrgovişte la 15 Aprilie şi Vladislav se numeşte 

într'însul: 10. BAaAHcAaRh, ChiHh AAHă BEAHKATO BOHBOALE. 

Din comparaţia acestui document cu cel din 1451 re- 

sultă, că amîndouă sunt date de acelaş domn, deoarece 

1) Lippa, feria secunda proxima ante festum beati Michaelis ar- 

changelis, 1453, 
2) Feria, quarta proxima post dominicam Quasimodo geniti, Ter- 

gowiste, 1453. — Originalele acestor două scrisori se află la Braşov 

şi Sibiu; copii la Acad. Rom. 
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boerii sunt aproape toţi aceiaşi. După ediţia lui 

Mileti€, în cel dela 1451 sunt amintiţi ca martori 

următorii boeri din cel dela 1456: Stance sai Stanciul 

dvornic, Mihail logofat, Kazan Sahacov, Stan Negrev, 

Pahulea. vistier, Balea paharnic şi Manea comis (în 

copia Acad. mai sunt: Dumitru spătar, Coica şi Cazan 
Creţu, cari lipsesc în ediţia lui Miletic). | 

Dacă dar doc. din 15 Aprilie 1456 e dat de acelaş 
domn care a dat şi doz. din 1 August 1451, adecă de 

Vladislav Dan, atunci Vlad Ţepeş, pe care îl găsim 

domnind în Muntenia la 3 Iulie 1456, n'a putut 

ocupa tronul acestei ţări decit între 15 Aprilie şi 3 
Iulie 1456, aşa dar prin Mai saă Iunie acelaş an. 

In Aprilie predecesorul lui se pregătea să facă, 

novă invaziuni în Transilvania şi să atace posesiu- 

nile lui Huniade, protectorul lui Vlad "Ţepeş. Aceasta 

reese dintr'o prețioasă scrisoare a lui Ladislau regele 
Ungariei cătră Saşii din Ardeal, dată din Buda la, 

4 Aprilie 1456 1), prin care li se spune acestora, 

contrar instrucţiunilor de mai "nainte, că dacă Vla- 

dislav, voevodul muntenesc, va mai ataca posesiu- 

nile lui loan Huniade şi alte cetăţi din Transilvania, 

ci să se apere; regele înțelesese mai demult că 

„ilustrul Vladislav, voevodul Muntenesc, făcînd inva- 

ziune în domeniile comitelui loan (sc. Huniade) Şi 

în mai multe sate săseşti, arsese cîteva din acele 

sate şi se pregătea să atace din noii pe comite cu 

războiu, răzmiriță, prădăciuni şi nedreptăţi“ 2). 

1) „Feria tertia proxima post dominicam Quasimodo“. Orig. Si. 
bit; copie la Acad. Rom. 

2) „Intelleximus qualiter illustris Wladislaus vaivoda transal- 

46356 | 5
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In urma acestor prădăciuni, se vede, regele a 

dat ordin lui Huniade să pună în seaunul Munteniei 

în locul lui Vladislav Dan pe Vlad Tepeş, care aş 

tepta în Transilvania. Instalarea acestuia s'a făcut 

deci prin Mai saii lunie acelaş an. 

Am spus mai sus că Vladislav Dan a ocupat 

tronul muntenesc între anii 1448—1451, după de- 

tronarea tatălui săi Dan, care fusese necredincios lui 

Huniade în lupta dela Cossovo. 

Şi ?n adevăr, la 1449 găsim domn în Muntenia 

pe Vladislav, căci avem din acest an, 17 Dechemvrie, 

o scrisoare a lui loan Huniadei), guvernatorul Un- 

gariei, cătră Saşii Braşoveni, prin care le comunică 

acestora că cele spuse de Radozia 2), vv. transalpin, 

în serisoarea sa cătră dînsul, sunt spuse în interesul 

statului unguresc. Huniade înştiințează pe Saşi, că 

va trimete în curind soli la Braşov, cari să se întâl- 

nească cu solii împăratului turcesc şi să trateze cu 

ei asupra armistiţiului. Se vede că Vladislav oferise 

Turcilor şi Ungurilor serviciile sale de mijlocitor la 

încheierea armistiţiului în urma dezastrului unguresc 

de pe cîmpul Mierlei. 

pinus dominia ipsius comitis Iohannis ac etiam certas villas nostras 

saxonicales invadendo, nonnullas ex eisdem villis concremasset et 

combussisset, ac eidem ulteriores guerras, inimicitias, dampna et iniu- 

rias inferre et irrogare niteretur atque vellet“. 
1) „Pesth, feria quarta proxima ante festum beati Thomae 

apostoli“. Orig. la Braşov, copie la Acad. Rom. 

:; Rădoza din copia Academiei (originalul documentului nu 

l-am văzut) este saii o corupţiune din Viadislav,. Wladislaus, sai 0 

"greşală de cetire a copistului. 
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Dar Vladislav pare să fi domnit, ca locoţiitor al 
tatălui săi Dan, încă dela 1448. Intre copiile Aca- 
demiei găsim un document din 31 Octomvrie 1448, 
care ne face să credem aceasta, şi anume 0 scrisoare 
a lui Wlad, vv. muntenesc, din Tirgovişte, cătră Bra- 
şoveni!), prin care le spune acestora că Nicolae de 
Vizakna l-a chemat să vie la dinsul, pănă ce Huniade 

se va întoarce din războii: Nicolae de Vizakna se 

temea poate, ca nu cumva Huniade să fie arestat şi 
de Vladislav Dan, cum fusese arestat mai 'nainte 
de Vlad Dracul în urma dezastrului. dela Varna. 
Vladislav răspunde Saşilor că nu poate merge la 

diînsul, deoarece el nu ştie încă ce soarte a avut 
Huniade în urma luptei cu Turcii, despre. care auzise 
că aii eşit învingători. El sfătueşte pe Saşi să aştepte 
desfăşurarea evenimentelor în linişte; dacă Huniade 
va scăpa teafăr, el va încheia pace cu dinsul, deo- 

camdată însă el se teme, că dacă ar părăsi ţara, 
Turcii ar năvăli într'însa şi ar ocupa-o. 

Scrisoarea aceasta fiind inedită, reproduc aci 
partea cea mai importantă dintr'însa : 

„Egregius vir Nicolaus de Vizakna scribit nobis 
ad eum accedere vellemus, donec magnificus Johannes, 
regni Hungariae gubernator, veniet de bello. Hoc ideo 
facere non possumus, quia feria tertia, prope praete- 
rita frater Naisph de Nicopolio venit ad nos, certis- 
sime dixit, quomodo Omrath dominus Turcorum in: 
tribus diebus sine omni intermissione contra, ipsum do- 
minum Johannem gubernatorem pugna[m] habuisset, 

1) „In vigilia omnium sanctorum anno d. 1448.
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ultimo die inter curros taboritarum inclusisset, pe- 

dester solus imperator inter yanicaros descendisset 

et omnes extra et intra currus taboritarum percusseni 

et interfecissent. Si veniemus nunc ad eum, Lurci 

statim nos et vos destruere possent. Ideo petimus 

vos sedentes pacifice quatenus habeatis patientiam, 

donec videbimus processus ipsius domini Johannis. 

Dubium est de vita ipsius; si autem enascitur de bello 

liber, secum conveniemus, bonam pacem faciemus ; 

si autem nunc nobis contrari fueritis, si quid tandem 

fiet, sint in detrimenta animarum vestrarum -et pe- 

riculum; coram deo respondeatis“. 

Dacă Wlad din această scrisoare şi Radozla din 

cealaltă sunt două nume sub care se ascunde Vladis- 

lav — ceeace este foarte probabil, dacă nu aproape 

sigur —, atunci trebue să admitem că acest fii al lui 

Dan a, fost lăsat de tatăl săii, pe vremea campaniei 

din 1448, locoţiitor la Tirgovişte şi a fost recunoscut, 

imediat după sfirşitul ei, de cătră Huniade domn în 

Muntenia. Dan, tatăl săi, fu silit să se retragă în 

Transilvania, unde îl găsim petrecină pe la 1459 (cf. 

mai sus, pag. 17). 

Xenopol, |. c., pag. 128, îl face pe Dan să 

domnească pănă la 1452, trecînd cu vederea peste 

documentul lui Vladislav din 1451. Este însă cu 

mult mai probabil că Dan a încetat să domneașcă 

îndată după lupta dela Cossovo (1448), căci, dacă 

este adevărat că el a trădat pe Unguri în această 

luptă (cf. Engel, |. c., pag. 172), de ce l-ar fi lăsat, 

Huniade să mai domnească dela 1448 încolo pănă 

la 1452? Afară de aceasta, nu cunoaştem nică un 
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eveniment politic din 1452, care ar explica detronarea 

lui Dan şi înlocuirea lui cu Vladislav în acest an. 
Este, prin urmare, mai aproape de adevăr a 

admite că domnia lui Vladislav Dan, premergătorul 

lui Vlad Ţepeş, a ţinut dela Octomvrie 1448!) pănă 

la Mai saă Iunie 1456, cind l-a tăiat Vlad Tepeş. 

EXCURS 1V. 

Mihnea cel Răi. 

Engel comunică în scrierea sa „Geschichte der 

Walachey“ două documente, a căror copie o avea 
dela Eder, şi care confirmă părerea noastră asupra 

originei lui Mihnea. Cea dintii este o scrisoare din 

12 Martie 1508 a cancelariei regale cătră Josa de Som, 

comitele de 'Temeş, care staţiona pe atunci cutfrmată 

în țara Birsei: acesta este îndemnat, ca în casul cînd 

Radu ar muri, să intre cu armată în Muntenia şi să 

prevină, pe “Turci. A doua este o scrisoare a regelui 

Vladislav din acelaş an, Aprikie 6, cătră Emeric Czobor, 

prin care îi comunică acestuia ştirea aflată, dela un sol 

al lui Josa, de Som, cum că voevodul Munteniei a murit, 

ar 'Turcii să pregătesc să intre cu mare armată în 

ţară; boerii şi locuitorii ţării, credincioşi coroanei un- 

gureşti, doresc însă să aibă domn pe un fiu al voevo: 

duluă Chypelles (quendam filium wayvodae Chypelles). 

Regele a poruncit în urmă aceasta lui Josa de Som 

să intre în Muntenia şi să sprijinească pe partizanii 

Ungariei contra domnului adus de Turci, în acelaş 

5 Lupta dela Cossovo sa dat în 18 şi 19 Octomvrie 1448,
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timp el a poruncit şi comitelui de Zips (Scepus) Ioan 

Zapolya, să trimeată la Buda pe fiul lui Chypelles, care 

se afla la dinsul, ca de aci să-l îndrepte mai departe 

spre Muntenia (misimus ad comitem Scepusiensem, 

qui filium Chypellews habet,... quem in Transalpinam 

mittemus). Dacă Chypelles este luat aci ca Tepes, 

atunci fiul despre care se vorbeşte nu este altul de 

cît Mihnea, care ocupă tronul la 1508 (nu la 1507, 

cum pune Xenopol, |. c., pag. 469)1). Engel interpre- 

tează greșit aceste documente, deducind dintr'însele 
două lucruri: 1) că intenţia regelui Vladislav nu s'a 

împlinit, deoarece Turcii îi luaseră înainte prin in- 

stalarea lui Mihnea, 2) că fiul voevodului Chypelles, 

pe care Chypelles şi el îl identifică cu Vlad "Ţepeş, 

sar fi chiemat Danciul (|. €., pag. 192). 

i întii, nimic nu ne sileşte a identifica pe 

„filius Chypelles,“ care se afla în 1508 la curtea lui 
Ioan Zapolya, cu „Danchwl, filius quonâdam Chyppel- 

lews“ saii „Danchul Czyppellews“, care împreună cu 

Dimitrie Jaksi€ şi cu Alb vistierul aii omorit pe 

Mihnea cel Răi la Sibiti în 1510. Acest Danciul 

Ţepeluş a fost un fiii al adevăratului Ţepeluş, adică 

al lui Basarab cel Tinăr, prin urmare un frate al lui 
Neagoe Basarab. 

Al doilea, este inexact că intenţia regelui Vla- 

dislav de a pune în scaunul muntenesc, după moartea, 

lui Radu, pe un fii al lui Ţepeş, a rămas neîmplinită, 

La 6 Aprilie 1508 regele ştia că Radu a murit şi 

1) La începutul an. 1508 trăea încă Radul; ei trimete Sibienilor, 

printr'o scrisoare din 28 Februarie 1508, informatii asupra Turcilor. 

Orig. Sibiu, copie la Acad. Rom. 
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poruncea lui Josa de Som să ducă domn în Muntenia - 

pe fiul lui "Ţepeş, care trăea la curtea lui Zapolya 

şi pe care locuitorii ţării îl doreau; el ruga în acelaş 

timp şi pe domnul Moldovei să dea ajutor coman- 

dantului săii în această întreprindere 1). Aceeaşi rugă- 

minte o făcea în 8 Mai acelaş an Saşilor din Braşov 2). 

O lună după acestea, în 2 Iunie 1508, Mihnea 

scria din Argeş 5) Saşilor din Sibiii, că „după ce s'a 
suit în scaun prin voinţa boerilor şi a lui Dumnezei, 
şi după ce toţi boerii sunt cu el şi toate cetăţile 
le-a ocupat, el îi asigură că nu vrea să fie nemul- 

țămator de binefacerile ce le-a primit dela Unguri 

(nolumus nos esse ingrati de beneficiis quos in Hun- 

garia accepimus), ci va fi prietenul lor şi va ţine 
pace cu ei; să n'aibă dar nici o frică de Tuyci. 

Nici nu ocupase bine tronul şi Mihnea + grăbea, 

să-şi asigure mai departe prietenia Saşilor din Ardeal. 

Aceasta se vede şi dintm”o scrisoare cătră Sibieni 

dela 6 Iunie 1508 a unui comandant unguresc sta- 

ţionat la Rişnov 4), în care acesta spunea că Mihnea 

îi dăduse actul de prietenie al lui şi al boerilor, că 

acest act il văzuse chiar Josa de Som, comitele de 

Temeş, şi că Mihnea era, stăpin pe cetatea Poenari şi 

se afla în Tirgovişte; cu toate acestea el sfătuea pe 

1) Scrisoarea din Engel, 1. c., pag, 192. 

2 Orig. Braşov, copie la Acad. Rom. Data: „Budae, in festo 

inventionis s. crucis“ 

5) „Argyas, feria secunda post ascensionem domini, anno 1508.* 

Orig. Sibiu, copie la Acad. Rom. 

*) Johannes de Lwlay. Data: in castris penes Roznaw feria 
tertia proxima post festum beati Bonifacii papae. Orig. Sibiu; copie 
la Acad. Rom.
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Saşii din Sibiu să nu trimeată încă nici o solie la 

dînsul, deoarece nu ştia încă cu siguranță dacă regele 

il va, susţinea mai departe în Muntenia sai nu. 

Aşa dar, la 6 Aprilie şi 3 Mai 1508 regele Un- 

gariei dă ordin să se introducă în Muntenia „fiul lui 

Chypelles“ ; la 2 şi 6 Iunie acelaș an Mihnea e 

stapin peste ţară şi asigură pe Saşi, supuşii regelui 

unguresc, că nu va uita nici-odată bine-facerile pri- 

mite de el în Ungaria: mai poate oare încăpea în- 

doeală, că acel fiii al lui Chypelles n'a putut fi altul 

decît Mihnea, şi că prin urmare Mihnea este fiul lui 

Ţepeş? Ni se pare că nu. 

Dar, ca şi tatăl săii, Mihnea, nu era statornic în 

prietenia sa. Deşi prin Septemurie şi Noemvrie 1508 

găsim din noii asigurări de prietenie şi de bună ve- 

cinătateY), la 1509 Mihnea începe să amenințe cu 
invaziuni. Cel puţin aşa spune Petru, voevodul Tran- 

silvaniei şi comitele Săcuilor, într'o scrisoare din 

8 Aprihe 15092) cătră Saşii din Bistriţa, în care le 

comunică că Mihnea vv. muntenesc adună armată 

de Turci şi de Munteni (în orig. Theucri et Volachi), 

ca să prade Braşovul şi Făgăraşul. Nu ştim dacă 

Mihnea, şi-a realizat, acest plan sai ba; ceeace ştim 

însă cu siguranță e, că în anul următor (1510) el fu 

alungat din scaun de boeri şi în locul lui fu pus 

domn Vlad cel Tinăr, fiul lui Vlad Călugărul. | 

1 Două scrisori ale lui Mihnea cătră Sibieni; amîndouă date 

din Bucureşti, una la 18 Septemvrie, alta la 10 Noemvrie. Origi: 

nalele la Sibit, copii la Acad. Rom. 

3) Orig. în archivul săsesc din Bistriţa, copie la Acad, Ron, 

Data: „Keresbanya, în festo resurrectionis domini.“ 
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Into scrisoare din 1 Ianuarie 1509!) cătră 
Johannes Lwlay, judecătorul regesc, se povesteşte 
un interesant episod din viaţa lui Mihnea, relatat de 
un Romin cu numele Tatul. Acesta spunea că Mihnea, 
a tăiat fără milă o sumă de boeri, pentru care în- 
terveniseră Braşovenii, şi că toată ţara tremura de 
frica, lui; el mai spunea că Mihnea a spînzurat pe 
un Om sărac, care venise la dinsul să se roage pentru 
scăderea dărilor. Iată cum se povesteşte această 
faptă a lui Mihnea, care samănă din fir în păr cu 
faptele tatălui săi Ţepeş: 

__ „Afară de acestea se mai zice că a spinzurat 
pe un sărac care venise la dinsul să se roage pentru 
scăderea birului, şi anume: întrebînd Mihnea pe acel 
sărac dacă are femee, săracul ii răspunse că are; 
atunci voevodul îi zise: ai să-mi plăteşti birul; iar 
săracul răspunse zicînd: dacă din pricina femeii trebue 
să plătesc birul, atunci mai de grabă îi dai drumul; 
auzind aceasta voevodul, îi zise: -dacă tu vreai să-i 
dai drumul femeii tale, atunci nu-ţi daii ei ţie dru- 
mul; şi porunci să-l pue în furci“ 2). 

Conclusiunea noastră este următoarea: Mihail 
sau Mihnea, fiul lui "Ţepeş, care pe la 1481—1484 

*) „Ex Cibinio, in die circumeisionis domini 1509,“ Orig. Sibiu; 
copie la Acad. Rom. 

:) „Prasterea et quod unum pauperem, qui cum eum acces- 
sisset ei pro census taxatione supplicasset, suspendere fecisset, pro 
eo quod, cum Michne pauperem interrogasset, an uxorem haberet, 

"qui respondisset, quod sic, tune vaivoda expedit, ut mihi, ut mihi 
(sic) censum des; cumque pauper replicasset dicens, si propter uxorem 
debeo dare censum, potius eam dimittam, quo audito vaivoda, si tu 
uzorem dimittere voiueris, ego te non dimittam, sicque sum patibulo 
afficere fecisset“.



74 VLAD ŢEPEŞ IN MUNTENIA 

trăea, la Buda, unde l-a văzut autorul povestei ruseşti 

despre Dracula, petrecea pe la 1494—1497 între Saşii 

din 'Transilvania şi se pregătea să năvălească în Mun- 

tenia contra lui Vlad Călugărul, iar pe la 1508 se 

afla la curtea, lui Ioan Zapolya, în Ungaria de nord; 

el fu instalat în scaunul muntenesc prin Mai 1508 

de oastea, ungurească care staţiona în ţara Birsei sub 

comanda lui Josa de Som. 

E de mirat că Engel, care cunoştea cele două 

documente principale pe care se întemeiază această, 

argumentaţie, a ajuns la, altă conclusie şi că greşala 

lui a trecut la toţi istoricii noştrii; aceştia, cind e 

vorba de "Ţepeş şi Mihnea, n'aii făcut decit ai re- 

petat pe Engel, unii chiar cu aceleaşi cuvinte 1). 

EXCURS V. 

O diplomă dela Vlad "Ţepeş din 1458. 

Publicăm aci în traducere singura diplomă in- 

ternă dela Vlad 'Ţepeş cunoscută pănă acum: e un 

1) Deşi argumentele de pănă aci sunt suficiente, vom aduce 

totuşi încă unul, pentru identificarea lui Mihail fiul lui 'Pepeş cu Mih- 

nea cel Răă. Se ştie anume, că imediat după omorul lui Mihnea prin 

Jak3ic şi Danciul 'Tepeluş (Martie 1510) Mircea, fiul lui Mihnea, care 

se afla pe lingă tatăl său la Sibiti, a omorit cu mina lui pe cei doi 

ucigaşi ai tatălui săi. Mircea trebue să fi fost atunci măcar de 20 

de ani, iar tatăl săi măcar de 40—45 de ani. Dacă socotim acum că 

Mihnea pe la 1484, cînd regele Ungariei l-a însurat în Buda, trebuea 

să fie măcar de 20 de ani, iar pe la 1494, cînd umbla să răstoarne 

pe fratele săi Vlad Călugărul, de 30 de ani, în sfirşit la 1508, cînd 

a ocupat tronul ţării romineşti, de 44 de ani, — resultatul acesta 

concoardă perfect cu virsta presupusă a fiului său Mircea la 1510. 

Socoteala var încurea cu totul, dacă am presupune că Mihnea era 

fiul lui Vlad Călugărul, nu ai lui Vlad Ţepeş.   
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privilegiu dat mănăstirei Tismana în 5 Martie 1458, 
Noi îl cunoaştem dintr'o copie a Academiei Romine, 
făcută de Peşacov după originalul ce se păstrează, în 
archivele statului. Diploma e interesantă mai mult prin 
lista boerilor lui Vlad Tepeş, decit prin cuprinsul ei. 

„Io Vlad voevod şi domn al întregii ţări a Ungrovla- 
hiei, fiul marelui Vlad voevod, dă domnia mea această po- 
runcă lăcaşului sfintei născătoare de Dumnezei, mănăstirei 
domniei mele Tismana, că să-i fie ei tot ce a avut și ati 
ținut în zilele sfîntrăposaţilor părinți ai domniei mele Vlad 
voevod, fie că's sate, fie că's bălțile Bistreţului sai alte 
bălți, sati ţigani sai mori sai hotar sai vii sat alţ- 
cevă, fie mult oră puţin, tot ce se ţine de mănăstire să 
le fie de ocină şi de ohabă, spre vecinica amintire a pă- 
rintelui domniei mele, cit timp voi fi în viaţă şi sănătos 
domnia, mea; şi de nimenea, să nu fie atinse, după porunca 
domniei mele. De aceea să nu îndrăznească a biîntui sa. 
tele mănăstirești saii bălțile saii hotarele saii morile sai 
viile sai pe ţigani sau orice altceva, nici judeţul, nici 
globnicul, nici birciul, nică vameşii de albine, nici găletarii, 
nică enejii ţigăneşti, nici vameşii de bălți, şi nică un alt boer 
al domniei mele, trimes după slujbele şi lucrul domniei mele; 
căci cine nu va asculta de porunca domniei mele şi-i va 
bîntui, unul ca, acela, va pieri prin moarte şi va fi blăstă- 
mat de preacurata născătoare de Dumnezeii şi va păţi răi 
şi minie dela domnia mea, ca, un necredincios şi călcător 
al poruncii domniei mele. Şi martori aii fost aceştia: jupin 
Dragomir 'Tacal, jupîn Voico Dobriţa, jupin Stan Negrev vor- 
nic, Iova vistier, Buda stolnic, Gherghina comis, Stoica pa- 
harnic, Pătru stratornic, Razan logofăt şi eu Radu grama- 
ticul, care am scris în mănăstirea, Tismana, luna, lui Martie 

"în 5, anul 6966, indictionul 6. 

(L. Ș.) 
Iw Vlad voevod, cu mila lui D-zeit domn. 

(Sigilul, care era lipit de hărtie s'a perdut).
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EXCURS VI. 

O scrisoare a lui Vlad "Ţepeş din 1462. 

Intwun manuscris latin Gin Miinchen cu felurite 

miscellanea, (No. 19,648, fol. 69 v. şi urm.) se gă- 

seşte copia unei scrisori a lui Vlad Ţepeş cătră regele 

Ungariei, scrisoare foarte importantă pentru eveni- 

mentele din 1469. Ea e datată: Giurgiu 11 Pebruarie 

1462 şi este scrisă de un secretar cunoscut al lui 

Vlad Ţepeş, de Radu Gramaticul (în copie Radiul 

Parma), cel care a scris şi privilegiul din 1458 al 

mănăstirei Tismana: o dovadă mai mult, că seri: 

soarea este autentică 1). 

Această scrisoare, necunoscută pănă acum, 0 

datoresc amabilităţii D-lui N. Iorga, care a copiat-o 

însuşi din manuscrisul dela Miinchen. Ea este de cea 

mai niare importanţă pentru istoria lui Vlad Ţepeş, 

căci confirmă o sumă de resultate ale studiului nos- 

tru, ciştigate din alte isvoare, mai puţin sigure. 

Scrisă fiind în iarna anului 1462, cind "Ţepeş 

auzise de pregătirile ce făceaii Turcii impotriva lui, 

ea ne qă nouă desluşiri asupra luptei lui cu duş 

manii creştinătăţii. Aceştia ceruseră dela Tepeş, să 

se lepede de prietenia lui cu Ungurii, să renunţe la 

căsătoria plănuită cu ruda regelui Matei şi să se 

alăture pe lingă dinşii. Ţepeş nu primeşte aceste pro- 

puneri, iar Turcii trimet pe Hamza, begul de Nicopol, 

3) Dealtmintrelea, autenticitatea scrisorii -e garantată în destul 

prin stilul ei cu o sintaxă aproape curat; rominească 
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să pue mina pe dinsul, cu vicleşug saii cu puterea, 

şi să-l ducă la Constantinopol. Hamza nu izbuteşte 

a face aceasta, ci provoacă, din potrivă, din partea 

lui Ţepeş mari pustiiri în Bulgaria şi crunte măce- 
luri de oameni în diferite locuri dealungul Dunării. 

Peste 23,000 de oameni, spune Ţepeş, ai pierit de 

minile ostaşilor săi. EI arată atit în scrisoare, cit şi 
într'un adaos la dinsa, într'o aşa numită „cedula“, 

ciți inşi ai pierit în fiecare localitate atacată de dinsul. 

In urma acestor devastări, pe care Ţepeş nu 

le-a făcut, cum zice dinsul, decît pentru a apăra le-: 

gea creştinească catolică şi regatul Ungariei, el se 

aştepta la un atac puternic din partea 'Turcilor în 

primăvară. Aceştia fac mari pregătiri spre a trece 

Dunărea şi aduc corăbii din Galipoli şi Constanti- 
nopol. Ţepeş roagă pe regele Ungariei, că dacă vrea 

ca el să se bată cu Turcii, să-i trimeată armatele 

„sale în ajutor, dacă nu pe toate, cel puţin pe cele 

din Ardeal și Săcuime 1); aceste ajutoare ar trebui 

să-i sosească pe la sf. Grigorie (12 Martie). El se 

roagă de rege să nu-i refuze acest ajutor, căci lupta 

lui se va da în interesul coroanei ungurești şi spre 
gloria numelui creştin. 

Acestea le seriea Ţepeş din Giurgiu, cu patru luni 

înainte de atacul turcesc. Se vede că Ungurii nu i-ai 

trimes nică un ajutor — ei se aflau într'o mare lipsă 
de bani — şi Ţepeş n'a putut resista, urgiei turceşti. 

1) Orig, „Transsilvaniam (ms. transferuiam) et Siculorum partest, 

observindu-se deosebirea ce o face poporul şi astăzi între ţara Ar- 

dealului şi Săcuime. Cf. scrisoarea lui Dan cătră Braşoveni (Archivul 

Braşovului, No. 8), în care acela spune că regele ta dat „ţara -Ar- 
dealului, Birsa şi Scicuimea“, ca să-şi. recucerească tronul.
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Dacă conţinutul acestei scrisori nu sar potrivi 

aşa de bine cu celelalte isvoare contimporane, forma 
deteriorată în care s'a păstrat ea ne-ar putea face 

s'o trecem cu vederea. Ea este însă confirmată şi 

prin Chalcocondylas, care aminteşte de o solie a lui 

Vlad 'Tepeş la Unguri, cu scopul de a cere ajutor 

contra 'Turcilor (ed. Bonn, pag. 508): după Chalco- 

condylas "Ţepeş motiva cererea lui prin faptul că 

Turcii, ocupînd Muntenia, ar deveni şi mai pericu- 

loşi pentru Ungaria. Intocmai acelaş lucru îl spune 

'Pepeş în scrisoarea sa din Il Febr. 1462. Numele 

paşei (Hamza-beg), căsătoria lui Vlad Ţepeş cu o 

rudă a regelui Matei, făgăduinţa celui dintii de a 

proteja, legea, catolică şi multele amănunte cu privire 

la pustiirile din Bulgaria: iată atitea lucruri cunoscute 

din alte .isvoare şi coroborate acum de însuşi Ţepeş 

prin scrisoarea sa. Cuprinsul şi data scrisorii nu 

schimbă întru nimic conclusiunile adoptate de noi 

pănă aci, şi deaceea o publicăm fără nici un comen- 

tarii. Copia în care s'a păstrat e foarte rea; nu- 

mele proprii, mai ales cele de localităţi, sunt foarte 

schimonosite : multe nici nu se pot identifica de fel 

cu cele de astăzi. Noi o tipărim aci întocmai după 

copia D-lui Iorga, admiţind citeva îndreptări de gre- 

şeli evidente, pe care le relevăm în parenteze. 

Excemplum litterarum scriptarum serenissimo domino regi 

Ungarie per Vulnad vaivodam parcium, transalpinarum, ex 

parte Turci. . 

Serenissime princeps et domine noster gratiose! Quia 

in prioribus nostris litteris scripseramus eidem serenitati 

vestrae, quomodo 'Turcj, saevissimi crucis Christi inimici,  
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nunccios ipsorum solennes, eo quod pacem et unionem inter 
vestram serenitatem et nos initam et confederatam non 

tenere nupciasque sperneremus celebrare, transmiserunt, sed 

ipsis solum adhaerere ad portamque ipsius caesaris Turko- 
rum quae curia dicitur transiremus ; quod si pacem unionem- 
que et nuptias vestrae serenitat; non derelinqueremus, extunc 
pacem nobiscum ipsi Turci nolent tenere; qui et quendam 
consiliarium caesaris Turkorum principalem nomine Hanza, 
bech de Nicopoll ad metas super Danubium constituendas 
miserunt, sic quod si idem Hanza bech nos aliquomoâo per 
quasdam decepciones sive super fidem sive alia fraude quoquo 
modo posset ad portam ducere, bene quidem, si vero non, 
apprehendere nos deberet, apprehensumque adducere. Sed 
divina volente clemencia interim quo ad dictas metas iremus, 
de ipsorum fraude et astucia avisabamur, et eundem Hanza, 
bech in tenutam ipsorum et regnum sub quodam castro Ger- 
gio !) vocato apprehendimus, in clamoribus autem hominum 
nostrorum castrum aperientes, eo quod homines ipsorum 
intrarent, homines nostri in suos se miscentes intrarunt 
acceperuntque ; quod et mox comburi fecimus hominesque 
utriusque sexus parvi et magni a loco Oblisica et Nova- 
zel vocato, ubi Danubium in mare cadit, usque ad Rahoma, 
qui locus infra, versus Kiliam parve âistancie alicuius existit, 
usque ad locum Zemomt et Gigni nuncupatum?) 'Turci et Bul- 
gari interempti sunt in numero XXIII” VIII“ et LXXXIIII, 

exceptis qui in domibus combusti sunt, vel quorum capita, 
officialibus nostris non sunt; presentata. Ista vestra, serenitas 
sciat pro hac vice nos in ipsos perpetrasse, qui tamen 
pluribus nos rogatibus hortabantur christianitatem deserere 
ipsisque adhaerere. Igitur sciat e. vestra, serenitas, quod nos 
pacem cum ipsis non propter nos, sed propter honorem e. 

:) Giurglu. 
3) Asupra acestor nume geografice cf. notele de pe paginele 

următoare. Dacă interpretaţiile date acolo sunt adevărate, atunci 

regiunea prădată de "Ţepeş în Bulgaria s'a întins de-alungul Dunărei, 

dela gurile ei, pănă la Zîmnicea. :
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serenitatis vestrae eiusque sacre corone tociusque christia- 

nitatis conservationem fideique catholicae roboracionem vio- 

- lavimus. Quod ipsi jam nos fecisse videntes, lites: ipsorum 

ac discordias undique habitas, tam ad regnum” serenitatis 

vestrae sacramque coronam pertinentes, quam "eciam ad 

omnes alias partes quas hucusque habuerunt retraxerunt, 

omnem furorem (în ms. favorem) super nos inicierunt, qui 

toto conamine ad aperitionem temporis, videlicet in vere, 

hostiliter venire intendunt; qui tamen vada non habent, 

quogue omnia vada ipsorum super Danubium excepto Bodon 

comburi fecimus et destruj desolarique; quod per vada Bodon 

minime nocere possunt, sed vada et naves ex Constantino- 

poli et Galipoli per mare ad Danubium volunt: adducere 

et intendunt. Ob hoc, domine mi graciose, si vestrae sere: 

nitatis voluntas est cum ei[s]ldem habere conflictum, ex- 

tuns omnia, vada, vestra populumque vestrum exercitualem, 

tam equestrem quam pedestrem, congregare in (ms. id) 

hasque pairtes nostras transalpinas conducere hieque cum 

ipsis conflictum habere dignemini et velitis. Si autem eadem 

vestra serenitas şolus cum suo capite venire nollet, extunc 

suum populum exercitualem ad partes suas transsilvanas 

(ms. transseruas) jam ad festum Sancti Gregorij martiris 

proxime affuturum deputari et transmiti dignetur. Si eadem 

serenitas vestra totum suum populum dare nollet, extunc 

Quantum. serenitati vestrae esse voluntas praebere digna. 

retur, saltim Transsilvaniam (ms. transferuiam) et Siculorum 

partes. Si vero serenitas vestra ullum nobis dare vellet sub- 

sidium, tunc serenitas vestra non aliqua prorogatione tenere 

dignetur, sed veraciter nobis suam indicet voluntatem; ho: 

minem nostrum exhibitorem presentium hac vice non retar- 

dare dignetur serenitas vestra, sed mox et celeriter remittere, 

quoniam nullis modis rem inceptam derelinquere, sed ad 

finem volumus deducere; quod si deus omnipotens oracio- 

nibus et suffragijs exauditis christianorum ad precesque 

suorum humilium suas benignas inclinaverit aures nobisque 

tales erga paganos crucis Christi inimicos victorias prae- 

  

  

 



O SCRISOARE A LUI ŢEPEŞ DIN 1462 81 
  

buerit, eidem vestrae serenitati suaeque sacrae coronae toti: 
que regno orthodoxe fidei christiane honor summus erit 
utilitasque et comodum spirituale, quum non ferocitatem 
ipsorum fugere, sed conflictum modis omnibus volumus cum 
ipsis habere. Quod si nobis, quod deus avertat, male succes- 
serit regniculumque nostrum interierit, neque [e]idem serenitati 
vestrae ex hoc. utilitas pervenerit et comodum, quoniam 
toti christianitati esset in detrimentum. Insuper quitquid 
js homo noster Radiul Farma dictum eidem serenitati, tam- 
quam in propria nostra persona cum serenitate vestra, 
essemus constituti. Ex Viugivar (Giurgivar ?), feria V in 
festo beate Scolasticae Virginis, anno etc. LXII?. 

Registrum în guibus locis quot homines pro hac vice în 
Turcia per dominum Vulaad parcium transalpinarum vaivo- 
dam utriusgue sexus Turci et Bulgari interempti sunt. 

Primo in Oblisica :) et in Novazok ?) locis sic vocatis 
interempti sunt MCCL etc.; item in Drekchtar 5) et in 
Cartari 4) et in Dridopotrom VI* VIII” XL; item in Orzoma 
interempti sunt CCCXLIII; in Vektrem 5) interempti sunt, 
VII XL; in Turkama €) sunt interempti VIXXX; item 
castra eiusdem circumfereum (sic) acceperunt, una, sola turris 
remansit ; item in Maroten ?) interempti sunt CCX, in 
Gregio 8) ab ambabus partibus interempti sunt VI*CCCOXIV 

1) Obluciţa, ? 
2) Novo-selo ? . 
5) Probabil Silistria, pe bulgăreşte Drustor. 
1) Cartal ? 

5 Ce este de înţeies sub numirile Dridopotrom, Orzoma (pro- 
babil identică cu Rahoma de mai sus) şi Vectrem, nu putem şti; 
nu cumva Rahoma 'să fie Rassowa? 

*) Să fie Turtucaia de pe malul drept al Dunării, faţă în faţă 
cu Olteniţa ? 

') Maretin, pe malul drept al Dunării, spre ost de Rusciuc. 
s) Giurgiu? 

46356 6
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castrumque ex altera parte Danubii habitum expugnatum 

est et receptum. Dominus castri videlicet zabas occisus est ; 

et Hanika, beg ibidem apprehensus est, et zabas de Nicopol 

filius Phirnebeg eciam apprehensus est et decollavimus; 

quoquod eciam 'Turej de pertinencijs Nicopol fuerunt, po- 

tiores omnes cum eodem interierunt. Item in Pirgos ') et 

Batin ?) et in Nongrad 5) interempti sunt CCCLXXXIV, in 

Finston 4) et in duobus opidis eiusdem pertinentibus inter- 

empti sunt CCCCX ; item vadus de Nicopol combustus est 

omnino et destructus; item [in] Zomonid 5) et in Gingne$) in- 

terlempti] sunt MCCCXVIII; in opido Oratoua 2) interempti 

sunt MCCCCCLX; item vadum ibidem totaliter est com- 

bustum et ibidem capitaneus fuit Vagoi de Oraoia d) per 

dominum Vulaad constitutus; item in suprascriptis locis 

ubique vada fuerunt, que omnia combusta sunt et destructa ; 

homines autem utriusque sexus, juvenes et parvuli cum 

infantibus pariter occisi sunt, omnisque locus suprascriptus 

destructus remansit. Ista autem suprascripta interempto- 

vum solum sunt quorum capita et signa sunt officialibus 

nostris ad omines partes supraseriptas constitutis; qui aliter 

non sint ostensi aut in domibus combusti, quorum nume: 

rum ignoramus, quia quam plures interierunt etc. 8). | 

1 Turnul. 

2) Batin, sat bulgăresc pe malul 1 drept al Dunării,” cam în , faţa 

Pietroşanilor noştrii. 

2) Novi Grad? 
1) Şiştovul ? 

5) Zimnicea ? . 

) Să fie Gigen, sat bulgăresc deadreapta Dunării, în față cu 

Celei ? 

2 Rahova? 

3) Aci şi în celelalte două locuri ete. se află în manuscris, nu 

este pus de noi. 

    
    

   



NARAŢIUNILE GERMANE ŞI RUSEŞTI 
ASUPRA LUI VLAD ȚEPEȘ



Naraţiunile germane asupra lui Vlad Ţepeş. 

Faima tirăniilor lui Ţepeş se lăţise încă în tim- 
pul vieţii lui prin ţările apusului; ea trecuse mai 
intii munţii în Transilvania, de aci prin Saşi ajunse 
în Ungaria şi în ţările germane; petrecerea lui Ţepeş 
la Buda în timpul unui rege aşa, de celebru ca Matei 
Corvin a ajutat şi mai mult răspindirea ei. Aceasta 
ne explică cum de pe la sfirșitul veacului al 15-lea 
şi începutul veacului al 16-lea ies în Germania mai 
multe ediţii ale unei broşuri, care avea, îndoitul scop 
de a face cunoscute publicului faptele unui tiran ne- 
mai pomenit şi a-l delecta cu o lectură interesantă, 
Cruzimile lui 'Pepeş se ceteaii într'o epocă încă destul 
de barbară ca sec. 15—16 cu mare interes. Broșura 
mai avea apoi şi o parte morală: atribuind imblin- 
zivea inchipuită a lui "Ţepeş binefăcătoarei influenţe a 
religiunei catolice — căci toate ediţiunile vorbesc. de 
convertirea lui "Ţepeş la catolicism, — ea, dădea în 
acelaş timp o hrană spirituală poporului, şi dacă nu 
era incurajată, cel puţin nu era combătută de clerul 
catolic. 

Y Narațiunea germană, despre Ţepeş nu este nici 
o simplă cronică, care să povestească numai faptele 
adevărate, nu este nici o poveste, în care ar predo-
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mina cu totul fantazia şi tendința moralizătoare; ea 

este şi una şi alta. Acest dublu caracter al nar aţiunei 

a făcut pe unii s'o fa drept o novelă, în care ima- 

ginaţia, joacă rolul principal, şi să spele din pricina 

aceasta, pe "Ţepeş de crimele cu care e încărcat în- 

ti'însa ; pe alţii t-a făcut s'o ia drept iz7or istoric şi 

să admită ca. adevărate toate cîte se spun într însa. 

Engel, care â publicat-o întiiaş dată, după exemplarul 

contelui Szâchânyi, a fost cel dintii care a apreciat-o 

şi utilizat-o în istoria lui după merit ?. 

Se cunose pănă acum, după studiile bibliografice 

ale lui Kertbeny 2), şase edițiuni, aproape “toate cu 

acelaş text. Acestea sunt: 

1. Exemplarul din biblioteca contelui Sz6chânyi, 

astăzi aflator în biblioteca naţională din Budapesta, 

reprodus întreg de Engel în redacţiunea originală şi 

de Kertbeny înti”o traducere germană modernă, fă- 

cută de Podhorski, membru al Academiei Ungureşti, 

]. c., pag.: 329 — 832. Aceasta, este o broşură,. de 6 

file, tipărite cu litere gotice, fără loc şi dată, din care 

însă numai 51/4 sunt umplute, restul.e gol. Titlul 

este: Van deme guaden thyrane Dracole wyda: des- 

pre tiranu! cel răi Drăculea Vodă. Pe fila întiia e 

imprimat portretul lui "Ţepeş, cel reprodus de Engel 

în prefața, istoriei sale, de D-l Hasdei în broşura 

„Filosofia portretului lui 'Țepeş“, Bucureşti 1864, şi 

de noi la începutul acestei scrieri. Engel. crede că 

') Geschichte der Moldau und Yalachey, Halle 1804, pag: 15— 80 

şi 173—179. 

2) Ungarn betreffende deutsche Erstlingsdroke, 1454-1600, v. 

K. M: Kertbeny, Budapest '1880; pag. 9—10.  
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această broşură a fost tipărită în timpul lui Matei 
Corvin şi anume după 1477, cînd Ţepeş fu restituit, 
după dinsul, în domnie. O supoziţie mai preciză de- 
spre locul şi anul tipărirei este cu neputinţă. 

2. Un al doilea exemplar, fără loc şi dată, ase- 
menea celui dintii, poartă titlul „Dracole waida“ D. 

3. Cea mai veche ediţie datată este cea din Bam- 
berg, făcută de Hans Sporer la 1491, în 40, cu titlul: 
Lin wunderliche und erschrâckenliche hystori von einem 
grossen 1wiiltrich genant Dracole wayda : o istorie mi- 
nunată și grozavă despre un mare tiran numit Dră- 
culea vodă. 

4. La 1494 a tipărit Christoff Schnaitter la Augs- 
burg o broșură în 40, cu litere gotice, sub titlul: 
Dracole 1cayda. 

5. In 1500 s'a făcut o ediţie la Strassburg, 6 file 
în 40. 

6. Din 1521 avem o ediţie dela Niirnberg, în 
8%, făcută de Jobst Gutknecht. 

Cele două din urmă au titlul „Hystorie“ şi par 
a fi identice cu exemplarul din 1491, despre care Kert- 
beny nu ştie unde se află acum. Dinsul crede că 
ediţia 1 ar fi din anul 1456 (|. c., pag. 9.) Şi scrisă 
„in altsăchsischer Sprache Siebenbiirgens“ ; se contra- 

1) Acad. Rom, posede şi ea un exemplar din colecţiunea Sturdza, 
fară loc şi dată, tipărit cu litere gotice şi avind titlul „von dem Dracole 
vayda, dem grossen Thyrannen.* Textul este acelaş ca şi în exemplarul 
lut Engel, însă în limba germană modernă. Inceputul: „Nach Christi 
unsers herren geburt MCCCCLYVI jar hate Dracole wayda vil erschrocken- 
licher und wunderbărlicher ding gsthon als hernach geschriben stat, 
Item der alt gubernator hatt den alten Dracol lassen tădten, etc.“ 
Sfirşitul: „Darnach macht der kânig den Dracole wayda wider zu sinem 
herren als vor und man sagt er thet darnach vil giiter sach. Amen“,
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zice însă singur spunînd mai jos (pag. 10) că prima 

ediţie trebue să fi fost făcută în Transilvania pe la 

1480, după moartea lui "Ţepeş. Despre ediţia nem- 

țască din Bamberg dela 1491 crede că e făcută după 

prima ediţie săsască: nu ştie insă dacă amindouă 

ati acelaş cuprins şi dacă ediţia din 1491 nu pre- 

zintă cumva o altă redacţie, ceeace ar rezulta din 

deosebirea de titlu. Presupunerea lui Kertbeny este 

insă lipsită de temeiii, căci prima carte tipărită în 

Transilvania datează (după Seivert) din anul 1529; 

prin urmare cele două, ediţiuni fără loc şi dată, pre- 

“supuse mai vechi decit ediţiunile: dela 1491, 1494, 

1500 şi 1521, sunt făcute tot în Germania. Kertbeny 

mai greşeşte crezind că ediţia reprodusă de Engel 

este „altsăchsisch“ ; ea este „plattdeutsch“, căci are 

toate caracterele acestui dialect german de nord, care 

se vorbeşte şi astăzi !). 

Academia Romină posede o copie, procurată de 

d-l Nic. Ionescu, de pe un manuscris din sec. 16 

al bibliotecei mănăstirei din St. Gall (Nr. 806), în 

care se află (pp. 283 — 288) aceeaşi naraţiune despre 

Vlad 'Ţepeş, pe care o cunoaştem din textul lui Engel, 

cu foarte mici deosebiri în şirul episoadelor şi cu 

citeva lipsuri?); titlul nu e păstrat, jar naraţiunea 

1 Aşa: p=—f: dorp — dorf, koplude — kauileute; k=ch : wundel- 

like — wunderliche; sprake — sprache, ok — auch; î=—s: laten — lassen, 

groet; — gross, utheruten — ausrotten ; 1=z: to-—zu, tohanth —zuhand, 

Wortelande — Burzenlande; d = t: olden — alten, doden — toten, 

lude — leute, ghetreden — getretten, etc. 

2 Lipsesc aci episoadele despre cei doi călugări ş şi despre săracii 

cel arşi înti'o casă, precum şi încheierea despre instalarea în a doua 

domnie; în schimb ea are alin. 8 despre prădarea Sibiului şi sa- 

telor Holtzniaodorff şi Holizmetija şi al. 25 despre prâdarea Făgăraşului. 
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începe cu „ltem der alt gubernator“, întocmai ca 

alin. 1 din textul lui Engel. Dialectul în care e scrisă 

această versiune este cel alemanic (alemanisch), cu 

mult mai apropiat de actuala limbă literară decit 

dialectul plattdeutsch !). Versiunea însăşi pare a fi o 

reproducere după o broşură tipărită, poate cu schim- 

barea dialectului. 

Atit versiunile tipărite, cit şi copia manuscrisă 

din St. Gall, ai acelaş izvor: o singură versiune pri: 

milivă, scrisă probabil de un Sas dela Braşov sai 

dela Sibii. Numai un Sas putea cunoaşte aşa de 
bine ţinuturile din jurul Sibiului şi Braşovului, Am- 

laşul, Făgăraşul, Tălmaciul şi celelalte localităţi mai 

mărunte amintite în naraţiune. Amănuntele topogra- 

fice ale Braşovului indică mai mult pe un Braşovean: 
biserica sf. Bartolomei, pe care o pomeneşte autorul, 

există şi astăzi în Braşov, Zeiden (romineşte Cotlea) 
este şi astăzi un sat săsesc lingă Braşov; un Capel- 

lenderg există şi astăzi în acest oraş, deşi capela 
Sf. lacob de care se vorbeşte în naraţiune a dispărut. 
de mult, lăsind insă o urmă de existența ei în nu- 

mele dealului pe care Rominii îl numesc „Timpa“ 2). 

Cf. s=ei: sin, siner — sein, seiner; pin — pein; Zeginer — 
Zigeiner ; drissig — dreissig; wib, wipp — weib; ysy —sisen; u=au: 

ufi — auf; krutt — kraut; husz — haus; gruszamlich — grausamlich ; 

ussertha!lb — ausserhalb; sugende —saugende ; jiz=eu: kouflitt şi fur- 

Jiitt — Kanfieute şi furleute ; fiiiind — freund, ete. 

:) D-l Hasdeu, în broşura sa despre filosofia portretului lui Ţepeş, 
este de părere că naraţiunea din Engel e scrisă de un Sas din Tran: 

silvania: „totul ne face a crede că acest opuscul scris de un Sas 

din Transilvania s'a alcătuit la curtea lui Corvin“. Că sar fi alcătuit 

tocmai la curtea lui Curvin, n'avem indicii; D-l Hasdeu admite însă a- 
ceasta, ca să poată admite mai departe că „portretul lui Ţepeş este 

tot atit de veridic ca al lui Mihai Viteazul făcut la Praga“ (pag. 45).



90 NARAŢIUNILE GERMANE ASUPRA LUI VLAD ŢEPEŞ 
  

Publicăm mai jos două texte ale naraţiunei să- 

seşti: unul încă nepublicat, din Ms. No. 806 al biblio- 

tecef conventului din St. Gall, altul publicat la 1804 

de Engel, după exemplarul aflător în biblioteca naţio- 

nală :din Budapesta; pe cel dintii îl cunoaştem din co- 

pia “Academiei Romine, făcută de însuși. biblioteca- 

rul conventului, pe al doilea îl luăm din Engel. 7, 

“Manuscrisul bibliotecii conventului, din SE. Gall, 

No. 806, pp. 283—288. 

“1. Item der alt gubeinator der het den alten 

Dracol lassen tâden, und der dracol und. sin briider 

die. habend abtretten von irem glouben' und ver- 

haissen und geschworen den christen glouben zu 

beschirmen und halten. 

“2, Item des selben jars ist er gesetzt und herr 

worden. in der Walachey; ze hand het er lassen tâden 

den Laflaw Wabada der daselbs herr ist: gewesen. 
pei 

  

Uan eyneme băsen tyrannen ghenomet Dracole 1vyda. 

Na, der bort vnses her& insu cristi MCOCOLVI yaer heft 

deşse Dracole Wyda vele schreckelike wunderlike dink ghe: 

dan unde bedreuen in Walechyen unde ok in Ungaren. 

1. Item de olde Gubernator hefft den olden Dracol do- 

den laten, unde de Dracole unde sin broder hebben aff ghe- 

treden van ereme louen uă hebben ghelauet. unde ghesworen 

den cristen louen .to beschermende. 

| 9, Item des suluen yares wart he ghesettet tho eyneme 

heren in de Walachye. 'Tohanth leth he doden: den Lasla 

Wyda, de darsuluest herre ys ghewest,. 
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3. Item zu hand darnach het er dorffer und 

schlâsser in Sibenburgen by der Hermonstatt lassen 

verbrennen, und geschlisser in Sibenburg daselbs 

und dorfter mit namen kloster Holtzniwdorff, Holtz- 

netya zu ăschen gantz verbrennen. 

4. Item Berkendorf in Wuetzerland het er lassen 

verbrennen, man und frowen, kinder gros und klain; 

die er daselbs nit verbrennt, die het er mit im 

gefiirt und ingeschmidet mit kettinen in die Wa- 

lachej und hett s all lassen spissen. 

5. Item kouflutt und furliitt von Wuetzerland 

der Dracol hett ingesetzt ein frjdstag und in „dem 

frjdstag lieb er ir viel spissen. 

6. Item jung knaben und ander die in die Wa. 

lacheş geschickt wurdent, die warend von vil landen, 

dass sy soltend lernen. die sprach, ouch ander ding, 

die liess er selbs zusamen bringen und im tiberant- 
  

3. Item tohant dar na, hefft he in Zouenborgen ufi ok 

in Wortelande mit namen Beckendorp laten vorbernen. Ok 

vrouwen uâ mai, junk uă olt, etlike hefft he mit syk ghe- 

uoret in de Walachie an yseren kedă uă darsulues alle lată 

doerspeten. 

4. Item he hefft alle jungă, de in sin lant ghesant 

weten,. vmme to lerende de sprake, de het hee alle in eynen 

staunen beschluten ui leth se vorbern&. Der synt ghewest 
veerhundert,. 

5. Item he heft eynen vrede ghemaket in sineme lande, 
in deme suluen hefft he vele koplude uii voerlude vth Wor- 
telande laten speten. 

6. Item he hefft ok. ein groet slechte uthe rută laten 
ufspeten van deme minsten beth to deme meysten, Yunk 
unde olt. .
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worten. Die lie; er all in ein stuben zusamen tun 

und lie; sj verbrennen; der warend in der zal 4 

hundert. 

7. Item er hett lassen ubriitten ein grof ge- 

schlecht vom minsten untz an maisten, kinder, friind, 

brider, schwâstern, und het sy all lassen spissen. 

8. Item er het ouch sin litt nackend in lassen 

graben untz an den nabel, darnach het er lassen zu 

in schiessen. Er het ouch etlich lassen bratten, 

etlich schinden. 

9. Item er het den jungen Darin gefangen, 

darnach het er in lassen wegen durch sin priester- 

schafit, und so er es alles volbracht hatt, do het er 
  

7. Item he heft den jungen Dan ghefanghen unde heft 

em eyn graft laten mak& und leth ene besyngen. na criste- 
liker ordeninge unde wyse, uă hefft em syn houet aff hauwă& 

lat& bi deme sulu& grave. 

8. Item boden synt to em gheschikket word vă deme 

koninkrithe to Yngeren uă van Sassen unde Zouenborgen in 

de Walachye, der weren LV in deme tale, de leth de Dra- 

cole vyf weken bey den, u leth spete vor ere herberge 

stecken. Also syne de boden in groten sorgh& ghewesen, uă dat 

heft he daruiăe ghedarn, wente he befruchtede vorrederya. 

De wyle tog he in Worteland unde vordarif dar ten rogg&, 

und> alle de vruchte leth he vorbernen, vn de dat volk leth 

he ghefang& vor& buten dar Kronstat alzo ghenomet. Do 

hefit de Dracole. gherouwet by sunte jacobs capelle vi heft 

de vorstat laten vorbernen. Ock do de dach des morgens vro 

anquă, do leth he vrouwen vă manne, junk uă olt, bi der 

suluen cappellen under den bsrch doerspeten, uă heft syk 

myddene mank ze ghesettet unde dat morghenbrot myt 

groten vrouden gheten. | 

9. Item he hefft ock sunte bortholome 2 kerke laten 
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denn lassen machen ain grab nach gewonhait der 
Christen und hatt im lassen abschlachen sin heubt 
by dem grab. 

10. Item botten sind gesanât worden zu dem 
Dracol von dem kung von Hungern und von Sachssen 
und in Sibenburg, in zal funf und funftzig, in die 
Walachey. Do lie; der Dracol die herren fachen als 
uff funfi wuchen, und lie5 spi; machen fir ir herberg, 
und die gedachtend alweg man wurd sy spifen. Ey 
wie in gro; sorgen sind sy gewesen! Darumb das 
er durch sș nit verratten wurd, darumb behielt er 
sy so lang. Und hub sich uf mit alle» siner macht 
und zoch in Wuetzerland. Aines morges fiii kam 
er in die dorfer, schlâss und stett, alle die er uber- 
mocht die verstort, er ouch, all frucht und traidt lie 
er alles verbrennen. Und alle die er daselbst het 
gefangen, die het er lassen fiiren usserthalb der 
stati genampt Kranstatt Î) by der capellen die da 
heist $. Iacob. Und der Dracol daselbs hatt geru- 
wet und hatt die gantzen vorstatt lassen verbrennen. 
Ouch als ter tag komen ist morgens fii, was er 
begraifi, frow und man, kinder jung und alt, het er 
an dem morgen an den berg by der capellen all 
  

vorbernen ui alle de ornate, clenote unde kelke mit walt 
van dar ghenamen. 

10. Item he heft syner hoeftmăs eyn in eyn grot dorp 
gheschikket, mit nam& Zendingk, dat to vorbernen. Wen de 
sulue hoftmă konde dath dorp nicht vorbernen, van wedder- 
staent der dorplude, ynde quâ wedder to huj to deme Dra- 
  

1) Exemplarul Sturăza, Kronstat.
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lassen  spijen - umb und. umb den berg; und er. ist 
mit under in gesessen zu tisch und sin frind daselbs 
gehabt. 

11. ltem S. Bartolme's kireh het er lassen ver- 
brennen daselbs, ouch alle die ornat und kelch be- 
roubt und genomen. Item er hat geschafft ainen sinen 
houbtman in ein gro; dorff mit :namen Zejding !) 
zu verbrennen, aber der selb houbtman mocht das- 
selb . nit verbrennen von widerstand der dorfliitt. 
Do kam er zu sinem herren und sprach: herr, ich 
hab das nit mogen volbringen, das du mich hast 
haissen tun. Do nam er in und hief in spiben. 

12. Item kouflit und ander lit mit waar gan- 
tzer  koufimanschafft von Wuetzerland gegen der 
Thunow?) gegen Bregal 8) in zal 600 mit allem irem 
  

cole unde. sprak: ik hebbe nicht konen vullenbring&. dat 
du my gheheten hefft; altohand leth hee den houetman: 
doer speten, 

11. Item koplude uă ander volk mit erer kop&schop 
quem& van Wortelande ouer der Donouwe to Pregel ym 
talle VI hundert; de hefft de 'Dracol alle lat€ doerspeten 
und ere guth laten nemen. - 

12. Item he heft laten : maken eynen groten xoperen 
ketel ui dar ouer eyne brede decke myt holen, unde heft 
de lude mith den houeden dardoer stecken vn also sluten 
und heft den ketel mith watere laten vullea, unde heft 
groet vuer vnder deme ketele laten mak6 vn dat volk also 
yamerlyken laten ropen vnde schr yen, went dat ze gans 
vorsoden synt. 

) St. Zeinding 
2) St. Thunaw. 

*) St. Pregel.
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gutt hat er sy all  lassen spiben und das gutt zu im 
genomen. | 

13. ltem er het lassen machen ein grossen 
kessel mit zwei handhebinen und dariiber ein pini 
mit brettern und dadurch het er lassen l6cher machen, 
das ain mensch mit dem kopf dardurch komen 
mag. Darnach hatt er ain gro$ fir darunder ge- 
macht und wasser in den kessel gegossen und het 
sy lassen sieden. Er hat vil menschen, frowen und 
man, lassen -spiben, jung und alt. 

14. Ouch ist er wiederumb komen in Siben- 
burg gen Talmetz!); daselbst hett er die menschen 
lassen hacken als das krutt, und die er mit im ge: 
fangen gefurt hatt in die Walachey, die hatt er 
grufamlich und mancherlay spiben. lassen. 

  

13, Item vorsehreckelicke vurchtsame vnuthsprekelike 

pyne heft he bedacht. Alze dat he heft laten moeder vi 

kynder an d8 brusi€ zughâde to same spetâ, det de kynaere 

den moderen an den brusten ghesportelt hebben beth in den 

doet. Des gheliken heft he den moderen de bruste upghe- 

sneden uă de kindere mit den houeden dar doer gestecken 

uiă beyde alzo up eynander gespetet. 

14, Item etlike mynschen heft hee syâlingk laten doer 
speten allerleye volk, cristen, yoden vnde heyden, dat se 
syk lange hebben moghen roghen vnde sportelen uâ -geslen- 
gert doer eynander alse de poggen. Dar na heft he en hende 

ui vote ok lat& anspeten unde heft vaken in syner sprake 
gesecht: ey woth groter aberheyt dryuen se nu. Aldus hefft 
her syne vroude ghehat, 

1) St. Kalmotz (Tălmaciu, lingă Sibiu),
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15. Item erschrockenlichen forehtsamelichen und 

unufsprecheliche pin hat ererdacht, das er hett lafen 

spiben miitter und kinder sugende und innerhalb 

eines jars oder 2 oder mer hatt er lassen spiben. 

Es haben ouch die kindlin den miitteren an ir brust 

griffen, ouch die mitter die kindle. Es het ouch den 

miittern die brust von einănderen geschnitten. und 

die kinder mit dem hobt dardureh geschoben und 

darnach gespitt, und vil ander pin; solche groje pin 

und schmertzen alle wiitterich und durechter der 

christenhait nie erdacht habend, als von Herodes, 

Nerone und Diocletiano und aller ander hayden tatten 

soleh marter nie erdacht habend als disser wiitterich. 

16. Item menschen het er lassen spiten sittlin- 

gen allerlaj durch einander, jung und alt, frowen 

und man. Ouch so habent sy sich mugen begelten 

mit henden und fiiten und hand sich gewendet und 

gezablet durcheinander als die frâsch. Darnach het 

  

15. Item he heft eynen Thatter !) gefangen, de hadde 

ghestalen. Do quemă ae anderen 'Thatters ună beden den Dra- 

col, he schelde ene lo; geuen. Do antwarde he un sprak: 

he moet hangen, unde gy scholen ene seluen henghen. Se 

sprecken: id were nicht ere wonheyt. Do leth de Dracol den 

Phatter in eyn ketel seden, unde de andere Thatters mosten 

ene ethen mit vleesche uă mit knak&. 

16. Item to em wart ok ghesant eyn erwerdych man, 

unde de quă to em by den luden, de hee also yamerlyken 

hatte laten speten. Do ginck der Dracole manck ze vmme 

ui beschouwete ze. De weren gheschapen alse vyn groet 

dorre wolt. Do sprak de sulue man to deme Dracol: wo- 

1) St. Zygeyner. 
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er die ouch lassen spiben und sprach offt nach; siner 
sprach: ey wie grobe gradikait tribent. sș. :. Und 
das sind gewesen haiden, juden, christen, ketzer und 
walchen. - 

17. Item er hatt ein Zeginer, der hat gestolen, 
do koment die anderen Zeginer und hbattenă den 
Dracol, er solt in den geben. Der Dracol sprach: er sol 
hangen und ir must in selbst henken; die sprachen, . 
es wer nit is gewonhait. Der Dracol lie; den Ze- 
giner sieden in ainem kessel, und do er gesotten 
ward, do mussten si in essen mit flaisch und bain. 

18. Item es ward im geschickt ein erwirdiger 
man, der kam zu im by den litten, die er also hatt 
lassen spiben. Do ging er under in umb und.schowt 

  

rume hee alzo dar mank deme stanke viieginge. De Dracol 
sprak: ifit id eme anstunke. De man sprak: ya. Do leth 
hee ene tohant hoch bauen de anderen - speten, vppe dat, 
see em nicht mehr scholden anstynken. 

17. ltem vppe eyne tyd hadde eyn prester în syneme 
lande gheprediget wo dat de sunde nicht vorgheuen wor- 
den, sunder men gheue dat unrechte guth denne wedder. Do 
bath de Dracol d& prester tohant to gaste, uîi sette ene an 
sine tafele. De Dracol sneet an wyt broet, dat se suluen 
ethen wolde, De preester nă undertiden der betken eyn uă 
ath ene. Do sprak de Dracol to em: wo hefstu huden ghe- 
preddiket, dat de sunde nicht vorgheuen wert, man: gheue 
denne dat vnrechte guth wedder. Der prester sprak: ya. Do 
sprak to em de Dracol: worume ethstu Qanne van myneme 
brode, dot ik my suluen hebbe anghesneden. 'Pohant doex- 
spete he den suluen prester. 

18. ltem to eyner tyt quâ de Dracol in Zouenbotgen 
to Jalmotz; dar sulues heft he vele mynschă laten hakken 

46356 [i
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die, und der warend als vilals ein grosser wald, und 

er sprach zu im, warumb er under: dem gschmackt 

umbgieng. Der Dracol sprach,. ob es in anstuncke, 

do sprach er ja, do lie er in ouch zu hand spifen 

und richt in uff in die hechi, das es in nit anstunck. 

19. Item ein pfaff-het geprediget wie die sind 

nit vergeben mocht werden, man geb den das unrecht 

-gutt wider. Nun lat er den selben -pfaffen zu hub 

geladen und zu im an den tisch gesetzt. Nun der 

her brocket im in sin essen simlen brott, der pfaft 

begraifi under sinen brocken ainen mit sinem l6uffel. 
Do sprach der herr, wie er geprediget hett die stind, 

ete. ete. Der priester sprach: herr, es ist waar. Er 

sprach: warumb nimmst dan mir min brott, das ich 

hab ingebrocket, und lie in zu hand spiten. 

20. Item er hatt all sin lanusheren und edel lit. 
in sinem land zu hu; gebetten, und als das mal nun 

volbracht ward, do hatt er angehept an dem eltesten 
  

als dat kruet, unde etlike heft he mit syk in sin lanth 

gheuoret unde hefft se laten doerspeten. 

19. Item he heft alle syne lantvogede unde eddele lute 

in syneme lande tho gaste gheladen; do de maltjit vullen- 

brocht was, do hoef de Dracol an van deme oldesten uă 

vraghete: wo vele hee dechte der wyda, de in deme lande 

her€ synt ghewesen. Unde aldus vraghede he eynen na deme 

ander6. Se seden alle so vele alse eyniewelik wuste, de eyne 

sede voftich, de ander XXX, also was neen under en he 

zede van souen. Do leth he se altomale speeten; unde der 

weren in deme talle wol vyffhundert. | 

20. Item he heft vele minsch& uppe slypstene to dode 

lată slipen uă vele ander unminschliker bogheit heft he 

ghedan, de men van em secht in etlyken landen. |  
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heren -und hatt in gefragt, wie vil er waida; oder 

heren gedenck, die das selb land ingehept habent. 

Der. hatt im also geantwurt, als vil er ir gedacht 

hett; des glichen och die andren heren jung und alt, 
und jedern sundern gefragt, wie vil sy solicher heren 

gedăcht ind. Ainer hat geantwurt finftzig, der ander 

driig, ainer zwaintzig, etlicher zwâlff, do ist ir keiner 

so jung gewesen, er hat ir by sibnen gedacht. Also 

hatt er dieselben heren alle lassen spiben, der warent 

in zal fiinffhundert heren. 

21. ltem er hatt ain schlaft wipp, die gab sich 

ub sy. wer schwanger; do liei; er sy beschowen durch 

ain andre frowen, die kund nit versten das sy 

schwanger wer; do nam er die selben sin schiaft fio- 

wen und schnaid sy von unden uft untz an die brust 

und sprach: er welt besehen wo er gewesen wer, oder 

wo sin frucht lig. Er hatt och ettlich lassen schliffen 

uft schlifistain, und vil ander unmenschliche âing, die 

man von im saget. 

22. Do man zalt 1460 jar an sant Bartlomeus- 

tag, item zu sant Bartolomeus tag des morgens ist 

der Dracoll komen ubern wald mit sinen dienern und 
  

"21. Item he heft eyne boelschop ghehat; de make de 

enn vroet, ze were swanger van eme. Do leth de Dracol de 

vrouwe beseen mit, den bademomen. Do spraken se to em, 

ze were nicht swanger. Do sneet he desulue syne boelschop 

van nedden up beth tho den brusten, vă sprak: hee wolde 

bese& woer syne vrucht were, elte wer he er gheleghen, 

vnde west hadde. | | 
22. Item boden synt to em gheschikket worden uth 

der Hermanstat in de Walachye, de hebben nagesecht so-
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hatt haimgesucht all Walhen baiderlay geschlăcht als 

man sagt userhalb des dorfs Humilasch, und so vil er 

ir hatt zusamen mugen pringen, hatt er lassen uber 

ain huffen legen und sy zerhacken als das krut mit 

schwertern, sabeln und messern; och iren capplon 

und die andren die er desselben mals nit tâttet, die 

hat er mit im haim gefiirt und hat sy lassen spiben, 

und das dorf hatt er gantz lassen abbrennen mit 

dem gutt, und als man sagt in zal mer den drissig 

tussent menschen. 

23. Anno domini 1462, item der Dracoll ist 

komen în die grossen statt Schylta?), da hatt er las- 

sen totten mer den finff und zwaintzig tussent 
menschen allerlaş volckes: cristen, haiden, ete. Da- 

vunder sind gewesen die aller schânsten frowen 

und junckfrowen, die behalten sind worden durch 

sin hoffliit, die habent begert an den Dracoll, er soll 

in die geben zu elichen frowen; der.Dracoll das nit 

  

danen yamer, do ze wedderuie to huk synt kamen dat se 

do. der uri gespeeteter mynsch6 alze eyn groet wolt gheseen 

hadden. . 
23. Item anno Dni MCCCOLXII jaer is de Dracol komă& 

in Q8 grot& Schyldow. Dar heft he laten doden mer w& vif 

dusent minschă ajlerleye volk, cristen, yodS uă heydă. Măk 

d& synt de alderschâsten vrouwen ui jiicfrouwen ghewest, 

de dorch syn hofgesinde synt beliolds uă bewaret worderi, 
ui bed& den Dracol, dat he ze en to elik& wyuen geue. Do 

leth de Dracol alle de mane mit den frouwen uă jiicfrouwen 

to hakken mit kordă und swerdă alze dat kruth; vnde dat 

tete he darume, wente dat lant is deme Thurk€ thyns schul- 
  

3) St, Schiltaw. .  
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thun wollen und hatt gebotten. die all mit sampt den 
hofilitten zerhacken als das krut; und das hatt er da. 
rumb gethun, er ist zinsshaftig gewesen dem tiu- 
ckischen kaiser, der den zinss an in gefordert het. Zu 
hand lieb der Dracoll sinem volck verkânden, er wolt 
dem kaiser den zinss personlichen raichen. Do erfrâwt 
sich das volck, also lie; er sin volck huffenwis nach 
ain andren ziechen nach im, und all hoptliitt rittent 
im engegen. Und also li er dieselben all totten. 
Och dieselben geginen lie; er all verbrennen, die da 
heisst Pallgarey 3), och etlich lie; er an naglen mit 
dem har, und der aller wurdent in zal finff una: 
zwaintzig tusent, on die das fiir verprannt hattent. 

24. Item potten vor der Hermenstatt habent 
gesehen totter und gespibeter in der Walachș als ain 

  

dich gewest vnde de Thurke heft den thins vakefi van see 
ghenskt. Alzo sede he den boden, he wolde ene em sulueti 
bryngen. Vnde he toch in dat lanth, do reth m& em entegen 
în sulker meninghe, dat ze em den tyns des keysers aldar 
bringhen wolden. Aldus quam de eyne partye na der anders. 
Do nu de Dracol sah, dath yd syne tyt was, do sloch he 
de altomale det, de em entegen weren ghereden, w5 de ze 
syk des nicht vorhapet hadden. Unde de Dracol vorbernede 
de gantze Wulgerye. Unde alle de mynschen, de he fanghen 
konde, de leth de Dracol altomale speten, unde der weren im 
talle XXV dusent, ane de de in deme vure vordoruen. 

24. Item de Dracol sach eynen man arbeyâă yn eyneme 
korten hemede, Do vragede he deme manne, yfft he: ok eyn 
xwyft hadde. He antworde vn sprak: ya. De Dracole hete se 
vor sik bringh& unde vraghede er, wath se arbeyde. Se 

5) St. Wulgerey.
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grojer wald, ubgenomen die er hat lassen braten, 
sieden und schinden. 

25. ltem ain gantze gegne die da haist Pugrasch 

hat er ufgerutt und sy gefiirt in die Walachy, mit 

frowen, man und kinden hatt er sy lassen spiten. 

Ex hat etlicher siner lutt, die sinen schatz habent hel- 

fen verbergen, die hat er all selbs kopft. 

26. Item er hat siner lătt herren etlich lassen 

kopfen und hatt die hopt genomen und hatt damit 

lassen kreps vachen, darnach hatt er dieselben frind 

zu hus geladen und hatt in dieselben kreps zu essen 

geben und sprach zu in: ir esst jetzund iiwer frind 

hopter; darnach hat er sy lassen spifen. 

  

sprak : ick wasche, backe vnde spynne. 'Tohanth leth he ze 

speten darviiie, dath se ereme manne ne$ langk hemde 

gemaket, hadde, vnde ghaff em ein ander wyff, vnde sprak 

to er: ze scholde em ein lang hemede maken, efte he wolde 

se ock doerspeten. 

25. Item vppe eyne tjit quem& in syn lant by are- 

hundert Thatteren. Do nam he de besten dre vthen ui leth 

se braden. De mosten de anderen eten, unde sprak to en: 

alzo mote gy alle eyn den anderen eten, efte theet an de 

Thurken; des weren de Thatteren alle vro jegh€ de Thurk& 

to stridende. Alzo leth de Dracol de perde uă manne in ku- 

hude kleyden, do schuchterdă der Turken perde vor deme 

ruschende der kuhude, uă gheuen de vlucht an eyn water, 
do vordrunken der Turken gans vele; alzo toghen de 'That- 
teren wedder aff. 

26. Item ein monnyk baruoter ordens is em vnter 
wegen begegât ridâde vp eyneme ezele. Do leth de Dracol 
d6 ezel ui dă mofik vp eynăder speten.    
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27. Item er hatt einen sehen arbaiten in ainem 
kurtzen pfad und sprach zu im : hast ain hubfrowen ? 
Er sprach ja. Er sprach: bring mir sy her zu mir. 
Do sprach er zu ir: was thust du? Sie sprach: ich 
wâsch, bach, spin, etc. Zu hand lies er sy spiţen da- 
rum, da; sy ivem man nit hat lasser machen ain 
lange pfad, da; man im der. bruch'nit sech. Zu hand 
gab er in ain ander wib und gebot ir, Sy s0lt dem 
man ain lange pfad machen, oder es -welt sy och 
lassen spiten. , | 

28. Item er hatt lassen spifen ain esel und ain 
minch barfiiser erden oben daruff, der was im be- 
gegnet. 

  

27. Item tho em worden vpp eyne tyt gheschikket 
etlike Walen. Do ze to em quemă, do vragede he se, wo- 
rute se de birret ock nicht affnemen. Se antwerden uă 
spreckă: id wer ere woenheyt, uii se nemă se jes& dem 
keyser nicht aff. 'Vohant leth he en de birret an ere houe.. 
de vast neghel& vpp, dat se en nicht affallen scholden, ufă 
ere wonheyt bleue. Aldus bestedighede de dat. 

28. ltem vp eine tjit synt zwey mofike kamă în syn 
lant. De leth he vorbad& ze scholds to em kom&, unde 
dat daden ze. Do zee to em quemen, do nâ he de eyns 
moiik besondere vă vragede em, wat men ghudes van em 
seede ym lande. Dysse moâik vruchtete syk gans sere vor 
em vnde sprak: men secht alle gust van yuw unde gy 
syet eyn gans dogentsam vrom here; dat sulue seggen ik 
ok van yw. Do hete he dessen monnik vorwaren. Unde 
men brochte- em den anderen mofik ok vor vnde de wait 
van em ghefraget alze de erste. Do dachte desse andere 
monnik : ik moet doch steruen, ick wil em anders nicht 
men de waerheit sege6, vnde sprak: 'sy synt de snodeste 
uă de groteste thiran, den men vinden mach in alle der -
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„+. 929. Ttem es Kkoment in sin land by drien hun- 

dert Ziginer, da nam er die: besten dry uj in und 

lie) sy braten, die musstend die ander Ziginer essen 

und sprach zu in: also muj ainer den andern essen, 

bis iiwer kainer mer ist, oder zicht hin an die Tiu- 

cken und strit mit inen. Sy woltend all gern dahin 

ziichen, wo er hin wolt. Do tett er ains und klaidet 

sy all in kuhit, des gelichen och ire ross. Do sy nun 

zu ain andren koment, do schuchtend des Tiircken 

ross und fliichent von wegen des gerădels, da; sy 

die ross nit gehaben mochten und fluchent an ain 

wasser' und die Ziginer nach, also daj sy all ertruncken. 

30. Item er hatt och all arm litt die in sinem 

land warend zu hus geladen, darnach do sy nun geas- 

sent, do liej er sy all verbrennen in ainem stadel, 

an zal zweihundert. 
  

„Werninde, vă îk hebbe nen& minschen ny- gheseen, noch 

ghehort, de juw ye wat gutes nasecht heft, vii dat hebbe 

gy ok an velen minsch& wol bewyset. Do sprak de Dracol: 

du hefst my de-.waerheyt ghesecht, darurie wil ick dy 

laten dyn leuent. Vnde leth ene wedder lo; vnde vryg, 

ui sande wedder na deme ersten uâă meynde, er worde 

em ok noch de waerheyt, segghen. Do sede he na alze voer. 

Do sprak de Dracol to synen plaghers: nemet ene wech 

ui dodet ene uă leth ene speten van der warheyt weghen, 

de he vorheleţe ui nicht bekennen wolle. 

29. Item desse Dracol de leth braden junge kindere 

de most€ ere eghene modere eten, uă leth velen vrouwen de 
borste aff snyden, de ere eghen mans mosten eten, dana 

zo leth hee ze altomale speten. | 
„180. Item he leth allen truzgeleren in syneme lande 

eyne gute maltjit bereyd&. Na der mialtit let he ze vaste  
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31. Item er liej die jungen kinder braten, die 
musstend die muteren essen, und schnaid den frowen 
die brâst ab, die musstend die man essen, darnach 
lie; er die man spiten. 

32. Item es wurdent zu im geschickt etlich 
Walhen, do si zu im komen, do naigtend sy sich und 
thătent ir hutt ab, und darunder hattent sy brune und. 
vote baret, oder hibel, die thetend sy nit ab. Do 
fragt er sy, warumb sj dieselben hibel oder baret 
nit abthetend. Sy sprachen: hesr, es ist unser gewon- 
hait; wir thund sy gegen dem kaiser nit ab. Er 
sprach; nun will ich tiwer gewonhait bestetigen. Sy 
danktend siner genaden, er lie; im nemen gut starck 
ysynagel und lie; in die hiblin umb und umb an- 
naglen an das hopt, daj sy in nit abvielent;; also be- 
stetiget er in ir gewonhait. 
  

besputen in deme zale, darinne se gheten. vnde drunken 
hadden. Unde hete de: zael. ansticken vnde. vorbrende ze 
altomale, vă dath dede he darumme, wente he meynde, se 
ethen den luden ere broet vorgheues aft, vnde konden dat 
nicht. vordenen. 

31. ltem tohant dar na do vingk ene de koninck van 
Ungeren vnde helt ene lange tyed gans strâgelik ghefangen. 
Dar na leth he syk dopen to Offen, vnde dede gans grote 
bote. Dar na makede de konink van Ungeren dessen Dracol 
wyda, wedder to eynem groten heren alsâ voer. Vnde man 
secht, dat he dar na noch gans. veele guder werke dede, do 
he eyn cristen was worden. -



Naraţiunile ruseşti asupra lui Vlad “Ţepeş. 

Cu totul necunoscută pănă acum a rămas isto- 
ricilor apuseni şi scriitorilor noştrii naraţiunea ru: 
sască despre Vlad Tepeş, cunoscută în vechea, lite- 
ratură rusască dintr'o sumă de manuscrise, începînd 
cu sec. 15 şi sfirşind cu sec. 18. Această istorioară 
poartă titlul „Pove&sts o Drakulă“ (povestea despre 
Dracula) şi e una din cele mai interesante produc: 
țiuni literare ale Ruşilor din sec. 15-lea; ea formează, 
impreună cu alte două trei istorioare, singurele pro- 
ducţiuni de literatură profană din acest secol. Pănă 
aci nu aflăm în pravoslavnica Rusie decit manu- 
serise de cuprins religios; cele profane găsesc întrare 
în Rusia, sub influența apusului, deabia prin sec. 15 
şi una din cele dintii este „povestea despre Dracula“. 

Ea a rămas pentru noi necunoscută, deşi încă 
dela 1825 o amintise Karamzin într”'o notă la istoria 
sa, ca dovadă că „străbunii Ruşilor nu se ocupaii nu- 
mai cu scrieri istorice şi teologice, ci şi cu romane“. 
„Povestea despre Dracula“ este pentru: Karamzin un 
fel de roman saii novelă, care desvoltă idea, că pen- 
tru toate lucrurile există un singur leac în lumea a- 
ceasta: moartea. Aceasta este, după dinsul, filosofia 
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povestii lui Vlad 'Tepeş!). Karamzin lua, se pare, pe 
Dracula al povestii drept un personaj mitic. 

Cel dintii care s'a ocupat mai de aproape cu 
această poveste a fost învățatul slavist Vostokov, care 
a avut ocazia să, se pronunţe asupra ei în descrierea 
manuscriselor contelui Rumjancev din Moscva: o 
scriere care puse baza tuturor cercetărilor ulterioare 
asupra vechilor manuscrise ruseşti. Vostokov, de- 
scriind sbornicul cu No. 358 din muzeul Rumjancov, 
pe care el îl pune în sec. 15—16 şi care conţine cea 
mai veche versiune a „povestii despre Dracula, voe- 
vodul muntenesc“ (ff. 356—368), exprimă părerea, 
foarte plausibilă, că „autorul povestii trebue să fi 
fost în Ungaria pe lingă regele Matei“, ca să poată 
intercala în povestea, sa notițele ce se află la sfirşitul 
ei despre petrecerea lui Dracula şi a fiilor săi la, Buda. 
Considerind că pe la 1482 marele cniaz al Mosevei 
Ivan Vasiljevic a trimes în misiune la regele Matei 
Corvin pe secretarul săi Kuricyn, Vostokov e de pă- 
vere că „cu multă probabilitate s'ar putea atribui acea, 
stă poveste sai lui Kuricyn însuşi, saii unuia din suita 
sa, care auzise întimplările descrise în poveste dela, 
martori oculari, sait dela oameni ce-şi aduceaii incă 
bine aminte de ele“ 2). Pentru Vostokov povestea a 
fost deci scrisă pe la sfirşitul sec. 15-lea. 

, 1) Geschichte des russischen Reiches, trad. după ediţia II ra- 
sască, Riga, 1895, vol. VII, pag. 183—185 şi nota 180. Ediţia | rusască 
a eşit în 12 volume dela 1816—1829. Cf, din aceasta vol. VII, pag. 
230—231, nota 411. Karamzin cunoscuse versiunea manuscrisului con: 
telui Tolstoj, pe care acesta, din urmă îl cumpărase, împreună cu alte 
manuscrise, dela prinţul Dim. Galicyn. 

*) Opisanie slavjanskieh rukopisej rumjancevskago muzeja, 
Moskva, 1842, pig. 512; cf. şi pag. 508.
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Karamziu şi Vostokov n'ai publicat nici unul 
textul povestii. Acesta e publicat, pe-cit ştii ei, 

întiiagdată în cartea lui Pypin asupra vechilor poveşti 

şi istorioare ruseşti, St. Petersburg 1857: o carte în 

care. învățatul autor s'a incercat să clasifice după su- 

biecte materialul vechei literaturi profane, mai ales . 

beletristice şi apocrife, în Rusia !). Aci, pe lingă tex- 

tul. povestii scos din sbornicul No. 358 al muzeului 

Rumjancev, se găsesc şi unele consideraţiuni gene- 

rale asupra, lui Dracula şi năzdrăvăniilor lui, după 

Chalcocondylas, Ducas şi istoricii unguri, cu suposiţia 

că. povestea rusască trebue să aibă oarecare isvoare 

vestice. Ediţiunea nu este destul de exactă; afară de 
greşelele destul de numeroase strecurate prin copiare, 

lipsesc din ea, şi citeva şire la alineatele 5 şi 6, pe 
care Pypin le socotea „destul de nemodeste“ pentru 

a putea fi publicate (|. c., pag. 246). 

Cu citeva şire lipsă în al. 6 e publicată povestea 

şi-de.Buslaev în crestomatiile sale pentru vechea lite- 
ratură rusască, una, cea mare, dela 1861 2), alta, 

pentru şcoalele secundare din. Rusia, dela 1881 (ed. 

111).5). Intw'o notiţă asupra acestei poveşti, publicată 
in.„ Analele literaturei şi antichităţilor ruseşti“ de pe 
anul 186834), Buslaev crede că ea a fost scrisă prin 

sec. 15 undeva în apus, de unde a trecut apoi într”o 

1) Ocerk literaturnoj i- torii starinuyeh povăstej i skazok russkich, 
St. Peterburg, 1857. 

2) Istoriceskaja christomatija cerkovnosiavjanskago i drevnerus- 
skago jazyka, Moskva, 1861, col. 7200 şi urm. . 

3) Russkaja christomatija, ed. 3, Moskva, 1881, pag. 221 şi urm. 
*) Lătopisi russkoj literatury i drevnostej, ed. Tichonravov, 

toti. V (1863), pag. 84 din despărţămintul al 3-lea. 
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traducere în Rusia, tot prin sec. 15. El deduce aceasta 
din pasajul cosmografiei lui Sebastianus Miinsterus 
(Basileae, 1550, pag. 918 „despre Moldova“), în care 
acesta spune că se citesc minunate lucruri despre 
Ţepeş şi judecăţile lui tiranice: man lisst wunder- 
barliche Ding von seiner tyrannischen Gerechtigkeit. 
Sebastian Miinster povesteşte mai multe episoade din 
viaţa lui Ţepeş, despre care Buslaev crede că le-a 
luat din vre-o cronică ungurească, in care povestea lui 
Dracula va fi intrat subt o formă mai prescurtată şi 
fară episodul trecerii lui la catolicism (|. c., pag. 86): 
o presupunere superfluă, după ce ştim cît de răs- 
pindită, era povestea germană despre „Dracole wayda“ 
în apus. Sebastian Miinster cunoştea de bună samă 
naraţiunea germană ); el mai cunoştea, însă şi pe 
istoricii Unguri, d. p. pe Bonfinius, din care împru- 
mută multe lucruri;. cf. Engel, Geschichte der Moldau 
und Walachey, pag. 178. Cercetările lui Pypin şi 
Buslaev au fost resumate apoi în manualele de istoria 
Jiteraturei ruseşti, d. p. in Galachov, Istorija Tusskoj 
slovesnosti, ed. I, St. Petersburg,. 1863—1867, ed. II, 
ibid. 1880 şi urm., saii în Porfirjev, Istorija russkoj 
slovesnosti, Kazanj, ed. 4, 1886 şi urm. 

1) Cf. Cosmographia, |. IV, cap. 82, unde se află şi o ilustraţiune: 
3 'Turci traşi în țapă. Episoadele istorisite de Sebastian Miinster sunţ;: 
1) solia turcească şi baterea piroanelor în capul solilor, 2) banchetul 
în mijlocul Turcilor înţăpaţi, 3) arderea săracilor după ospăț, 4)cum 
chinuea 'Ţepeş pe Turci belindu-le pielea dela picioare şi punînd caprele 
să lingă sarea de pe ele, 5) cum negustorul din Florența şi-a lâsat banii 
în drum şi dimineata i-a găsit neatinşi, 6) cum, în sfirşit, după ce fu 
instalat a doua oară în tron, 'fepeş a fost prins de 'Purei şi capul lui 
dăruit sultanului.
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Cu toate cercetările de pănă acum, mai ales ale 
lui. Buslaev, nici textul povestii despre Dracula nu este 
încă bine editat, nici studiile făcute asupra ei nu sunt 
îndestulătoare!). Deaceea, în timpul petrecerii mele în 
Rusia am căutat să studiez manuscrisele ce mi-ai fost 
accesibile: la St. Petersburg şi Moscva, spre a putea 
da, textele cele mai autentice ale povestii şi a-mi 
forma o convingere despre originea ei. Cele ce voi 
spune aci să fie considerate prin urmare ca o rectifi- 
care şi completare a lucrărilor ruseşti asupra materiei. 

Povestea. despre Dracula 0 cunosc din următoa- 
vele manuscrise: | 

1. Sbornicul No. 358 din muzeul Rumjancev, 
ff. 350— 363; semiunciala sec. 15—16 ; sbornicul este, 
după părerea lui Vostokov, Sobolevskij şi a noastră, 

de origine vestică, bjalorosă. Povestea poartă în acest 

sbornic titlul: & mSrnâneom[n) goewA['k]: despre voe- 
vodul muntenesc. 

1) Ca să ne convingem despre aceasta, n'avem decit; să deschi: 
dem una din istoriile literaturei ruseşti, d. p. a lui Galachov. Asupra 
„povestii despre Dracula“ se spun acolo următoarele: „Din veacul al 
15-lea sunt şi poveştile despre Dracula şi despre zidirea şi luarea Ţa- 
rigradului (se. de Turc)). In povestea despre Dracula, voevodul ţării 
munteneşti (Moldova [sic]), avem a face cu un personaj istorie, fiti 
nelegitim al voevodului muntenesc Milţa. [sic], după moartea căruia 
el omori pe urmaşul legitim şi luâ domnia Valachiei, etc.“ Istorija 

russkoj slovesnosti, ed. 1, tom. I (1880), pag. 315. Trecind peste gre- 

şelele elementare de fapte, nu găsim nimic asupra originei povestii, 

asupra isvoarelor şi redacțiunilor ei, ete.; şi cu toate acestea, capi- 

tolul cărţii iui Galachov, din care am scos pasajul de mai sus, e re- 

dactai de unul din cei mai distinşi istorici literari şi folclorişti în 
Rusia! Porfirjev, Istoria vusskoj slovesnosti, 1886, vol. IL, pag. 506, 

numărind între povestirile sec. XY şi „povestea despre voevodul mun- 

tenese Drasulas, zice că întinsa „se istorisesc straşnicele cruzimi 

ale unui voevod moldovenesc [sic).*    
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2. Sbornicul No. 632 din colecţiunea de manu- 
scrise a lui Undolskij, astăzi aflătoare în muzeul 

Rumjancev din Moscva, ff. 263—-276'); semiuncială 
de la jumătatea sec. 17; manuscris în 120, cu. 341 
file, de origine velikorosă; povestea are aci titlul: 
CASEO VW Apakoipae BOERSAE AOVTaAnnekie Bemai: cuvint 

despre Dracula, voevodul ţării munteneşti. 

3. Sbornicul lui Tichonravov din sec. 17, care 
a aparţinut odinioară lui Pogodin (amindoi foşti: pro- 
fesori la universitatea din Moscva), ff. 88 b.—97 a; 
scrisoarea e -semiuncială, redacţiunea, velikorosă, ia: 
titlul: ckasânie o Apakovark RofB$pyk, raat .0.: poveste 
despre voevodul Dracula, nouă capitole. 

4. Un alt sbornic al profesorului 'Tichouravov, 

tot semiuncial, dar dela sfirşitul sec. 17, ff. 412 — 
425; redacţiunea e şi aci velikorosă, iar titlul: w mapu 
Apakoyatk n w catepru ero: despre împăratul Dracula 
şi despre moartea lui; 

5. Un chronograf al lui Kolaăev din sec. 17, 
din care o copie a povestii se află între hirliile lui 
Beljaev din muzeul Rumjancev. Versiunea aceasta 
este perfect, identică cu cea din manuscrisul lui. Un- 
dolskij. Cf. “A. Viktorov, Sobranie rukopisej I.'D. 

Beljaeva, Moskva, 1881, pag. 65. 

6. Sbornicul No. 1606 din biblioteca lui Pogodin, 
astăzi în biblioteca imperială din St. Petersburg, 
fi. 229—234; cursiva, sec. 17; cf. descrierea acestui 
sbornic în Bykov, Opisanie slavjanskich i russkieh 

1) Cf. Slavjanorusskija rukopisi V. M. Undolskago, Moskva, 
1970, pag. 41 din adaos, sub tilul: Oterk sobranija rukopisej V.M. 
Undolskago. . N
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rukopisnyeh sbornikov imperat. publ. biblioteki, St. 

Peterburg, 1882, sub No. 67. Povestea are aci titlul: 

W-IM4pH ApAkVAE rpeutciua 3eman: despre Dracula, îm- 

părate ţării greceşti: 

. Un chronograf din. sec. 18 al societăţii de 
istoria şi antichităţile ruseşti dela universitatea din 

Meseva, No. 286, fi. 645—651; Pypin, |. c., la pus 

greşit la sfirşitul sec. 17. Povestea are aci un titlu 
foarte lung: ckazanie o ApakSAe MSTLANCKIE BEMAH BOEBOAE 

rpeueckie B'Ephi, 4 BAAWHHEKHMZ: TabikoM Bac ApakSaa, 

A pScKiiM IA3BIKOMA MMEHORACA AABROAZ, No KHTIE Ero 349- 

aSAphik atacii: poveste -despre Dracula voevodul ţării 

munteneşti, de legea grecească, iar pe limba romi: 

nească s'a chiemat Dracula, ceeace pe limba rusască 

însamnă diavol, după viaţa lui, a oamenilor celor răi 1). 

Cuprinsul tuturor versiunilor acestora este a- 

proape acelaş, cu deosebire. că înti'unele manuscrise 

lipsesc unele episoade, care se. găsesc în altele. 'Toate 

sunt însă variante mai mult sai mai puţin depărtate 

de versiunea cea mai veche din sec. 15—16. În unele 

se povestesc episoadele din viaţa lui 'Țepeş rind pe 

rînd, fără ca să li se dea vre-un titlu: aşa este ver- 

siunea, dela sfirşitul sec. 17 şi versiunea cea mai 
veche, care are numai două subtitluri; în altele fiecare 

episod îşi are titlul săi: aşa sunt celelalte versiuni. 

Un lucru se observă uşor la toate: cu cit versiunea 

este mai depărtată. de versiunea: sec. 15—16, cu 

atit povestea devine mai legendară, cu atit mai mult 

1) Manuscrisul din sec, 17,după carea publicat Sacharov (hus: 

skija skazki,: No. CXV) un text, în care Dracula e numit uapa şi pe 

care îl citează Pypin, nu l-am putut vedea,  
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persoana lui Dracula, se depărtează de "Ţepeş cel istoric. 

Pe cînd versiunea primitivă îl ştia domn în ţara mun- 
tenească şi-i cunoştea, în trăsături generale adevărata 
lui istorie: că a fost prins şi închis de Matei, că a 

stat la Buda multă vreme, că a fost instalat din 

noii în scaun, etc., versiunile din sec. 17—18 îl fac 

împărat al țării greceşti, sait simplu împărat, nu ştiu 

nimic de fiii lui, etc.: naraţiunea istorică devenise o 
poveste. _ 

Iată cuprinsul celor 4 versiuni principale, publi- 

cate mai jos sub literile A, B, C, D: 

Versiunea A. (sbornicul Rumjancev) are urmă- 

toarele episoade: 1. despre solii cărora le-a bătut cal- 

pacele cu cue în cap; 2. despre lupta cu Turii şi 

examinarea, răniților, spre a vedea cari sunt răniţi 

în faţă, şi cari în dos; 3. despre slujba făcută sul- 

tanului prin jăfuirea ţării turceşti; 4. despre cupa 

de aur de lingă fintină; 5. despre pedepsirea femeilor 

necredincioase (& 9); 6. despre pedepsirea solilor 

celor proşti (w rocak); 7. despre solul lui Matiaş care 

scapă de pedeapsă .prin răspunsul săii ingenios; 8. 

despre tragerea, în ţapă a slugei care şi-astupa nasul 

în mijlocul cadavrelor; 9. despre săracii cei arşi, 10. 

despre cei doi călugări catolici; 11. despre negustorul 

care şi-a lăsat galbenii în uliţă; 12. despre femeea. 

omului sărac cu cămaşa murdară; 13. despre îngro- 

parea buţilor cu aur pe albia riului; 14. despre prin- 

derea, lui Ţepeş şi petrecerea lui în temniţă; 15. 

despre un hoţ pe care l-a scăpat Tepeş în curtea 

lui din Peșta; 16. despre trecerea la catolicism şi 

sfirşitul lui. 

46356 | 8
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- Versiunea B. (sbornicul Undolskij şi 'Tichonra- 

vov 1.) are mai puţine episoade, dar toate cu titluri: 

1. despre soli (w nocatk*): Versiunea A. 1.; 2. despre 

lupta cu împăratul (Bgânn i ( ptza) : A. 9; '3, despre 

un sol ($ moca): A. 3; 4. despre dreptate (6 npatat): 

A. 4; 5, despre săraci (6 erp) A. 9; 6. despre 

călugări (6 amice”): A. 10; 7. despre un negustor ($ 

KSmui): A. 11; 8. despre femeca leneşă (& AetliRo” 

xeni): A. 12; 9. despre curve (6 caSAiasuys) A. 5; 

10. despre soli (4 mocaky): A. 6; 11. despre răsboiii 

(5 ase): A. 14 şi 16 (părţi: lupta cu Turcii, priu- 

derea. de cătră Matiaş, petrecerea in Buda şi punerea 

în a doua domnie); 12. despre un răi obiceiii al lui 

(5 saom Gaiuac): A. 14; 183. despre sfirşitul lui (6 

ca9uâni): A. 16. In această versiune lipsesc, cum se 

vede, episoadele 7, 8, 13 şi 15 din versiunea A.— 

De. versiunea B.:se ţine şi sbornicul Pogodin No. 

i606: al bibliotecii imperiale din St. Petersburg, cu 

foarte neînsemnate deosebiri; acesta are insă numai 

11 episoade: toate, afară de două, în aceeaşi ordine 

ca sbornicele Undolskij şi Tichonravov 1. 

Versiunea O. (sbornicul Tichonravov 2.) are m- 

mătoarele episoade, nici unul cu titlu: 1—5 din 

versiunea A., cu deosebirea că la 5 se vorbeşte şi 

de pedeapsa bărbaţilor necredincioşi; 6 este identic 

cu 7 A; 7 este identic cu 8 A., cu deosebirea că 

aci e vorba de un sol, nu de o slugă a lui 'Pepeş; 

dela, 8— 15 episoadele acestei versiuni corăspund cu 

9—16 A. 

Versiunea D. (ehronograful sec. 18) are urmă: 

toarele episoade, toate cu titlurile lor: 1. despre soliu
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- 

împăratului turcesc (o mocoaneree rSpearo mpa): A. 1; 

2. despre mergerea, solului turcesc dela Dracula în 
ţara, sa (o nokoat 'TSpekare nocaa (0 ApanSabi BO cRoI 
3€M4%); 3. despre mergerea lui Dracula cu oastea sa 
în ţara turcească, la slujbă (o nokoae ApaSanne e gon- 
cKoM cgonâi B 'TăpekSro aemato caSxnTn); 4. despre pus- 
tiirea, țării turceşti din partea lui Dracula şi despre 
intoarcerea lui în ţara sa (o nacnenin 'mypekoii aeatan 
ABAKSahi N 0 NokoAt E c&or tata); 5. despre conge- 
diarea, din partea lui Dracula a solilor turceşti (oa 
oAnseke (9 ApakSani TSpekbiai NpokokaTbi); 6. despre 
groaza şi tăria lui Dracula în ţara sa (o rposni n e 
Skpenaenin ApakSanne ko cgorii 3e44H); 7. despre fintina 
dintr'un loc pustii în ţara muntenească (o Raagaan & 
MSThanckoii 3eatan na ikkoem nSere avkemk): numerile 6 
şi 7 corăspund No. 4 din versiunea A.; 8. despre 
legea, din ţara muntenească asupra femeilor, văduve- 
lor şi fetelor (o Srpenaenin a MSTAnckoii aeman 0 e: 

HÂX MO EAOBAR H 0 ARMA), 5 A.; 9. despre năravul 
cel răi al lui Dracula şi despre viclenia lui (o aao- 
Hpagin ApakSanne ni o Samhicae ere), G A.; 10. despre 
Dracula, solul unguresc şi masa (0 ApakSaie n 0 rog- 
com (Sic) nocac ui o 'mpanes'k), 7 A.; 11. despre adunarea 
oaspeţilor luj Dyacula şi despre stolnicul lui şi despre 
moartea, stolnicului (o ceopanîn rocreii AparSannbi n w 
CTOAHHKE ro n o caepri croannka), 8 A.; 12. porunca lui 
Dracula, despre săracă, trimeasă odată în toată ţara 
muntenească (o unipuy oyka3 ApakSanuiz, EAHuoro nScrH 
coc nogea'kuie no Reci Berman m$ruanckic), 9 A.; 13. despre 
călugări şi despre intrebările stariţilor (o munckrz u w



116 _ NARAȚIUNILE RUSEŞTI ASUPRA LUI VLAD TEPEŞ 
  

Bonpockyz crapuotz), 10 A.; 14. despre un negustor 
călător din ţara, ungurească în ţara muntenească Şi 
despre pierderea aurului (o n'knoem npu'kaema KEnubi 
Ioropckoat BR MSTRAHCRiE BEMan un 0 nsrSeAcHiu 34474); 15. 
despre un hoţ şi despre furtul aurului (o maru i o Kpaki 
3aara): numerile 14 şi 15 sunt No. 11 A.; 16. despre 
omul sărac care umbla pe uliţă cu haina ruptă Şi des- 
pre nevasta lui şi despre moartea nevestii (0 PoAeHBKkoA 
UEAOEERH BR poApannei OAERANH XOAALIA o Sanii n o 
en erou o caieprii Xetbi), 12 A.; 17. despre maiştrii 
de butoaie (o Boueuntiy aacrepaţ), 13 A.; 18. despre ve- 
nirea regelui unguresc împotriva lui Dracula Şi despre 
prinderea, lui (o npuxoae rropearo kopoaa Ha ApaRSas n 
o EBATIH tre g noach), 14 şi 15 A.; 19. despre trime- 
terea lui Dracula de cătră rege în domnia munte: 
nească şi despre lăpădarea, lui de legea, creştinească 
şi despre naşterea celor doi fii aj lui şi despre fuga 
ostaşilor turceşti (o nocaanin (0 kegoaa ApBâkSAbi Ha Bor- 
BOACTEO MSThatihckee Hi Ww (Vaepenin e'kpri XpheTianhnekie 
HO poetii ARS chitiogz erou o not'kre TBpekUXA Bocgz); 
20. despre moartea lui Dracula voevodul muntenese 
în credința cea necurată: a fost omorit de ostaşii 
Săi (0 catepri Apatbani AST AHnckore ROEBOAbI RE HEUEc- 
muBbie E'kpni, (5 cgouk Rounz Saien Bhicri), 16 A, 

Cuprinsul acestor patru versiuni ale „pove- 
stii despre Dracula“ ne arată că ea, în timp de 
trei secole (sec. 16—18), a rămas în liniamentele 
ei generale aceeaşi. Deosebirile de redacţiune sunt 
foarte mici, ele se rapoartă mai mult la detalii nein- 
semnate. Povestea începe în toate versiunile spunind 
numele lui Dracula, care pe ruseşte însamnă diavol 
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şi se potriveşte cu faptele lui cele rele, trece apoi 

la feluritele episoade din viaţa lui, care se istorisesc 

aproape în acelaş şir în toate versiunile şi conţin 

feluritele iscodiri ale lui Dracula, spre a putea chinui 

pe oameni, se termină în sfirşit cu povestea detro- 
nării și internării lui în închisoarea, dela Buda, unde, 

ne mai putind chinui oameni, el chinueşte animale; 

după aceasta urmează, ca culme a tuturor crimelor, 

trecerea lui la catolicism şi peirea lui de mina oame- 

nilor săi 1), 

Singurele deosebiri de redacţiune ce întilnim 
sunt, că în unele versiuni Ţepeş e numit voevod, în 

altele țar; că unele îl pun în ţara muntenească, 

altele în țara grecească; unele schimbă persoanele 

din episoade, ca d. p. la episodul 8 A., unde se vo- 

beşte de sluga lui 'lepeş, pe care acesta a pus-o 

într'o ţapă mai înaltă, ca să nu-l ajungă mirosul ca- 

davrelor: în versiunea C. e vorba aci de un sol, în 

versiunea D. de un stolnic, citeodată în loc de ţara 

ungurească stă ţara turcească (episodul 10 A. din 

redacţiunea sbornicului Pogodin), altă-dată găsim Vlah 
în loc de Leah (ibid., episodul 7 A.)?), unele fac din 

„ugorska zemlja“ (ţara ungurească) o ţară mitică 

„gorska zemlia“, iar din „vlaskij jazyhke“ (limba, ro- 
miînească) fac fantastica limbă: „vlazinshij jazyls“ 

(chronogr. sec. 18). Toate acestea sunt variante foarte 

uşor de înțeles într'o poveste. Forma primitivă ni 

5) Versiunile, în care partea dela sfirşit lipseşte, para fi ne- 
complete, 

2) In sbornicul 'Tichonravov 2. solul e numit Matian, în urma 

unei confuziuni cu Matiaş craiul; chronografui sec. 18 numeşte pe 

sol Alatiaşe.
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se pare chiar că s'a păstrat prea bine, în raport cu 
o sumă de alte naraţiuni vechi ruseşti, ale căror 
redacţiuni mai nouă samănă prea, puţin cu redacţiu- 
nile lor primitive. In povestea despre “Ţepeş fondul 
istoric n'a dispărut nici-odată cu totul, 

Care să fie acest fond istoric, său cu alte cu- 
vinte, care să, fie redacţiunea primitivă, cind şi de 
cine să fi fost ea scrisă şi de ce isvoare să se fi 
folosit autorul ei? 

De bună samă, redacţiunea primitivă a povestii 
despre 'Ţepeş este redacţiunea sbornicului Rumjancev, 
care este totdeodată și cea mai veche. Aceasta nu numai 
că ni s'a păstrat într'o copie aproape contimporană, 
dar autorul ei se vede a fi fost un om, care a văzut 
chiar familia lui Ţepeş, după moartea acestuia, la Buda. Cele două alineate dela sfirşit despre fiii lui 
Ţepeş şi despre răsboaiele luj Ştefan cel Mare în Muntenia nu lasă nici o îndoeală asupra acestui lucru. Autorul spune că unul din cei trei fii aj lui 'Tepeş (răeşte pe lingă fiul craiului, că un altul murise nu de mult (npu Hacz), jar pe al treilea, Mihail, pe care noi l-am identificat. cu Mihnea cel Rău, l-a văzut tot la Buda, unde venise din Turcia Şi se insurase cu o fată pe care i-a dat-o regele Ungariei. 

După alineatul dela sfirşit, sar păre 
acestea s'aii petrecut pe la 1481-—148 
Ştefan cel Mare biruise Şi 
Rimnic, iar în locul lui pusese 
(1481). Acest eveniment era 
vestii despre Dracula, ; 
Sărul, face tisă 6 confuzii 

a că toate 
2, după ce 

omorise pe Basarab la 
domn pe Vlad Călugărul 
cunoscut autorului „Do- 

el pomeneşte de Vlad Călu- 
ine, crezind că pe acest Vlad
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l-a scos Ştefan din scaun, omorindu-l şi luinduii ne: 

vasta: autorul confundă aci pe Vlad Călugărul cu 

Radu cel Frumos, pe care Ştefan l-a bătut în anul 

1472, X-a luat soţia şi l-a înlocuit în domnie cu Ba- 

sarab. Aserţiunea că Ştefan „stăpineşte acum singur . 

țara muntenească“ nu se poate raporta decit la timpul 

dintre 1481 —1484, cînd în Muntenia domnea Vlad 

Călugărul, fiul lui Vlad 'Vepeş, cu sprijinul şi sub 

protecţia lui Ştefan cel Mare. 

Dacă, Vostokov ar fi ştiut aceste amănunte, nu 

Sar: mai fi indoit nici un moment să atribue scrierea, 

povestii despre Dracula lui Kuricyn, care tocmai pe 

vremea aceea, pe la 1482, se afla în Buda. Această 

presupunere are toate probabilitățile pentru sine. . 

Mai întîi, „povestea despre Dracula“ este o pro- 

ducţiune rusască independentă de ori-ce isvor occi- 

dental; ea nu este tradusă nici din nemţeşte, căci 

cunoscuta, istorie despre „Dracole wayda“ este cu 

totul altfel redactată !), nică din poloneşte, cum sunt 

aplicaţi a crede cei-ce vor să-i găsească cu orice 

preţ un isvor occidental. În vechea literatură polonă 

această poveste e necunoscută. | 

1 Narațiunea germană păstrează forma unei cronice, în care se 

povestesc faptele unui personaj istoric bine cunoscut; ea are şi daie 

cronologice exacte, cum e data svirel pe tron a lui Ţepeş (1456) şi 

izgonirii lui de câtră Turci (1462), care lipsesc în naraţiunea rusască, 

Pe lingă aceasta, diferitele episoade din viaţa lui Tepeş sunt, istorisile 

în aceasta din urmă întmo altă ordine şi cu alte cuvinte: nicăiri nu 

constatăm o traducere sati prelucrare apropiată de cealaltă. Ver- 

siunea rusască are numai cinci episoade comune cu cea germană şi chiar 

în aceste cinci constatăm deosebiri de redacţie: a) episodul cu solii 

ce nu-şi iai pălăriile din cap, b) cu. sluga ce nu poate suferi miro- 

sul de cadavre în vremea mesei, c) cu săracii cărora le-a dat foc, d)
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Dacă mai considerăm şi faptul că povestea ru- 
sască n'a împrumutat nimic din cronicarii ungurești, 
— cu atit mai puţin aceştia dinti'insa, după presupu- 
nerea lui Buslaev — nu rămine altceva de crezut, 

„ decit că autorul ei este un Rus, care între 1481-— 1494 
a peirecut la Buda, unde a auzit toate lucrurile po- 
vestite despre Țepeș şi a scris apoi, fără nici un 
model străin, povestea de care ne ocupăm. Ea este 
scrisă în limba slavă, bisericească, care pe atunci era 
limba literară a tuturor Ruşilor, a popoarelor slave 
ortodoxe şi a Rominilor. Autorul cunoştea, foarte 
bine această limbă, căci formele vechi slave sunt 
păstrate cu multă exactitate. Se găsesc și rusisme, 
şi anume de acelea care ne arată că cel puțin cea 
mai veche copie a povestii a trebuit să fie făcută 
undeva în teritoriul vestic al Rusiei actuale 1). 

Sa zis, pe baza cuvintelor dukat „galben“ şi 
mil (gen. pl.) „milă“, neuzitate în Rusia veche, că 

cu cei doi călugări, e) cu femeeu şi cămaşa bărbatului. La episodul 
d) călugărul care justifică faptele crude ale lui Ţepeş este, după 
versiunea rusască, cinstit de el, pe cînd celălalt: este pus în țapă, ca 
să moară moarte de mucenic; după versiunea germană, e pus în ţapă 
călugărul care minte, spunîndu-i lui Ţepeş că lumea îl laudă. La 
episodul e) versiunea rusască vorbeşte de o cămaşe nespălată, cea 
germană de o cămaşe prea scurtă. — Din aceste deosebiri se vede că 
autorul povestii ruseşti a lucrat după versiunea germană, ci că amiîn- 
două sunt independente. 

1) Pentru părerea aceasta am invoca mai ales prezenţa unui r 
aspru în sbornic, în locul lui » moale: poauk» (pe lingă srepnxm) 205 a., 
sSpuk 207 a., nrepa g. s. 205 a. 206 b. 207 a. 218 b., na aa mepa 205 b,, 
poyputwe 207 b., eympâma 205 a,, nrepx 203 b, Sunt şi citeva casuri de 
akanje: sarar 9231 b,, atnanerira Şi aknanwm 272 a,, aknanerei 971 a. (ibid. 
WkHâN) şi de u-u: pscrnenăsnun 209 a., rpnanuom 204 b. Foarte conse- 
cvent este o pentru e după w, %, 9, ui, în tot sbornicul. 
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redacţiunea primitivă a „povestii despre Dracula“ 

trebue să fi' fost alcătuită în vestul Rusiei: o supo-- 

siţie de prisos, căci şi un Rus din Moscva putea să 

întrebuinţeze aceste două cuvinte, după ce venise în 
atingere cu apusul şi le auzise, mai ales dacă voea 
să fie credincios celor auzite !). 

Constatăm însă, şi aceasta nu ne miră de fel, 

că stilul povestii devine cu atit mai rusesc, cu cit 

manuscrisele sunt mai nouă: povestea se naţionali- 

zează aşa, zicînd în Rusia. Deaceea, în redacţiunile mai 
nouă nu găsim cuvintul poklisars (legatus, gr. ârroxgr- 

gieios), cunoscut din manuscrisele slave de sud şi din 
cele slavo-romiue, ci rus. posols?) ; viteza din expre- 

siunea „vitzzems vtinjaăe“ —un cuvînt cunoscut iarăşi 
mai ales din manuscrisele slave de sud în înţeles de 

„călăreț“ şi „boer“ 3) —este înlocuit în versiunile mai 

nouă cu alte expresiuni, d. p. tests vozdavase în ver- 

siunea B. 

Povestea lui Vlad "Ţepeş a fost una din cele mai 
populare naraţiuni în Rusia veche şi popularitatea ei 

o datorește, cum foarte bine a observat Buslaev, in- 

teresului naţional ce prezenta această poveste pentru 

Ruşi. Faptul că Vlad Ţepeş trece de la pravoslavie 

1) Spre vest ne duc şi formele vâiniti (—utiniti), v korolja 
(== u korolja), măl (=imăl), krolja (= kralja), ospodarju (== gospo- 
darju) şi inc (polonism ?) din versiunea A. 

*) In versiunea A. se află nscwan ca glossă pe lingă nokancaps. 

3) CE. Danitic, Rjetnik, I, 1L€ Cuvintul era cunoscut cu acest 
înțeles şi în Moldova prin sec, 14—15. Cf. acte din 1395 şi 1404 la 
Uljanickij, pag. 9 şi 15, sai Letopiseţul dela Bistriţa, ed. noastră, pag. 
41 şi 43 (Cronice inedite atingătoare de istoria Rominilor, Bucureşti, 
1895).
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la “catolicism, încheindu-și prin aceasta, şirul neome- 
"noaselor sale barbarii şi vînzindu-şi sufletul vecinice- 
lor munci ale iadului, dădea o satisfacţie morală 
drepteredincioşilor Ruşi, asigurind răsplata cuvenită 
în cealaltă lume pentru crimele săvirşite pe pămînt. 
Pe gustul vechiii rusesc este croită şi istoria cu cei 
doi călugări latini. Narațiunea devenise fuarte Popu- 
lară în timpul lui Ivan Groznicul, ţarul care a, fost în 
stare, prin cruzimile sale faţă de boeri, să fascineze 
atit de mult fantazia, poporului rusesc, încit acesta a 
făcut dinti'însul un ţar ideal. Vepeş al naraţiunei era 
privit atunci ca un fel de prototip al lui Ivan. Poate 
că din povestea despre 'lepeş a trecut în tradiţia 
rusească istoria cu solul francez şi englez, păstrată de | 
Collins 1). 

| 
Dealtmintrelea nu este imposibil ca Ivan Grozni- 

cul să fi venit el singur la idea de a chinui pe oameni 
bătindu-le piroane în cap, deoarece acesta, era, ca Și 
tragerea în ţapă, un obiceiii destul de răspindit la 
Tâtari, 

„Se pare că povestea lui 'Tepeş s'a localizat; chiar 
în unele părţi din Rusia,; aceasta ar resulta din istoria 
cu negustorul ungur la Pskov, povestită de Makarov 
în Teleskop, 1833, No. 24, pag. 502—5083, dacă nu 
cumva această istorie este inventată de dinsul. Pypin 
se indoeşte de autenticitatea ei. Makarov spune că 
intrun manuscris aflat de dînsul la 1825 se vor- 
beşte de un negustor Ivan Ivanin syn Nămiin, 

  

  

') Rovinskij este de părerea aceasta. Russkija narodnyja kar- 
tinki, cartea V, pag. 258 (St. Petersburg, 1881); cf. mai sus pag. 43.  
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care venind din ţara ungurească la Pskov, şi-a lăsat 
în uliţă marfa şi a dormit peste noapte în palatul 
posadnicului (guvernatorului); furindu-i-se peste noapte 
marfa, el spuse posadnicului ; acesta dede straşnici 
porunci în oraş ca marfa.să fie adusă îndărăt. A 
doua zi marfa cu bani cu tot era pusă la locul de unde 
fusese luată, negustorul spune atunci posadnicului că 
Şi-a, găsit nu numai tot ce avea, dar şi ceva mai mult. 
Posadnicul îi desvăli atunci secretul zicindu-i: dacă 
nai fi spus că aj găsit mai mulţi bani decit ai avut, 
ai fi stat şi tu în ţapă împreună cu hoţul. Makarov 
adaugă că această poveste se află la Karamzin Şi 
alţii sub numele de povestea lui Dracula şi că e 
luată probabil din greceşte 1). 

€) Dâm aci o probă din textul lui Makarov, jurnalul Teleskop 
fiind foarte rar şi foarte greii de găsit: 

„Hbkiii kyneu5 upiuae 075 IOrOpeRIA Beit BO CBATYIO Pycs, 
a n 1075 Kynert VBant VBannut crin Hbuurin' OCTABA, HO 
HpOCIy, AKO HbWE GEIX5, B035 CBOI TOprOBHIIi BO IICROBCEOMV 
TpaAY Npexs nanaranu, cau ie Gea; sa60r5t ename BO uaxarb; 
u Wpumezun bill yarzi u35 BopoR; Pyeckiss n YEpab y 
Heana MBannua Hbuunna sa0 ni Bce Cpe6po n TOproBoe, uro 81, 
Boz; u na B025 ne GH0. Hayrpie pano to Out Co 3853010 
Berame Ha. Ha. c. B'bnunus ii 'eROero XOGparo XBaruxcA n noiine 
Oub Wa NOCAACKiIi ABOp5 1 NOBBAa Ha ABOpb IOCAANE M3ry- 
Genie sxara n cpeGpa m Bcero cBOero moprogaro. II naGoasmiii 
NOCAAHHEK'S OrOpanXCA VI nOBex$ no Bceuy rpany IICROBy HCEATII 
TOCTEBA, TATA, FAATOAA CBONME IOANE: He mat TOcraus y HoB- 
TpaAcKHX5, TO A0Gpo nX5, 1 y Mea Bo rpagb ante ne 06pa- 
UIETCA TOCTEBO 3AA70, Bees ÎlekoBs Nory6aro, V noBezb uadoasaniii 
CBOe aXaT0 HI CBOE AOGPO HOIIIIO NOIOEHT6 Ha BOB 'H$NUAEOBOMB. 
Hbmwuns e cra si 0Gpbre upri sxark ue cBoe NO6poe, none 
KB NOCAABIIKY HK pbue euy: rOCIIOAIIHE, OGPBTOXD B1aAr0 CBOE BCE, 
a 06po ne moe. “orga n vara IpuBexoma co NOGpons H ana» 
TOW5;, II FĂATOIA UOCAAEHKE KV: NAN CD MipONb; ale G5I He 
NOBBAAID O MOEXE KOGPONE, 70 II TEL CE TATENP Ha EOIy GH 
CMEDTE IpizB. “
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Admiţind chiar că povestea lui Makarov nu e 
autentică, aceasta nu scade de fel popularitatea cea 
mare a povestii despre Dracula în Rusia: sumedenia 
de manuscrise în care se află — noi nu cunoaştem 
decit o mică parte din ele, pe cele din Petersburg 
şi Moscva, şi poate nici pe acestea complet — este 
o dovadă nu se poate mai evidentă de răspindirea 
ei cea mare şi de interesul cu care se cetea. 

Eva vremea ca ea să se facă cunoscută și la 
Oi şi deaceea ne-am hotărit, a o publica în cele 
patru versiuni mai importante. Textele noastre nu 
sunt reproduse din cărţi tipărite, ci sunt copiate cu 
cea mai mare exactitate din manuscrisele originale. 

Pentru întiiaşi dată se dai la lumină aci versiunile 
B. C. D. pe lingă textul exact al versiune A., publi- 
cat cu multe greşeli atit; la Pypin cit şi la Buslaev. 
Inaintea textelor originale dăm traducerea versiu- 
nei A., singura care poate servi drept isvor isto. 
ric pentru Vlad “Ţepeş. Celelalte, avind mai mult sati 
maj puţin acelaş cuprins şi text, le lăsăm netraduse. 
Ele sunt destinate pentru cei ce se ocupă cu istoria 
literaturei ruseşti. Aceştia vor găsi în textele publi- 
cate mai jos un interesant exemplu de evoluţiune 
a limbei literare ruseşti, care din limba veche slo- 
venească, amestecată pe ici pe colea cu elemente 
fonetice şi cu puţine cuvinte ruseşti, devine pe ne- 
simţite, primind tot mai multe elemente: populare 
şi naţionale rusești, limba literară de astăzi a Ruşilor. 

  

 



Povestea lui Dracula, trad. versiunei A. 

Despre voevodul muntenesc. 

__ Post-aii în ţara muntenească un voevod, creştin 
de legea, grecească, cu numele Dracula pe limba lati- 

nească, iar pe limba noastră rusască diavol; şi aşa de 
rău a fost, încit şi viața după numele lui i-a fost. 
aL]. Odată veniră la el nişte soli de la împăratul tur- 

cesc;, după ce întrară şi i-se închinară după obiceiul 

lor, fără să-şi ia căciulile din cap, îi întrebă el: de ce 
vă purtaţi voi aşa? Aţi venit la un mare stăpinitor 

şi i-aţi făcut o mare ruşine. Ei răspunseră: aşa e 
obiceiul la, stăpinitorii ţării noastre. Iar el le zise: 

atunci vreaii şi eii să întăresc obiceiul vostru, ca să 
fiţi şi mai tari; şi porunci la ai săi să aducă piroane 

de fer şi să le pironească calpacele în capetele lor, 

jar după aceea le dete drumul zicindu-le: mergeţi şi 

spuneţi stăpinului vostru, că el e învăţat să sufere 

din partea voastră această ruşine, noi însă nu suntem 

învăţaţi, altă dată să nu trimeată la noi, ori in alte 
ţări şi la alţi domnitori, obiceiurile sale, căci nu voim 

să le primim. 

87 Miniinâu-se împăratul din pricina acestor soli, 

porni cu răsboii asupra lui Dracula, luînd cu sine 

multă putere. Acesta îşi adună toată oştirea, ce avea
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cu dinsul şi-i lovi peste noapte şi măcelări o mulţime 
de Turci; dar cu puţinii săi ostaşi nu putu să ţie 
piept mulțimilor turceşti şi retrăgîndu-se: din luptă, 
începu să se uite la aj săi, care ce fel de rane avea, 
La cine vedea rana în faţă, pe acela îl cinstea şi-l 
dăruea şi-l făcea boer, iar cine era rănit în spate, 
poruncea să-l pue în apă, ca pe un fugarit ticălos. 
Iar cind se porni din noi asupra Turcului, zise oştirei 
sale: cine să gindeşte la moarte, acela să nu meargă 
cu mine, să rămînă aci. Impăratul, auzind de acestea, 
se întoarse îndărăt cu multă ruşine, şi astfel Dracula 
nu Rutu-să meargă împotriva lui. 

AR-Odată trimese împăratul turcese un sol ca 
să-i dea haraciul. Dracula cinsti bine pe sol Şi-i arătă, 
tot avutul săi şi-i zise: eti nu numai că vrea să 
dai haracii împăratului, ci cu toată oastea mea Şi 
cu tot avutul meii vreait să intru în slujba lui; tu 
vesteşte împăratului: că am să merg la dinsul, pentru 
ca, să dea, poruncă peste toată, ţara lui, să nu mi se 
facă nică mie, nici oamenilor mei nici o pagubă; ei 
voi veni îndată după tine. Impăratul, auzind dela 
solul săii că Dracula vrea să vie la el să-l slujască, 
să bucură. de aceasta, căcă tocmai avea răsboiti cu 
împărații şi ţările dela răsărit; el trimese în grabă 
ştire prin cetăţi şi prin sate, că ori pe unde va, trece 
Dracula, nicăieri să nu-i facă vre-un Tău, ci peste tot 
cu cinste să-l primească. Iar el, după ce merse cinci 
zile prin ţara turcească, se întoarse înapoi fără de 
veste. şi “incepu să jefuească oraşele şi satele, şi mulţi 
prinşi făcu şi-i.tăe: pe unii îi punea în“țapă, pe alţii 
îi ardea, nici. pe pruncii dela sînul mamelor nu-i lăsa 
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în viaţă; toată ţara pe unde a trecut a pustiit o şi mulţi 
creştini, ce fuseseră prinşi şi ținuți în robie de Turai, 
i-au întors în ţara sa, şi multă pradă aii facut;. iar 
după ce ali ospătat, pe boerii turceşti, le dede drumul 
zicindu-le : mergeţi şi povestiţi: impăratului ce aţi 
văzut; pe cît am putut, l-am slujit; dacă Slujba mea 
îi va mai fi de folos, bucuros îl slujesc iarăşi. 
impăratul, înfrint de ruşine, nu-i făcu nici un răti. 
SL îti de temut era Dracula in ţara sa, căci 

nuw/suferea să se facă nimărui nici un răi, fie hoţie, 
siluite sai nedreptate, încit, cine făcea de acestea, nu 
văminea cu nică un preţ între cei vii, ori ce ar fi 
fost: popă, boer saii om de rind; Și ori cit de bogat 
ar fi fost cineva, nu putea să scape de moarte. 

Inti'un loc oar&care era un izvor de apă rece 
şi dulce şi mulţi din multe părţi veneait la acel izvor, 
de beaii apă dintr'însul. Dracula făcu o cupă de aur, 
mare şi frumoasă, şi o puse lingă izvorul acela, şi 
toță ciţi beaii din acea cupă de aur, o puneaii îndărăt 
la locul ei, şi de frică nimenea n'a îndrăznit să pue 
mina pe ea, cîtă vreme a trăit el. 

5. Despre femei. Dacă. vre-o femee se dovedea a 
fi necredincioasă bărbatului, el poruncea să-i taie ru- 
şinea, iar pe dinsa s*o lege goală; în mijlocul tirgului ; 
tot aşa făcea cu văduvele şi cu fetele care nu-și 
păsiraii fecioriea; unora le tăea ţițele, altora le belea 
pelea, altora iarăşi le vira cite un lemn pe ruşine şi-l 

„scotea pe. gură; în această stare le ţinea apoi legate 
de cite un stilp, pănă ce le cădea carnea depe ele. 

6. Despre soli. Astfel de obiceli avea Dracula, 
că dacă venea la el un sol de ori şi unde, fie dela
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împăratul, fie dela un craiii saii dela un cniaz, şi nu 

ştia să se poarte cuviincios şi să răspundă la între- 
bările lui vielene, il punea, în ţapă zicîndu-i: nu ei 
sunt pricina morţii tale, şi nici tu, nici stăpinul tăă 
n'aveţi ce zice împotriva mea; căci dacă stăpinul 
tău te-a ştiut că eşti ui sol prost şi neînvăţat, şi cu 
toate acestea te-a trimes la mine, la un prea înţelept 
domn, atunci stăpinul tăă te-a omorit; iar dacă tu 
singur ai îndrăznit să vii, fără să fi învăţat ceva: 
mai "nainte, atunci tu însuţi te-ai omorit. Şi astfel 
pentru soli făcea nişte ţepe mari şi aurite pe dea- 
'ntregui şi-i punea într'insele, jar cătră stăpinii lor 
trimetea vorbă prin alţi oameni. 

1. Dela craiul unguresc Matiaş veni odată la 
dinsul un sol, Leah de neam şi 6m puternic. Dracula 
îi porunci să stea cu dinsul la masă în mijlocul tru- 

putilor moarte. Inaintea lui se afla o ţapă aurită pe 

dea'ntregul, mare, groasă şi înaltă; el întrebă pe sol: 

spune mi, de ce am făcui eii oare această țapă aşa? 

Solul cu multă frică răspunse: stăpine, părerea mea 

e aceasta: vre-un om. puternic va îi greşit înaintea, ta, 
şi voeşti să-i faci o moarte mai de cinste decit celoi- 

lalţi. Dracula îi zise atunci: drept ai vorbit; tu eşti 

crăescul sol al marelui domn, pentru tine e făcută 

această ţapă. lar el răspunse zicind: dacă voiu fi 

făcut, stăpine, ceva vrednic de moarte, fă ce vrei cu 

mine; eşti un. drept judecător, şi nu tu, ci ei singur 
îmi făcui moartea. Dracula zimbi atunci şi zise: dacă 
nu mi-ai fi răspuns aşa, ai fi ajuns de bună samă 
în această țapă; şi cu multă cinste şi daruri îl dete 
drumul, zicindui: tu poți merge fără teamă cu solie;    
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alții să nu îndrăznească, pănă ce nu învaţă mai întii, 
cum trebue să vorbească cu domnii cei mari. 

Sk Oaată prinzea Dracula, sub trupurile ao mul- 

ţime de oameni morţi, pe cari jur împrejurul lui îi 

pusese în ţapă, solii, de ori şi unde ar fi venit la 

el, trebueai să. stea acolo cu dinsul la masă şi să-şi 

împlinească solia, iar el şedea în mijlocul lor. O 
slugă a lui şedea înaintea, lui şi neputind suferi pu- 

toarea aceea, strimba din nas şi întorcea capul într'o 

parte. Dracula lintrebâ: de ce faci aşa? „Stăpine, 

nu pot să sufer putoarea aceasta“. Dracula porunci 

atunci îndată să-l pue în ţapă şii zise: acolo eşti 
sus şi putoarea nu va ajunge la tine. 

9. Odată dete poruncă în toată ţara sa zicînd: 
cine-i bătrin sati bolnav de ceva sait olog, orb ori 

şchiop, sai de ori ce boală cuprins, toţi să vie la 

mine, ca pe toţi să-i fac fericiţi. Şi se adunară la 

dinsul toţi neputincioşii, săraci fără număr, aşteptind 
dela dinsul cine ştie ce mare milostivire. Iar el făcu 
o casă mare şi-i adună pe toţi acolo şi porunci să 

le dea bine de mincat şi de băut. După ce mincară 

şi se veseliră, Dracula veni la dinşii şi le zise: ce 

mai doriți de la mine? Răspunzind cu toţii ei ziseră: 
stăpine, fă cum Dumnezeii te va sfătui pe Măria ta. 

EI le zise atunci: dacă voiţi, o să vă fac fericiţi pe 

acest pămînt, şi de nimic nu veţi avea lipsă. Iar ei, 

aşteptind mare lucru dela dînsul, răspunseră cu toţii: 
voim, stăpine. Atunci el porunci să închidă casa şi 

să-i dea foc, iar cătră boerii săi zise: ştiţi de ce am 

făcut ei aceasta?  Inti), ca ei să nu cadă pe capul 

altor oameni şi ca, nimenea să nu fie sărac în ţara, 

46356 9



180 NARAȚIUNILE RUSEŞTI ASUPRA LUI VLAD ŢEPEŞ 

mea, ci toți să fie bogaţi; al doilea, i-am slobozit pe 
ei, ca nici unul să nu mai sufere pe lumea aceasta 
de sățăcie” ori de boală. 

40 Odată veniră la dinsul din ţara ungurească 
doi călugări latini pentru milostenie; el porunci să-i 
despartă unul de altul şi chemâ pe unul la sine şi-i 
arătă de jur împrejurul curţii nenumărată mulţime de 
oameni trași în țepe şi în coase, şi-l întreba Dracula: 
bine fac eii ce fac? Călugărul îi răspunse: nu, stă- 
pine, rău faci chinuind şi omorind fără de milă; 
stăpinitorii ar trebui să fie oameni milostivi; iar 
toţi ciţi sînt în ţepe aii murit moarte de mucenici. 
Chemînd apoi pe celălalt călugăr, îi puse aceeaşi 
întrebare, iar el răspunzind zise: tu, stăpine, eşti 
de Dumnezeii pus să pedepseşti cu moarte pe cei 
făcători de rele şi să răsplăteşti cu bunuri pe cei 
făcători de bine; aceştia ai făcut; răii şi după faptele 
lor şi-au primit răsplata. Dracula chemă, atunci pe 
călugărul dintii şi-i zise: de ce ai eşit tu din mă- 
năstirea şi din chilia ta, ca să mergi pe la stăpănitorii 
cei mari, neștiind nimica? Dar fiind că singur ai 
spus că aceştia sunt mucenici, voesc să te fac şi pe 
tine mucenic; şi porunci să-l pue în ţapă. Celuilalt 
porunci să-i dea 5U de galbeni de aur, zicindui: tu 
eşti om cu minte, şi mai porunci să-i dea drumul 
cu cinste şi să-l ducă cu carul pănă la ţara ungu- 
Tească.) 

4. Odată veni la dînsul în cetate un negustor 
din ţara ungurească şi lăsîndu-şi carul, după porunca 
lui, în uliţă dinaintea palatului, iar marfa în car, se 
duse să doarmă în palat. Trecînd cineva pe lingă car, 
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luă, dintrinsul 160 de galbenide aur. Negustorul se 
duse la Dracula şi-i spuse de pierderea, aurului... Dracula, 
îi răspunse: du-te, în noaptea aceasta vom găsi aurul; 

şi porunci tuturor oamenilor din cetate să caute pe 

hoţ, căci de nu veţi găsi pe hoţ, toată cetatea o pierd; 

şi porunci să pue peste noapte în car din aurul săii 

toți banii, cu un galben mai mult. Negustorul 

sculindu-se de dimineaţă găsi aurul şi-l numără de 

două ori, îl numără de trei ori şi găsi un galben de 

aur mai mult. Atunci se duse la Dracula şi-i zise: 

stăpine, am aflat aurul, dar cu un galben mai mult. 

Tot atunci şi aduceaii pe hoţ cu tot aurul la el, şi-i 
zise negustorului: du-te în pace; dacă nu mi-ai fi 

mărturisit galbenul cel de prisos, aşi fi poruncit să 

te pue şi pe tine impreună cu acest hoţ în ţapă. 

IE Mergind odată pe drum văzu la un om 

sărac o cămaşe nespălată şi ruptă şi-l întrebă Dracula: 

ai tu nevastă? El răspunse zicînd: am stăpine. Dracula 

îi zise atunci: du-mă la casa ta. Şi mergind şi 

văzind că nevasta-i era tinără şi sănătoasă, lintrebă 

pe bărbat: sămănat-ai tu in? El răspunse: stăpine, 

am mult, şi-i arătă, inul. Atunci zise Dracula femeii: 
de ce eşti tu leneşă faţă de bărbatul tăi? Bărbatul 
tăă trebue să are şi să samine şi să te hrănească, 

iar tu ar trebui să faci bărbatului tăii haine curate 

şi împodobite, dar tu nici cămaşa nu vreai să i-o 
speli, cu toate că eşti sănătoasă la trup; tu eşti 

vinovată, nu bărbatul tăi. Şi porunci să-i tae minile, 

iar trupul să i-l pue în ţapă. 

——y3 El puse nişte meşteri să-i facă buţi de fier 

"şi-şi aşeză in ele aurul şi le îngropă întrun rii,
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iar pe meşteri îi tăe, ca nimenea să nu afle ce-ati 
făcut ei: cu adevărat diavol a, fost, 

14. Odată porni craiul unguresc cu oaste împo- 
triva lui Dracula; el merse impotriva craiului Şi se 
întilniră şi se loviră amindoi, şi prinseră pe Dracula 
viu, căci fu predat de ai săi, cari se răsculaseră îm- 
potriva lui. El fu adus inaintea crajului, care po- 
runci să-l arunce în temniţa din Vişegorod!), patru mile 
mai sus de Buda, pe Dunăre. Aci îl ținu 12 ani, 
iar în ţara muntenească puse un alt voevod. Cum 
şedea el în temniţă, nu Şi-au lăsat nici aci năravul cel 
Tău, ci prinzind şoareci şi cumpărind păsări din tirg, 
îi chinuea pe şoareci trăginduii în ţapă, jar pe păsări 
tăindu-le gitul şi dindu-le drumul cu penele smulse. 
Şi se invăţă, în temniţă să coasă şi cu meşteşugul 
acesta, se hrănea. 

15. In sfirşit craiul Matiaş îl scoase din temniţă 
şi-l aduse în Buda şi-i dete o casă de locuit în Peşta, 
in faţa Budei. EI nu fusese incă la craiii, şi se în- 
timplă că un făcător de rele să scape în curtea lui 
și să se ţie acolo; cei ce-l goneail l-ai aflat acolo, 
dar Dracula, luînd sabia sa, sări din palat şi tăe 
capul pristavului, care ţinea pe hoţ, şi dete drumul 
hoţului; cei-lalţi fugiră şi veniră la craii să-i spue 
cele intimplate. Craiul trimese la el să] întrebe, de 
ce ai făcut aceasta, iar el răspunse astfel: nici un 
rău n'am făcut; el singur s'a omorit, întrînd ca un 
tălhar în casa unui mare domn; dacă acel pristav 
ar fi venit la mine şi aş fi aflat ei pe hoţ în casa 

1) Forma rusastă pentru Vysegrad, Vişegrad; ct. versiunea C., pag. 158. | 
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mea, sait l-aş fi dat sati l-aşi fi scăpat de moarte. 
Craiul şi cu toţi ai să! începură să ridă din inimă 
de aceasta. 

16. Murind voevodul ţării Munteneşti, craiul tri- 
mese după Dracula în temniţă, să-i spue că dacă vrea 
să mai fie voevod în ţara Muntenească, ca mai 'na- 
inte, atunci să primească legea latinească; iar de nu, 
in temniță are să moară. Dracula înârăgi atunci pe 
cele vremelnice mai mult decît pe cele vecinice, se 
lăpădă de pravoslavie şi se depărtă de adevăr, pă- 
răsi lumina şi primi întunerecul. Nenorocitul, n'aii 
mai putut suferi greutăţile temniţei, şi şi-ai pregătit, 
chinul fără de sfirşit, nelegiuitul de el, căci s'aii lăsat 
de legea creştinească, grecească, şi pravoslavnică, şi 
au primit păginătatea latinească. Iar craiul îi dete 
nu numai domnia țării Munteneşti, ci şi pe sora lui 
bună de soţie, cu care aii născut doi fii, trăind cu 
dinsa vreo 10 ani şi murind în legea păgină. 

17. Iar sfirşitul astfel i-a fost: trăind el în 
țara Muntenească, veniră asupra acelei ţări Turcii Şi 
incepură a prăda; lovindu-se cu dinşii, Turcii înce- 
pură să fugă, iar oastea lui Dracula tăea fără de 
milă printre ei; Dracula se sui atunci pe un deal, de 
bucurie ca să vază cum tăeaii pe Turci. Atunci o 
mină de oameni din oastea sa, crezind că sunt Turcii, 
se repeziră asupra lui şi unul il lovi cu sulița; el văzind 
că este omorit de ai săi, lovi de moarte pe cinci dintre 
ucigaşii săi, dar aceştia îl străpunseră cu multe su- 
liţi pănă ce-l omoriră. 

18. Oraiul luă pe soru-sa cu cei doi fii şi o duse 
în ţara ungurească la Buda; unul trăeşte pe lingă
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fiul craiului, altul a fost pe lingă episcopul de Bor- 
don') şi a murit nu de mult; pe al treilea, cel mai 
mare, cu numele Mihail, l-am văzut tot în Buda; 
el fugise dela împăratul turcesc la crajul, pănă ce 
nu se însurase încă; craiul îi dete o fată de soţie. 

lar Ştefan, voevodul Muldovei, cu voia craiului 
puse în țara Muntenească voevod pe un oare-care 
Vlad, fiii de voevoa; acest Vlad voevod fusese de 
mic copil călugăr, apoi preot şi egumen într'o mă- 
năstire, mai apoi se tunse şi se sui în scaunul ţării 
Munteneşti ; el se însură şi trăi puţin timp, căci Şte- 
fan îl omori şi-i luă nevasta, şi acum domneşte el 
singur în ţara Muntenească. 

') Aşa e în originalul rusesc. E vorba aci, probabil, de oraşul 
Vidin, care în documentele ungurești contimporane se numea Bodon ; 
aci se afla şi un episcop catolic.  



  
Povestea lui Dracula, versiunea A. 

(9 ms Ănckoa gotawa['k]. 

Bota & mSrhafuleken aeaan Boegoaa rprkulbjektia B'kpa” 
XplieTaanuti HMAHEM ApARSAA Aa4TBIicKbI At ABBIKWA, d Haz 

INA ABABOAZ pSckhlAt, ToAnko 340M84pz 1) 1ako KuThE Ero 
no navkun er[o]. 

1. 4 mSpekwrlo] ua npiaouia nekoraa K HemS no= 

Kancapie 2); ErAa Eunaouia î nokaounuiacța] îm no cRofuS 
VOBBIUAIO CEON PAGE HE CHHAMAA UIANUK, VIE BOCIIpOCIHIE HAY, 

UTo paa[H] makogo oyunnnere, [K] geankomS râpro npnaocre 

Hi BeankS cpamorS ountincere. Grim [e] Wi'kiatu[a]: 'ma= 

KWE WEBIUAN BEMAN HAIEĂ TĂPH AEpoap. Miz [e] răa 

Hz: Xolpre n 43 Bamiwr(o0] 3akena no're'kpati'rui, aa Kp'knac3) 

crotme. n nog'ka'k cEonaa rEo3Abe Keaestot E3AT(H] n KoA= 

NAKBI HX K& TAAEAAMA HX4 NpHEHBATU. n (Onoveru Hy pe: 

UIEALIH €KAXHTE PÂBIO BALIoAi$, ton Hagia (9 Bac '7$ cpaz 

aor$ rpan'kr[ul, a Mii HE NaBBIKOXWDA, AA HE MocbiAaeT 

K HAM CBOEPO WBHIUȚA]A îÎ KO HHBIM BEMAAA Hi KO HY 

răpemz kouk (Sic) ne korari nara. 

2. 6 necakx mer paazapueea un & mm n nona'k 

BOHCROAM Hă ApAkSAcy co AHOrHMH cHAaMH. Vuza [E] co- 

EpaRZ RCA îANKO HAAS OV CEBA BOHCKA HI SAagucla] na 

HIUX HOIIBIO 1 MHOWCTEO H3BH 'TSPKOBZ. Hi HE BBAMOXE
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NpOTHEZ MHWNBIX AIOA'BH MAABiAn AIM EHTHCA, n Boa: 
EpATHCA KoM c€ Haz c Bofo Toro. n Haula] cRonya 
MpECMATPHEATH cam kakogti SS nwrle] pasi. oy twrfo] 
pana ciepoa$, ro kara un n Maacgani? NoAARAuIE H Bu: 
TABEAA No BUMHAUIE Î), a KO coaAn patit, riwwr[o] na 
KOA MORE CARAT, "To BEPAEUIB, CMEPAZ. pă Kodu monah 
HA 'PBpKbI, TĂa Bonck& cgofm$: To XolpeT cj no mhicanrrui, 
TE HE XOAH co MHUWI, WVCTAHH 346. UĂh E CARLA Te 
1 NoHA/E Npou co MHUWPRIMZ CPA, 1 He Bo3mox[e] nah 
neH'ru. 

3. un 'TĂpekbin necaa K HeM$ NOKAHCAPA, Aa EMS 
Ad AdcTR. ApAtSAa KE NCUTH BEAM NOKAHCApA H 1l6- 
casa îm$ ek cRo? narkuie n peu[e] em8: asa ue rokare 
XElto AAHh AATH We, Ho Bebaa cROHAMZA BoHckoM H co 
BRIO Ragnero Xomilo K Hea$ Ha CAOVKES UTA; n 'Thi 032 
BkeTu Ut Kak NOHAS K HeMS, uToRti 110 CBOEH BEM4H 
He Beneaz dk n arca[alan mon 5) unkoerow[e] saa $- 
UHHHTH -cRoHA ABALAJuz, n ta3 Xoupro ckepo no roR'k nowru. 
Uh KE CARIUIAR ($ Nocaa cRoer|o), u'ro ApakSaa Oper ke 
AHE Hour caoy(u]ru 5), pag ui mom, Bak ao pa= 
Toia ela) 'rerpni co Bocrountian What u CTpAn mu, 
H Mecăa ckepo fe rpaAwm Hi no Been BEMAu cECîH, Aa 
FoVAbi ApâkSaa nonaer n Hukrow[e] Ghi îm5 aaa ue Sunt 
HHA, HO N Wîb, EMOV BOBAABRAAN. Wa e MonAE rako „e. 
ANEH No 8EMA4H "TSpcKOH 1 BHESANIOV BEpHOVeA H Hau[a] 
MAEHHTH Tpaabi H- ceda n Mhwr[o] muexergs naenu, n 
ficckue, văi Ha KOAne Mocaa, a HHBIX CoXHănue, 1 A0 
AMAAgEHIjoRz 7) ceSijitigz Maco HE VemARH, H Eero 78 BEA 
Hoyer6 Bunu n MHwor[o] xpfînanz BO CEO Bemar Nacu 
HBIX BoBBpaTu, Hi MHwr[o0] kopucrn AoBti. npueTatoga Ey 
NOWTHEZ pekă (noyeru: nog'kerSure ufo taxox[e] gt arkcre; 
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ckeake mor$, croao MS nocasnaz; BSAlejrn îm5 cae: 
Ea mea 58) oyriana, n clio îm nocaSare. tn ae unuToa[e) 
EMS 344 BUHHH, CPAMOM NOREXKENZ. 

A. KOAHRO TpOBEA Bhi” ApaSAa 0 cRoen BEAAH, 
HEHABHAA BAă KOMS BUHHH'TU, pABEOA, 'TATERI MAN KO RIA 
HAN HEDPARAOV, PO HHKako[e] Bova/(e)ra ana, ape cnpennu 
HAN BOABHN HAN NBOCTOR WÂkK, Alți€ Mi MHWr[o] Rerarerea 
a" ro, ne mom[era HekSnn'ruic|a] 6 camu. HE Ha Koem 
avke[mk] sature kaa4ak Xaag:ki ui caaaiok, ni ana K moas 
HerouHukS nSru nphuan 9 norbi crpai n max GG 
nerounuka rwr[o]; Apakoyaax[e] gunnn ups BtankS, Angu$ 
H S44T5, n NocTAgH Ha Herounuuk oma: H alle KTe 
MRAUIE UAPEI TOI BAATOIO H MARI NOCTABAAUIE HA ToMa= 
[e] awkere, n nukmoxe(e] cavbraue Baa 10 (0 crpaxa, 
EAHKO WH IpeBhi”. 

d. 0 Ko. ame Kaa iona 0 moyk[a] npearoBi Teo: 
PHT, HI (WH BEAHTA CPA EH BRIDESATH H NpHBASATII 10 CpeAH 
Popră aro. n BAOBaM "Tako(e] H Kon A['k]enemea He co= 
XpânaT, a ntibrai cocun iGpesaxă, we'kat ore sanpauut, 
A WHRIA pOXEN EO Cp BHHSAUIE HI Cel HCXORAUIE, Ta: 
koăs[e] oy croana croaue poale] nawmn fra tânacru. 

6. w nocaby. mmakwe Bo WBniuan Have] ApakSaa: 
(5 oa k HemS npukoxaure nocoaz, 5 uja Haln] Grulajsa 
Han] (0 Kpoaa, ne natie n ne Sm'kauie NpoTHES Kone 
ro (We'kiiamu, me Ha BOA EC BCAMAule TÂA: HE 43 NOBH- 
HENZ TEOEH CMȘTH, HM "TEI DUH HA MA 849 urme, Hu TA ph 
meon. ape faph 'maon, Bkăaa Tek manoSatria, neSuenă, 
MOCAA TA KO MHe K ReankoSmnomt Fapte, ro Papa 'meou 
SENA Ta £; ame an cama A'pansaa €” HE HaSuHBca, To 
CAM OVEHA ÎcH CEEA. H TAKO NORAHCAPWAM BRUHHAUIE KOA Be 
AUKZ, NosAalțieHa Blejeh, H HAN Bcaarue, a Ko fagi îre peu 
Onneame ce npounmn.9)
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7. 4 ovropekwr[o] kopoaa marurauia npna[e] K HEM$ 
MOKAHCAB, AAX PWAOMZ, HE maa uâgka. n nog'kac îM$ 
cecTu € conoto ta what cpeak mpSnia, n npea, tunmz ae 
MăUIE KOAZ, 3447 BECh, EEAHKZ, AOBEAZ H BRICWK; H Roc 
ngecu nokancapa 19): neg Mu, wro paqni oVunnux a3z 
CH Koa "Take, nokancap e Bean Saoacla) n râa: Fapre, 
MHWT AM LA) Take: HEKOII Beankon MÂkz NpEA, TOROIO coz 
rpkiuu n Xoipenin 11) noueerruSro cem$ CÂpTE BUHHHPIL Maue 
HHhiX. ApakSaa KE peule]: pane pekaz ec[H], mi ec|H] Be= 
aukwr[e] Fapa kpanegekbiii nekancape, ron! Runnenz cîn 
Koaz. We (Ge'bipagz peule]: arie, ADIO; ACeToHno cmyTu 
A'kraaz BoyAS, TRopu ex[e] Xomreuu[u], npan'kaeuz în coyA A; 
HE "Ta MU Sun cCMBTI, HW 43 cama. ADAKBAA ME p032 
Mica n peule): ame bi an mii He mmako (De'kipaa, Bo 
HCTHHS Ei Bi clu] na cam koa'k. n noumuga ere 
Beau Hu Gaapiea (Onoerui VÂA: "Tr Ro NARA XoAH Ha 
MNOKAHCApCTEC, 4 Npovini AA HE Aepâneri, Ho npagie SAH 
BSAETI, Kak c Beânkhtm[u] Papu rogopu'ru. 

8. mekoraa te We'kaogaue ApaSaa NA, 'TpSnnea 
Mp 'TENIŞ VÂGKA HK[E] HA KOAbE BCAPREHHBIA AMOXECTILO WWKOA0 
mpankae ero, n mocani toa'k NpHXOMAXS n nem, n mr 
[E] taA XS kakez n nocaogays, wa [e] cpeak n cr: 
AAUIE. caoyra le] ere npea, Haz croaue n empaa[a] 
wiwor[o) ne atorbiu Teprrkeu, Bamienoye we cra pH roz 
ARS Ha cTopon$ cKAoHu. ApakSaa ate Bociipocui ero: ue 
paalni] Tano unnntun. Wenoaa)pro, cmpaa[a] cere ne miwră mep= 
nkru. ApakSaa ke roy nogeak er[o] 12) na Kkoa nocaanru 
n peule]: "ram "ru £” Bnicoke, Ho CMPĂA, TEBA HE ANAT. 

9. famnero ale] nScmu geaemie no ceoen Beman răa, 
Ad ro crapa Hal) una neaoyen an Bpkaena, catnz 
HAN XP, BCAKBIAM HEABromza Gap, Aa Ec "ri pu
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A[Srn ko aur, i Aa comgopio Bac BCEX Bec neuaau, Hi co 

pata ca] k nemS Ben HeaSHiu Belpticaa HHIyInk uatotp[€] 

(6 mere Reankoti MAT. Wa [e] Buni BEAMKS XpamuiiS 

Hi coRpa Mk Toy 1 Mogea Hm AATH acri n NHTH As2 

gone. wii [e] sagoua n BoBgeceania cl]. ApakSaa [e] 

HPHUICA, E Mat Păa: uro eapio bi mprgSere 4 Mee, (2 

Bkipaua [e] n pkioua Ben: B'Baaer, Papi, Ez, Aali] 15) 

TEOE BEAHUlh]eTEO KAkZ TA EZ BpABOVȚAMUT. WHA le] răa 

HAZ: XOIIETE AH, 43 BAcA COTROpIO BEC Neuăai HA ek 

cehe, si nuuntat 2ke Set BSaskre. ton [e] warauie 

were geako tkure n râta Ben: Xotpieat, Fapt. wii [e] 

nog'kae Xpam Banep'ETii n coke HXZ MUPHEAS, | TÂA Ko 

BOTApOA CROHAMZ: Ad Beck WTo COTBOPHL: NPABOE, Ad HE 

emma atalalaa, n Hukmole] BSAle)ri up E motu 

BEMAN, HO BCM E[OJraTH; BTOpOE, CROBOAHXZ HX AA HHKTO- 

[E] 0 un nocrpaxer Ha ca cert 0 umiperii Hal] 

W neagra. 

10. eannoro [e] npnaoua E HeaS 0 Sropekia Beat 

ABA AATHNHHA AHHXA ma? pag. tona le] nog'kar Xa 

goagcemui goano n npuaga Eauntwrlo] k ce'k n nokaza FAS 

ROKpĂr ABOpA AHW[0] MHOXCTEO EELIMCAEHOE HA KOAbH APAN 

ună Kocky, H Bocnpecii îro ApakOVA: ASEpO AH TO 434 'TAko 

VBOpIo. atnuka X[e] râa cms: Hi, FAŞIO, 340 WUHHHUIL, BE3 

MAT KAKI. MWAOBAETE PApro MACTIHJES Bir, 4 

mik [e] na noa'Ex m[S]uleinun cS7h. 4 TpuSBAR XE 14) 

W Ap&roro MriuX[a] n gonpecu fre manox|e];, wnuz [e] ek 

ipagz prule): mi, PApro, (0 Ba NOcTagArHa fc AHXOTEOpA= 

IIHX FASHHTH, A AOEPOTBOPAILAL KAACBATH; A CH AHXSTEOPHA, 

out 15) no Bom A'EAwAt BocnpuAAH. WI KE TIpH3BABE NlEp= 

gwr[o) muux|a] n râa faoy: Aa nowre Ti Hâ MAHAcTIIpA 

H mcBoîH Khan XoAHulb No BEAHKIIAM TÂBEAMA, ME BHAA HH2
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wro[e). a ni] cam clu] răaaz, tao k Autumn cSTh; n aa 
Xetiio ni 'regk dâiunka comgopur[u!6). n nog'kaca ere na 

= ReA Mecaarrlu, a ApSrea8 mor'karai Aamu „n. ASKama 
BaaT[a): "rai eclu] pasoyabuz un. n norkaeaz îre ce ua: 
uln]erate Gnoyeruru ma goa'ky 40 Sropekhiă 3EM4A. 

11. Hekeraa npuale] n nems iSneun 40 Sropeknia 
BEMAN BR €ro Fps, ui no ere sanog'kan werannaz Bosa 
Ha SANUI IpEA, NOAATOIG HI 'ToRap cont Ha Roa'k, a cat cnauie 
Ş noaar"k. n piuieauin neko Skpaa'k c Rosa pă. ARATA 
BA4r[a]. nSnen le] HA ko ApanSae n noBkaa Em$ ne 
rovaenie 3aar[a).. apanSaa WE TĂA E HEMS: NeHAH, E cut 
SUB WBpatea saa're. n notat no geku[$] rpaas near 
TATA: AlIE ME WEBAIWETE TATA, To Bee rpaa, norSnart. 

1 moka cet saa're Ne4oK[Hjru Ha Boz HOlpnIo, ni irpui: 
seu EAI BA4TbIN, KNIEU, e Bocratz wWapikme aare 
n 30ure ne”, nur (17) n weapkrauecla] wanuz anunt 
BAATHNR, n uUsA Ko ApakSac: Papi, Wepkror saare 
n Ei” Anna anului saaroi. TOrAA npuB'kactua TATA 
rir[o] n ce saaroa, n râa KSnuo: Han e MHgpoAt; ate Bi 
mu clu] ne ncnog'kasa saara anuinere 15), re EI Redcaz 
H "Peb'k c cnaa 'markm Ha koa Mocanu. 

12. Anoo e naSupre ms nora n Sape He a 
Kot |ejupoma'k cpaunuute XSao, nzapans n Rociipocu ere 
ApakSaa: nau an en8. wa K[e] Werkipag peule]: Pap. 
HMaaa. Tăa Emo ppakovala]: aka ma e Aa TEon. 4 ngu= 
UIEA, 1 Euak en$ ere MAapst cs 19) n 349466, răa a$- 
eBH: He crhraa an ec AS? voma [e] râa: Fapte, auitwr[e] 
MMA, Hi NokABa EM8 ez. W răa ApBAkSAa Ene: Aa no 
We Pi Mataeuu a'kHocTA K măwlejen cgofuS. mov ao 
caen wparu n ckaru a rest ypanurui, rai Bo ACAXHA 
ec[u] mSate cRofus VAIO ca: kraoy n akn$ BUHNHTU, 4 Tal 
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HI €pătHIjii HE Xotpeuin tapaalu)ru, a aapaga cStin mkawa; 
TAI €c[4] MoRHH'HA a re Mo, n neReak fun pSunt (sic) ii 
CENȚI, 4 "PpoVI Ha Koa nocaanT[n]. 

13. Yuma MăcTepii FMS BOUKH AEAEBIIRIA N EZCRINA 
E HHY B44Te n Moaw” Hăz E pkkS, a macmepwa Tik 1102 
cete, Ad Hukrowle] Se'kern coakaanntor[o] mara. ce n[€) 
rbzonavkuuTorn Afagtwa. 

14. nekeraa ie nonak kpaa Sropekhin ua ApakS[A8] 
BoHeKoat. Wu KE nonA'k npoTruRa EMS ui cp'krouacța); n S 
AAphiuaca] Bon. n Sgarniua ApanSaoy nea, (6 CROHY 
BAANG MO KpAMOAE, 11 NpHEEAEIIA hi” ke Kpaate, HI 
Beakaa er[e) aakrnoyru e TEMHHIIO BR EHIIETOPAVA, Ha 
ASHA, Bbitui€ BOY AHIHA A. Mă, „RI, ah. a ua măranckou 
BEMAN MOcaAn HHwr[o] RoeRoAs. [take cRaule e TEMHHUH 
H HE WCTA cROErO BA4re Wăbiua[ a), 10 ati AVEA ui THUN 
NOKBNAA Hă 'ToprS 1 'Tako Rast AAtue uX, MUR'ky Ha Koa ca: 
AMALIE 4 Hi ralajeni Wekkaue, a cRIHOH Mephe WVIjiitiat 
uSipăuie. n nasu E Tau LT, Hi TEMA Kopata- 
We clAl. 

15. era ME Kpaan Ma'rutaul uae'kac ere] ne me 
Munuu n pigale] ere na Boyanne n pact EMS Acta 
B wbiin nporuea BOȚAHHA, H LpIo E Kopoaa HE BHIA, N CAO 2 
“Hc[AA] Hekefm$ zaopkio npugeun na er(o] AEOp ÎN coxpa= 
HWTHCA EMS Toy. ronin e er[o] HANACUIA; Apakoaa [e] 
REM MEUR CBOH 11 ickouA He moartei u (ekue ra[ajas 
HpHerakS Acpkawor(o] saoaka n 3a04'ka nenSeru; itpouiu 
KE B'EAuIA 4 N9HUIEALIN Kz Kpaar n noe'Eaa[uia] îm$ Bit 
II9E. Kpai e Nocaa K HeaiS i Bonpoen 20): umo paalu] 'rako 
CoTBOpHA fc. wo ace mate GGarkia: ao HHKoe[e] Ruuz 
HHX, HO WH CâMZ ceBA SBHAZ, HAXOAA pABBONHHUECKII Ha 
Acea geankwr[o! Papa: ate nui FIpHUICA KO AHE "MOTA Ko2
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BHpega (SiC)?1) n aa Ri BO cBoea A0M$ Hauioa Bhik Twor(o) 

aaop'ka, n ero BiiAaă Han npocrua ro (9 câipTu. Kpaah 

[e] Haua anenrucla) co Bekmn cpauie îro. 

16. Oympuuto me momS gofgoa'k na MSThanzckou 36 

MAN H KpAA DOcAA E HEMS E TEMHULIO, AA Ale ROCYOIUETI 

BBITH Hă AMSTRAHCKOH BEMAH ROEROACIO răkoK[E] n npzgit, 

Aă 'Toraa aarbineSio B'kpS nphaier, due [e] ne Boceys- 

iei, "ro E 'remnnulu) n Smplejmn. ApakBaa e Bosatoani 

Maue 22) Bp'kmenHaa BEcKoHEUNWr[0), WTNAAE NpaRocaatna 

H (OCTPĂNH HCTANHbI, WCTARHBZ CE'ETA H NpHA TA. OWEhl, 

HE ROBMOXKE TEMHHUNRIA TTATOCTHA NOHECTH. H O9VroToBHc|A] 

Ha Besaonot m[Sujenie BeskoMeunot, WCTABHTH NpaRocAaR= 

uSro B'kpS XpTuancnSio rpeueckSro ui npurar[u] AATBIHCKOYIO 

MpEAECTA. Kpaat [E] me Tome AacTh EMS HE our Bot 

ROACTEO Ha MSTIAHCKoH Seman, Ho H cecrpS cRoI PWA- 

HOVIO AâcTh a Hero E XenS. n (0 eră [e] pian „E. cila, 

MOKMBA IAKO 1. AT Hi TPARO CKOHUACA RO NpEARCTH. 

17. Kone [e] €ro cnue. HBAuţiio EM BR MSThani 

CROH BEMAU, H NPHACUIA Ha BeMAro 8 'moypog'k n Hauaula 

NAEHHTH; (HZ [E] oVaapnce Ha HH%, Hi nogeromia 'r$puu, 

ApakoVanno [e] goncko Bea atu ceuays. apanSaa ae 

Bora Ha ropS (0 paAccrui, AA. BHAHT KakO cekoyT bp- 

KwE. iovopraue[ea] (9 genckă Eno, Male take Ep, n oy- 

Aapu Erle] îauha Konntata; whă [e] ana/Ee rako 6 cRouy 

SEHRAEMZ, N 'PS OVEH CROIX oVEHIU n £. uit, erom[e] mnozu 

RONBAMH H3RSACUIA, M "TAKE OyB'kînz Bi”. 

18. kpaan [e] B3em cecTpS cRoI co .E. CHOmnI câ Ro 

SropekSro EMA HA BOVAHH, EAHH pH KpăeBE CHE XH= 

BETh, A ApOVTH OY EopAWHCKWr[0] BHckSNA Bhia n NpH ac 

Smpe. a 'rperlu crapuunii muxanaz STA [e] Ha Bora 

ana by, W ua Toypetwr[o] npngetaa Ko Kpaare fnpio He 

KEHHECA, Mpa Ero ca A'knoukore. 

  

  
a
a
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CTEAn KE MOAAWECKbIN Hi € KpA4ERbI EOAH NOcaAH 

na MĂSTIAHCKOH BEMAN HEKOETO ROEROAS BRAAAA, BOERWACKArO 

[e] cita. hi” mon Bofgopa Basa (6 maaa, eri Bhia 

EMEHHHE HUWK HrSmen E ManacTiipi, Ad pocrpurea H cka 

HA BOEROACTEO Ia MSTRAHCKOI BEMAN, PH MKEHHAGCA H Ma49 

NOBHIA, HM cTedban ere Vana H eo er[o] wriaa ui nik 

Hă AMSTPAcKeH 3EMAH BOERWACRSETA. 

Notă. — 'Textul de mai sus este o reproducere fidelă a manu- 

scrisului original, aşa cum nu se găseşte încă în nici una din ediţiile 

de pănă acum ale povestii lui Dracula. O astfel de ediţie era de 
trebuinţă, nu numai pentru a avea odată textul autentic al celei mai 

vechi versiuni, ci şi ca să servească de imaterial sigur pentru stu- 

diul limbei literare ruseşti din sec. 15-lea. Aceasta se impunea cu 
atit mai mult, cu cît copia manuscrisului în care e păstrată versi- 

unea noastră e foarte rea. — Din priciva dificultăţilor tipografice, lite- 

rile aruncate deasupra şirelor le-am pus la locul lor în şir şi am 

lăsat nedesfăcuite numai prescurtările cele mai obicinuite. Intregirile, 

insemuate prin parenteze, le-am făcut numai acolo, unde ni s'au 

părut indispensabile spre a uşura cetirea textului sai a completa 

formele trunchiate şi falşe din copie; semivocalele finale nu le-am res- 

tituit nicăiri; acolo unde se găsesc, sunt şi în manuscrisul original, 

1) Ms, zatmpă, — 2) După nokancapie urmează în Ms. glossa ne- 
ewa, — 3) MB, ac kphh. — 4) Ms. Runa. — 5) Aceste trei cuvinte 

sunt adaose între şire. — 6) Ms. are printi”o greşală a copistului înainte 

de paa cuvintele sk so, pe care Pypin le-a îndreptat în akac, Buslaev le-a 
8 

lăsat afară. — 7) Ms. maaa hi w. — 8) Ms. are după atoa încă un îMS 

de prisos, — 9) Pypin trece pe co npounan la alineatul următor. — 
10) Ms. nponaneapa. — 11) Ms. corpkunr n rome, două greşeli evidente 

de copiare. — 12) Ms. noneaz €, scris aşa că în loc de <* s'ar putea 
ceti şi +3 în casul din urmă ar trebui să cetim noe(ak]az ceva. Pypin 
are nonak, Buslaev noneatas, — 13) Ms. A; cf. acest pasaj la versiu- 

nea B. Buslaev, pag. 225, are 40. — 14) Ms, are aci axe; am putea ceti 
Şi n npnaza e, — 15) Ms, n nu; Pypin admite aci o gresală, în loc de 
une. — 16) Urmează glossa: cupe SunuTu, — 17) — Atata ŞI "pna, 

— 18) Ms. nanunere. — 19) M3. cSue, — 20) Ms, are după Benpscu un 

a de prisos. — 21) Ce să fie kosnpu:? Buslaev îl lasă afară din text, 
neînţelegindu-l nici el (chrestomatia cea mică, pag. 227); celelalte 
versiuni nu-l au. — 22) In Ms. se repetă nozatsn şi după nau,



Povestea lui Dracula, versiunea B. 

Gano W apakoae BOERSAE Mor Alibekie 

SemAi.. 

Riiera 8" mări Ânnckeii Beal rptutckia Bg piere 

Anini” î) BOEBSAA ÎimeHeM Apănoiraa, Baauuickiiat 2) ră3KInom', 

POAĂRO BA9MO Apa 9) takoate no îimenu îrd mâne în urle ere. 
1. w mocaty 4). npiiaSua e! nemo nâkoraa (5 'roirp- 

ckoro?) nokalcăpnerea 6), îi îraă E'HUASUla K Hey 7) în ne: 

KAOHĂUIACA 119 CROFAMO ORWIUEIO, HoA'Nakog 8) 3 PAR ue 
ciâua. tu?) e gonpocii ip: ură pâan mat ctunnriere10), 

K” POcAdpIo K Beatikomo npiliAsee îi maonoy crpamomai 

otpunniere, GI e (Ogeipătua: 'Takog SBhiuai Hai CÂpn îi 

Bemaă Haua fimbera 11). Giroc râs: a3 XoIpS Bauiero 34: 
KSMA NOA TEEBAN'TH, Ad Kpân'ko cmâiire, în nogea'k Ma rAARÂy! 

ii” oana raspicat oeaksnntat” npuaiimu 12) î Wnoyerii 

HX ÎI pek BMz: LISALIE cKABIÂTE TĂpIO BĂuleMoy, wi Hatik 13) 

(Bâc: TAKOIIO CTPAMOTOV "PEpRNETH, AMI HE HARBIKSFOAI, 

Ad HE NoctiAdEr cEoEră GENIuaaa Ko fini uapta' 14), ao finin 15) 

He XOTAT ro SE5IUAA fimeru 16), 

2. pân utRal). un E BEaatii pac'cep Arca 6 

Om" În nSiac cestickuan” a ter[o] co mnsriain ciiaaatut 18), vu ie 
CoBPĂBA fAHKO Faezatle oi cegă BSiieka c'Bofră fi otaapuiua 

A ca Ha 'Toipp ekogo HSupito 19) în m'nSecreo îi” fai fi ue 
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BOAMOKE NpOTHROY BGICKA BEAFKATO CTOÂĂTH MĂabi Mu Aro Ahatiă, 

i ROB&paTiiea. KO ce Hai 3" Bo 20) 'roră npiiiA Suta Îi Hauă 
ÎIX Apakolraa câm' cmompiru; k6321) pânetiai enepe Ai, 'Toms 
Bfanio uter Boa AaBduic?2), â kSi 3" sapii23) pânenu” 'ror(o) 
Mă Koa mogeaik camâru Pâa: TEI că ne MOV, to enă. â 
Tor Ada MSĂAE HA TOȚpRii TÂRO PÂA Bcemoip BSIekoy 
cgotmoiţ 24): xr8 xSuper” e mipr” nomiuua ru 25), mâine XoAi 
Co AS, Verânn ca aark. UR KE CAKIUIAE T9 În Site 
HŞOW Cc BEAĂKOIO CTpPAMOTSIO. BSlckA cRofră BeRuricAeHiio 
MHSre H3royBii. 

3. 6 mocai?20). un KE MocAd K' HEAMOĂ NOKAHCĂPA cRe- 
EN Ad WTOBRI EMY Aaa Aânh. APAROțAa XE Bean nouri 
nokancâpa noro îi nokasă Emo Bret fiminie caci îi geut 
EMO: 43 NE TORA XOIjIS Uţite Adtih AARĂTH, Ho în co B'cîm' 
CROHM BSHCKOA KO K Heo îkamn îi co Bcâlo RAS 
HA CAOVKEV, A WT5 AM NOBEANT Pak în caoyiki027), fi ma 
BOBBECTII Uite, RAR BEAHT Tak K Heat în CAoY, Aa ue gkanr 
Uh EO EcEfi cBofii BEA HMROENĂ 34Ă unire ant Îi morar” 
AAA, Îi 43 kolo ckpo rio mmen'k Ko uter, Aduh 
npuieco îi câ” K Heo NpifAoVun. Uji KE OeANIIIaR "75 
caSBo (3 necaă egeeră, ură Apaoțraa Sper npinrit K HE ao 
Ha CASEY, Ti nocad cRoers, nouri îi SAapi MHSro ers îi paq 
hi”, Bk 86 morgă ujin BotRâcA 25) e Rocrâunhi mn 29), în o 
că cSpo no Bcfa' rpaacai căolimz 50), aa koraă Aparjraa 
NOEAET” Hore GRI 34ă Apăkoirae umkTă He SVUHHHA', Ho 
Ep În ueeTi BEI Mo Rosqakdan!). APAROV Aa KE coBpâtca 
co BCEA cRoltai' BSiiekoat' îi NSHAE Îi npherăti Wincie c tm 
în geagrk EMO BEAÎtO uicTh ROSAagâunt. (ke npiiae A 362 
mati îrS fâko să nat Antii52) în E'mezânoy ep HO _îi 
nată naeniiru Ppăgoge în cena î30) mnSoecrBo fic'ceut, Grey" 
na RAE caațe 'rfp'rona  ftik mă meat nepecekda 24) 

46356 10
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îi XX Aicâa În A0 coipuy maaatneu 55) niurâxe Gerâtn, Bch 
EMA TO Nae. npâTuuk KE MĂRII COTA KpECTIZANE 

HA €BOI BEMAI Nporiiă Ha câaa, MHSeeTeo mure 36), fi Boa: 
&pariguncțA) nasaa, npnerăgoe” bx" nourii îi Gnoyeră: no 
BEKABTE WjIo fâko BHAfre, ckSao mSra 37) Santo îl cAoKIiA, 
îi Boiaer” îm rognă a0ă casa, îi a3 Emo îi fii yo- 
IO Mak caoikitru, Kakogă mu fer chiaa 38). un e Hnură 
îmoy oiuun cpămoa' 39 noni. 

4. 9 npaRqE40). în 'TOANKO HENARIIAEE” BR" cRotĂ BEMAii 
31ă, tkO RTS Cutii” KSE 849, mar EOYy fait pozasi IAt KSI 
AR În HenpăR' AY, T34l) Hnkdko ESAET XHBZ, ĂIE AH Be 
ai Boăpunz fa non 42) nai n'pocriin ăia, due îi Be 
AHKO BOTAcTERO HMfa” Rh KO, "TO He Mem HCRENTHCA 
O catparru. îi moanko rp$aen” Brier 45), fimka ferbunur, 
tera kadgean 4), na fAlinom atkere în Ki TOM KAĂAean 
ipuiuaii noyrie muSau 6 MHSruX crpân, îi npnxokâxoy 
AALE MHS3u îi NTÂXo 9 nadaeaa Toro Ropy. (ue oy moră 
kAÂAESA Ha noyerom atkere nocragu uâpoy 15) Btanre, Ady, 
AHtnoy, 146) To XomĂule RSA NĂTH, Aa TÂI0 uapote 
nima, Îi na ma avere noemâanur' îi EaHiko[ke] wu Rptma 

IpERBICTA, HUKTOR cMEauue Toy udpoy B3ÂTuî?). 

5. o cmpântihtk 45). £Arânere e NoveTii no B'cfii SeMAfi 
caotii Karun Bfain 49), Aa Km crâp' fai Hitn faii uîm' e pe 
Ata 50), aci Aa NpĂAST k' ueMy; ÎN coRpăca Bea ulicaenno 
MHSTo Hitpy” îi crpân Huy k Hemoy, uâfoiție (9 eră ReaHkiA 
MĂASCTH. ww e noneak ÎI coRpaTi Reâg” ko EAHHOy kpd- 
miny Ha '75 terpâenny, îi nogeak fim AdTu AĂcru îi nr 
A9ESAHO; GHii KE TA, LUE BOBRECEAÂUIACA. OH E cam NpiliAe 
ku În râa nm: umă fai mpieyere; Guri e Gre'Belpaula: Ri- 
Aair” râps ra, pai 'maoi Beacutao, tak mesi ra BpasSmiim. 
VH KE PÂA K' HHM: XSIHETE AH Aa comBopid Bac5l) Bean 
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"uăaniniy” Hă cat” ce'kre în iituttat e HOfAHt BOȚAETE. Suinok[e)] 
uătoupe 4 neră geatiarțeo] nturo îi râame: XSupieam” râpto; SN" e 
nonta'l BanpErii X pâmunoy îi ame Srem îi Be Toy 

ATopănlă. Îi TĂAULE K' BOÂOAM CBOHM: Ad BECTE UTĂ SunHiirA 

MâRO, MÂPROE AA HE CTOVRĂIOT AtOAtăt Îi MHKTOE 8 molii 

BEMAN HE EOAET HIĂIjb, 10 ECâ BOTÂTH, E "TSpOE CBODOA i NY, 

Aa He cempâmer” unk'moa(e] (9 naut" 52) na eta came 
umiierei fai (0 Heayra55), 

6. 8 mnticex. EArinoro KE npinASusa K Heaty atent 

Sipropncie Bemail, AAThiHheka MUZA ABĂ, Mace pap. 

vu e NoReAk îițA pS38ccii pS3H0 Fi puagă K ceh EAji- 

noro (5 niipiuny în nokază îmo [olkpoyr Agopă cgoerlo] ms 

MRECTRO AOALĂ KABHEHBIX tă KOARE ÎN 1d KoAtcak Îl Bonpocii 

în9 54): A0BpS AH TAK COTBOPHX ÎN KĂKO TH CORT HA KOAE. 
dou 55) ae râa90): 849 UHHHUIN, BE3 MAOCTH KAHN, NO 

ACRĂET" PÂBIO MÂTUBOV EXITH, â Tin Ma KOAbe co/Ta Muliinbl. 

ngizgă e Apoyrâre îi gonpecii Tâkoa. (ru ne WGaeljă: "TRI 

râpro 4 Era nocmâgaen” €erh 57) AMXOTROBĂIJINĂ kasnitru, â 

AoRpo iron” XĂAOBATU, Â TH AHXOTEOpIIAN, no cRofim' 

Akacat Reenpuâan. Gu e npn3gă nîp Bare în râa K HemMoY: 
Aa noură TRI 3 atrînipa fc Kîahn cRofii XSAHUI' no te 

anna răpem' ue sd tnur$me58)? d nit'k câm' fc râaaz 

iako Tin Muiitil cor, Î 43 'TEBĂ XoIpo muiikoai oipuiniima, 

Aa "TRI € Hat apuci Bolan; îl noteark er[o] na oa no 

CAAH'TH, â ApOVrSMOY noteark AÂTH „ii. Aovyk[ara] 99) aadra 

îi răa: mi fe pazolmen' motata îi nonea eră ufiio (0 
Beer 40 Sirop ekie aemaii. | 

7. 5 KSmut. HEOPAA Xe npinadua koyntu ntkin 4 

ci/ropnekie zeta ea îrd rpaa î no îrd ânogeaHi 6erâene 

EOBhI CROÂ HA OÎȚAHILE MNpEA NOAĂTOIO ÎN TOBĂP CEO Ha Bo= 

Bg” Gerănua  câm' cn E neaâre. în npiimia” nâ're cpt
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€ BS84 .pă. AOVKAT B4ÂTA. KOVNEU KE AL KO ApaKOIrAr, 1lo- 
BEAA EMY ÎBrOVBAEIE BATA. A pPAROVAA KE Păa K HEMo: 
noiiaii, E cit n5ijin SBpâijenu 3aâro; îi nogea'k no BCEMOY 
rpâgoy fickâri "rara râa, âmpe ne SepĂIer ca, teh rpag, no 
POVEAR, în nogeak cect 3qdre nîcrh În NoaomiTH Hă Ro3 
8 Hol fi mpnao:kii EAlinoi Aare. KoVne KE RocTăRA 

îi Sapere 344To îi nepeuem sado fi ARâX Ani fi Gnperâule 

EANHZ Ahuuteit SAATSiĂ, îi uâa KO Apakoirar: râpro, SaperSy' 

a 

7 A 

Bade îi câ ter GAHHz Antuneit SaaTrâii. Îi Tăa ApaKOyAA 

KOVNUS: FA c mipoat, Ante BB TBI 'TOrĂ AHWIHEre He oz 

ekaaa, mo nr fi “regi nopea'ka' rrkeurru. 

8. 6 Aenlino men. EAMNOIO XE FAO UIoV Emo ny2 

TEA ÎN OĂȚApe Na HEROEAI' CKOMOPĂCE CTpAUHOY BETKOV ÎL YVAY 

îi gongocii îns: favkfun au enoy? Gri ae Gerkipă: Bataat, 
PÂpIO. ADN KE TĂA: REA MA B' Adăt RON, Ad BIO Men 

TEOR; îi oyapt Maâgoy ienop îrd îi a'Apâoy îi râa mean: 

nien Au Haciaa' anii? (OM 26 Nokasă EMO MuSro Atu, 

fi răa >ent: no ură i fiavkfuni Anoera [k] my ov cgotmo? 

WH ASazXeH” fc cea fn pân în "est kpaniiru fi Gt 

2 AY cerkmaoy Hi ANY KoyniiTi, "met empauiiui HE XS 

Emo oiunniiru, â 3"Apăga coin mbaom', fi "PRI €cât (02 

Biina â HE MO 'TBSH; dupe BEI MOV:R He Hactaa AHY, 'TĂ 

Eh AMOȚIKA TRON NOBHHENZ Bhia. ÎN noncar fă petru WOcepă 

Îi HA KOA nocaAli'ru. 
m 9. 6 BayAHBbiX. ănie KoĂ end Mota BAAAHT, 

don” ae Beaute îi crpâm' BKipesaru fi KSxto cui ci ceapă 

îi mpugesâru £Ă ndroy SA paney, â pegiiuaa K6i ade'emea 
HE XpanâT îi E pogâm Tâkoe, 4 inimi cocă sipesarru, â 

MRI KO Ganpăa c cmpamea Îig fi pokâna mea'kanoii 
paz Ex un fi gogpeiin Be cr'păm' ZA, fi mâne o erea'nă 
NPHRĂBANA CTOÂUIE HĂ PoAa. 
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10. 6 noca'by. make GaNteraii fim Au Apaoyaa, îi 
Ko K Heat Mpixomâure nocai, 0 Ma fait 9 kopoaă, He 
BAIE ATi E CĂFMEANIIE NpOTIiROY Kositm' Er rokopuT, 
mky HA KOAh€ E cAâue i râa: ue 43 nogrinen vase cupru; 
ne râpn "TES Bhaaa "TEBA atanooipmna nocaaa e aurk 
R" Belac]oipatiy râpie, 75 râp 'TRSĂ OyBIiA' 'Teză, die ani 
CAM CA AEDABHOVA, TO câat ca fi OVBIA” fcii. "Pak [no ]kanz 
ApI0 OVURNÂUIE KOA BBICSKZ, NOBAAIIE” BEC, Îi HA MErĂ RCAKĂz 
Lie, Îi râpre inncogaue c€ npSTunmn, 44 He nochiadim K Be 
ARROMOY PĂRIO MaAcowatiă Îi HEnaspufiia B' NoKAHCĂBACTRO. 

11. e BSitte. Hioraa e nic na eră kpăan Sire 
phekie Beata c Bolinsie. Ci” e nSiiae nporua îră fi erp 
ruutacă În cAdpiuaca SB0Ă, În OYXRATĂUIA ApAKOĂȚ AV KHIEA 
W c noliţa Î3AAH', În NgIBEAEH EKICTI Apakopaa KO Kpaalo, 
îi nege eră B'kinSru & TEMHIIUOV, ÎN cHAE E" BKIUIErepoAe 
HA ASE. Mocagii KopoAh ÎIHSro BoZROAOY, Îl OpMEpUIOy ae 
EMS, ÎN KOpOAR E NOcAĂ KO A'pPAROFAE E" TTEMHIĂUOY, Aa Ăijie 
BOCĂSIET” Bhtra Ha MSTÂnnckoi Bemait fâkome Îi nipheee, TÂKO 
AA ASTE BCkOVIe B'Epoy Bocnpiimer, drpie an 2€ [Hui], Srmperu 
B TEMHIUE XOUȚIEUIN. ApAKOȚAA E EOBAIORII Năue Epemennaro 
ÎL EeckoHeunaro în naai npanocadana fi Scrâan cel“, îi ue 
BOBAGE TEMHIĂUABLA R'pEMEHHBIA TANOTBI nociiru, îi sășroo- 
Buc[A] na neckontunor atovutitie îi Gera npakocadgiivio Hâtuiov 
BEOV ÎI 1IplĂ AATEINCKOVIO NpEAECTE. K pă KE HE TOR AMO 
Adcra EMO BoEBST'eTEO Ha AyTÂNRCKoIi SEMANi, Ho Îl ceerpoi 
CROR Ada E KenOf, În îD HE poale Agă crina, Îi noXxriBul€ 
MA49 fâko Boahmă AfcaTi 4'kra, 

„12. 5 saom 6BWiuae. TÂR 26 6 NEM RâKO 8" Teiu 
cea în He Geră cgotră Bqdro WBHIUAA, Ho Tila c 'rop'roy 
NOKOVNĂA Îi AMI ABĂ ÎN Tâko kasnĂule îl, SBOV HA KoA 
nocaaliuuă, (ge fi roaogoy iDeekotua, chist nîphe Gupinaa
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px noyerâui 50). îi nastputica uiiru 51) îi mea” E 'reatritiue KOp a 
AAUIECA, 

13. 6 ckomudni. wonâu! ke rd chiu. HR Ha 
MOThan'cko aemae îi nginaSua nă 3£MAl0 "rp'upi ît naudua 
IAEHĂTH, OH KE coRpAR BSicko î cirAâpn Ha HAX, Îi noBersuia 
TOPI, ApAKYVAHNO KE BScko Hauă HX BE3 mHaccTu cun; 
ApakVaa ae (9 pâAcrn BOATHAR Ha EAMNOY T5poY, Aa Bar 
KakO cEkoVT 'rolp'oB, ibrâpruie ca (3 dica Balint în, 
annie 5) fake 'roirpii, fi ovaâpn îră fâno EAHH KonbtAta, 
Con” e Bare” fâo (5 cRonx NoRMRĂEM, fi TO AX otai, 
Erăe MH93 Ron fi3"B6ASiua n 'Tâko cKoH'uamac[a]. 

Notă. Această a doua versiune a povestii lui Dracula find 
scrisă într”o limbă rusască frumoasă, şi cu o ortografie foarte exactă, 
în ce priveşte însemnarea pronunței şi accentelor, am reprodus-o, 
ca şi pe cea dintii, cu toată exactitatea posibilă. Deosebirile dintre 
original şi reproducerea noastră sunt numaj următoarele: orz s'a ti- 
părit totdeauna Y: în ms. este scris adeseori şi 9; am pus în tot 
locul a, unde etimologiceşte acest sunet este. îndreptăţit, deşi ms. 
are, dint'o predilecţiune personală a scriitorului, adeseori s, d. p. st 
rar, SAÂmSȚagz, Ass. — Dăm aci şi variantele după sbornicul Ti. 
chonravov din sec. 17, f. 88b — 97 a, unde povestea lui Dracula se 
termină cu alineatul 6. 

1) Bkpor rpiuennuz. — 2) aduenteum. — 3) “route S'ka mMâps. — 
4) Acest titlu lipseşte. 5) Adaus: ujă, care la Unâolskij e omis. — 6) ns- 
caaumuiku; ms. Undolskij are în acest loc la margine. glossa nocasa. — 
7) [eraa] npiăasua. — 3) Adaus cneaz. — 9) Apartaa[xc]. — 10) us 
Băn Tana Sunnere tir. — 11) Sp râpa uawero A aemaă nâua Âmberi 
TaRSEz Vetual. — 12) npnuinedtn. — 13) nagbita Ac wi. — 14) râpemi. — 
15) koă. — 16) După- acestea adaus: Si cesă TSh Wettuali Acpiă, npuulta- 
we e 1 mix“ nogkAaua ufh. — 17) Lipseşte titlul. — 15) un we r5p- 
CKÎH Roziăpiica eamn Îi nSăae ua ApanSaa c Bealkeie părin. — 19)? Spania 
* Ha rSpcharo ugA. — 20) A oh c* cocs î c um pian, greşală, — 
21) koropeă. — 22) Adaus: î afimaaem îr9 Ounnhaz. — 23) 8 Tha. — 
24) ră ne ASzino, stan ca REpiiw, koTSpoli cnepeaii pâna, A râa RcemS aSiickS cao- 
mă, Koraă noăaS ma r$pehare. — 25) Adaus: co crpâxom. — 26) Lipseşte 
titlul. — 27) Omis. — 28) păârsâca. - 29) Adaus: crpanâmu. — 30) Adaus: 
n no aemsâmz. — 31) Ms. Tichonravov are aci oratio directa. — 32) făxome 
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fake anii — 33) Adaus: more MHSAeeTae DSnAeă, — 34) nprckuâgs. — 
35) île A cebipug* mahuz noii. — 36 Adaus: open noa$aii. — 37) mersyka. 
— 38) întina mn cina cămera. — 39) fe“ cpamorâr (ne* == ca). — 40) Li: 
pseşte titlul. — 41) rs uânz. — 42) câwinmna AAN aiAtonz. — 43) un 
59 Banati rpSaez fi caepkaz, Asepă. — 44) fcrSunu î kadacan. — 45) “dă. 
— 46) Adaus: noanncă 8 ie KrS Sper, ete. — 47) Adaus: e cmbâys 
s5 07 ApaxSanna cTpâza. — 48) Lipseşte. — 49) case chueno. — o) HEMO- 
men, — 51) tr. — 52) 6 nuk. — 53) Aci urmează ca titlu cu chinovar 
roşu: ina noekeT. — 54) crapua. — 55) errâpeui, — 56) ur: nkenmn 
49599 'TÂk9 TRegiTu, Hs Sas, etc. — 57) Adaus: Î adera BA AaeT emSate 
XStuer*, SAS mesă TEOpĂtUH;a TEK" CMÂTHIO kaaniiun, î Ac6pd TRopăng* kk 
mâaSeiH, KoTSpua es 548 coTRopimn, m no arkaom cron câpra npiama tii 
rea râpă. — 58) ne sudeua bu tekr$ AdTH MÂprIMz AA. — 59) r$- 
rana (sic). — 60) Ms. noyeranr. — 61) Ms. nrn. — 62) Ms. mure.



"Povestea lui Dracula, versiunea C. 

00 wapn ApanSatuw CMEpTH ere. 

Fusterrh Hui uokeapa HMenEMn ApakSAn  MSTaunekeu, 
XMTHE BA0 HARA H Ap H HEMHACCTHE, H He NOUIAAH HHX- 
ROMS 2, RABHHTEAR BARIH [H] cRopR Rm CAepTu. 

1. H nekoraa nocoa nnozeateu ui nogkae EMS Wâp ApaRSA 
EWITH S CEFA Hă NOCOACTEO H IPHHAE TOT MOCOA K NEAM ckope 
H BIMEA, DpEA, UAPA HE CHAR UIANIKH CROEA No căoen Rkpe ni ne- 
RacnHe[a] uapis ApakSaS. Llapn SEHAEB BONpocu Ero: To TAR 
TBOPHUIH, K BEAHKOAS rocBAapio NpHIUSA ECH IICRACHHTHCA 4 3 
TAARHI CBCEA UIANRH He ca cu. Ilocoa te OTRhkuta EMS 
peue: roeSAap ap ApakSark, nau TOCSAapH TAK AREAT No 
REpe Hatueţi. ApaRSA E pede: 43 "TOPO HE AIBA N Xe $ cBhiuau 
Răul NOTEEPAHTU, Ad TBepkek Toro BSAcTe; n noRkAk raaRam 
HpHBHTH 1) rBO3AHEM eak3unim un ornSeru HX 2): cRamuTe recs- 
AdPIO CKOEMS ue on MoBhik 3) epameră 'repneru o Eâc, 4 Mhi 
TOMS HE HARBIKOLCA, Ad ENPEA, HE OCRIAAET CEOETO CEHIUAA 
RO HHBIM recSAapem, KoH 'rero ue Xorar navkru. 

2. IlocaoRe Xe npuieA[ine] or ApanSaa tkeapa km Beata 
CEOIO HI CKABALIA UApIO CROEMS; IAph XE TSpeRHH REAAH paz apuca 
O MOCAEĂ CROHA, H COBpAR CEOA BOA NOHA HA ApakSaa Apa € 
BEAHKHA BCEA, CO MHOPHAH CHA4MH; Wăph KE ApakSAn Haua 
IpOTHB'R EPO 3RHPATHCA CROHAV EROHCROA H REAHKHA COEpANHEM, 
EAHKO XX HAM AUIE BOHCRA CROENO pă?) H SAdpuca A pakSan na 'TSp- 
KOR HOUHR H MHOXCTRO NOBHUIA 'TSpUAN, H HE ROBAMORE NpoTrug 
MHOTHA ARAEH CTOATA H C€ HHMH BHTHCA MAAbIMHI AAA, n 
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RORPATHCA 3 BC "Toro Hi Hâta ap câm cCAMOTpETuA ARAL 
CKOHĂ; 5 KOsro pană CHIpeAH, 'POMS UECTh Ada, d Y'TO pane co- 
B4AN, TEX Hă KOAA nocaaninia. SI EPAA WAph ApaRSA 1IOHAE IIpOTHR 
TSpROE H PAAroAA ROHCRS CREME: Ale K'TO ROCYOULET H'Pn ce 
MEI Hă PATHOE A/RAO 4 NOMBICANT KTO CAB, TOT IE XoAH 
CO AMOR, HO CCPAHRHHCA SAE; Uap KE 'PSpcRHi CAbiluaR 're 
IOHAE IIpOU CO CpAAMOAL BEAHRHA. 

3. H necaa km ApakSaS nocaa ckoero Rancapa (Sic) esaru $ 
ApaRBaa Aa. ApaRSAn KE MISCA4 10 RAHCAgA (SIC) H NOKABA nce 
CROE HAVEHRE H pEUE RAHCADIS : 43 HE 'TORAMO XOUl$ EMS Aaa Aa, 
HO CO RECEA KOHCKOA CKOHAM H CO BCE CHAOID H € RABHOIR CROER 
Xou4S R HeMS Ha cASXBS HTH, HI Th EOSKECTU Or MEA 'T&p- 
CKOMS uapi cROEME, KAk A NOHAS R HEMS H BR BEMAR ETO, Ad 
Eh Mdph IIpHRABAA RO BCE €KOE UAPCTEO, WToBnI Ark i apere 
PO HK SEMAH HHKARGKA Baa He Sununan, MHEH AAAN MOHAM, 
3 Xou$, Kaneap, cRepo nowTu. Ilap ke "TSpcRHĂ cantina OP 
IISCAA CKSEI'O RAHCAPA păA, BICTh BEAMH h KECEAACA, a[ojerounniau 
CTPANAAIH5), CKOPO IOCRIAAET € HAKABRI 110 ECEM BEMAN CROEH n u0 
RCRAM PpAACA cCROHA, noBrak HARBEIRO  HAKăSRIBATH RO Bee 
TSpCKOE CROE UAPETRO: RSAbi NOHAET ÂpARSA Ap BE MOI EMA, 
TE HHKTO % Bhl EMS 4 ARAAM £r0 HE SUHHHA 3A4 HH NaRSCTH 
H ROBAGAN E FAS useri REAHRS n KEan$. H Ra nonAe 449 Apa- 
RSA R EMA TSPCRAPO UapA hH RAR BSACT B 3EMAu 'TSpckoH, 
cpTouiă$) ere MHOPHE 'PSpuH H NORAGHHUIACA EMS Ha KoAkuS, 
Apic 'Tâkhi 2% TEpeKAre apă CAE c HHA H user ROSAdAYS 
EMS. ApakGA 2 NOHA N0 Beatan TBpERATO UApA HE HAT Ann 
SEMAER H KHESanS Repuaca ap ApakSA HasaAm H Haua nak- 
HHTH EMA Hi PpAAbI Hi CEAA "TSpCRHA, MHOIO AIOAKCTRO 
nakuna H ckk, a HHBIj KABHHA, HA KOac caaa î), n Ao cs 
MAAAEHIUOR HE OCTPARHA, H RI 3£MAR Speke Sunnna nseTr$ n 
MHOACTRO XpPHETRAN MARHEHNIL ROSEPATHA E EMA ROD H 
MHOTO HAVEHHA B3AA, NPHCTARnI X Spence nouri u ornScru 
HX PAAFOAA: NOREATE Apo CROEAS ee EHAETE ; ROAHKO 43 
MOPOĂ "TOAHRO H NOCASKHA Uapre Bauita$, AUIE ESALT cASEA 
MoA FAS Sroana 5), n 43 EMS cuc nocaS8. IlpucTani e 'T3p- 
CKAro UApA 9T ApakSaa npuuea [ue] notAauma ne PAS; uap e
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PSpCKHH BEAMU HOTSA H PAAPOAA : HHKTO 2 MH 344 Sunnna 
ARO ApaRSA, cpamoa 07 Hero NOBEKALH EnIY. 

4. Hoanko rposen EC'TTh A paRSAA?) RO Ret SEMAN, AKOX HHrA/k 
HH Uăpa HH KHABA Biiac H HkCTR [ta]ROAE OH, Ale AH păzeen 
HAH "TATI HAH KOE 349 HAH HENPARAA PA SuHnHT ca k&h sro 
BEMAH, "TO HHRAKOX HE BSALT10), At EOAPHH HAN IIOCTOH uEAc- 
KEKW, XOTA MHore X'TO BOTATETEA HARET, TO HHRAKO HE ALO:KET 
HCKSAHTHCA OP cMEpTu. 

TorAa BhicTh IHă H'kROEA Avkere RAAA,AS CAAAGE H YAaAcH 
FEAA, HK TEA RAGAEBIS MHOTHE USTH NpHHACIIA OP MHCrur 
CTpAH H DHAXS SP HCTOUNHRA "Toro; ap KE ApakSA Suunu 
UAtUS KEAHKSID BA4r$ și NOCTARH ce Ha HCTOUNHUE TOM H peue, 
ALE KTO HALE TOI UAER H AKU IICCTARAALIE Hă "POM RE 
AkeTe;, ARANHE 2KE OT keky crpan E3AAX8 X FA4A63R n nnays 
ĂAATOIR UAUIER KOAS EAHRO XOTAXB, Hi HHKTO He CAEAUIE E3ATU 
MAUIH, OTP Ppo3h! BEAHRATO iâpa ApakSaa, AOHEAGkE cn Ng£ 
EBICTR. 

5. HkRoraa 2 Re MApeTRH Ero H KE ECEH BEMAH ROPAa $- 
CARIIHA ALE RĂA XFN OT CECEPO MBA MIpEAISENI TEOPHT, OH 
RE BEAAUIE TON Ken BRIpEBATH CpAM EA H NpHEASATU CpEAH 
TOpră Ea, H RACEAM 'TAROA TROpaule!1) KOH AERETEA CROEPO HE 
CCXPANRAu, 4 HHRIM COCuA OPpE3aua, 4 HHuIA KOKS 3AHpăule; 
TAKOA ROTOpHIE MSAKH OT CROM MEN TEOPAT NpEAREnI H $ 
TEX SAI OTPEBRIRAUIE, A HHBIM E MATEI PROSAHA REHRAYS, a 
HHBIX Hă KOac camays. 

6. Take ApakSa map oEniuani $ ceBa Hatkaule: 97 
KSAS NpHYORAaLIE K HEMS NOCAhI, OT UAPA Han OT Rpaaa 
HAH 97 KRHASA, 4 ue Savkauie nporun ere orRkulaTu, 
TOPO KABHHULĂ PAATOAA HM: HE 43 NORKHHEN KALIEH CANPTH, Ho 
BERI CAMU pura HA MA, Hi HE HASUA MOCAAA TA KR REAHKOMS re- 
eSAap Sanoms, re rocSAapa Ta 'TERoH SBHA ECTh, H ALE CAM 
EC AED3HSA HE HASUHECA PAArOAAPH, "TO cam tch SEHA ca; n 
TAR MOKAHCApEA VH ALE. | 

TOraa :K HpHHAE K Ap ApARSAS nSRaHcap 97 Sropekna 
SEMAH HMEHEM MATHAN, POAOM REAHK UEAOREKH. ApARSA KE poc- 
npocu ere -npo o[r]userae ro n noBkae emS ceri cm cos 
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ua CEEA, cpeAH 'TpSHHa, a HE BEA, HHM ARKHT RCA REAHR 
H SAGE, ACEphI CHH, REAHK H EBICOR. ApakSAa KE enpocii no- 
RANCADA: CRAKH AH WETO PAAH KOA SUHHEN; NOKAHCAD XE REAMH 
SROACA H FAarOAa EMS: KEAHKHH rocSAapn uaph ApakSA, MunT 
AH CA TARG: WRRHH REAHR UEACREKR AKU 43 IBEA, 'TOBOI CROHA 
PoeSAapeM pa, WApEM ApaRSAcA MHoro corpeuha n passavk- 
Xea n BhaEkea He xouţeuin EMS uscruSIe 12) capra ROSAATH 
Mă HHBIX. ApakSAA e pete EMS: IpARO PER ECH, TEI REAMRAPO 
TOcSAAPA KpOAERCKHE BEMAH NOKAHCAp, TEBA SUHHHA ceHi KOA; 
NOKAHcăp OTRhua EMS: auţe ACCTOHHO ME catepT AHte RS- 
ASUIHX, 'TROPH Io XCueuH, NpAkEAcH BO cchi cSAHA; He Tal mut, 
rocSAaph, SuHnHu catspTh, Ho 43 cam cet. ApaRSaa % uapn 
posemkatca peue emS : aul BI ecH, NORAHCâI, Atnk ne TAR 
pEKAh H HE TAKE OTERUIAA, BO HCTHHHS EI CH EWIA Ha cr 
Koak. lapn e ApakSA nsurut HOKAHCApA  keaMuH un oriiSeru 
sro E BEMAR Po PAATeAA: 34 "To OTISCTruk TA UTO E NpatAS 
XOAHIIH HA MOCCACTEO, A HHWIE HE Arp3uST, 10 nepRuie BSA9'715) 
RARE € REAHKHMH roeSAapu roRepurul4). 

7. Toraa XX uap ApakSaa cekAauue noaat "rpSnnk MepTrBniy 
ARAL HR HA KOAE OKOAO "Ppâneâhi FC, H NPHHAOUIA K HEMS 
NOCASEE HI "PSP KE HA Ppănle3E NOREAR HA ACTH H NOCOACTEO 
NpABHTH "PS 2; ApakSaa > Waph cpeAn Hy Ha CEA ckaaue 
d caSrn npea, una “keraS CTABAAYS; HN CAPAAA TOPO HE MOLINO 
TEpukTH Mocan pSRAMII SARPRIRAXS Hechi Hi Paakii SKAonHia 
Hă CTpAn$; HAR Xe uapn ApakSA H raareaa HM, AAKO NOCAnl 
HSCHI BAKBRIBAS n SKAcHAySCA, n peue HM: UTE AA ce 'TRO- 
pH'TE? cun :K pkiua: ne MOPoLoaA cmpaia cere TepnkTru. ApakSaa 
7K MOREAE BR TON Uac NOCAOR HA KOAE BeropruSTH15) rAaroaa: TaRo 
Ebl ECTE KBICORO H CAMAA, Bâc ACTH HE MORT. 

8. Tera uap ApakSa BANOERAA 10 KcEH BEMAH, AA dUl€ KTO 
CTAD HAN MEM HEASXEN HAH CROPBEN HAN UEM RBEAHA HAH cakn 
HAN XBSM HAN RAKHA HSASrOM Arp, Aa ek NpHHAST ko 
MHE n coTRop uk Bcky BESNEUAALHhIX HOT. Bc[a]kna B0- 
MESHH CRORORAS Hy. H coBpaca R H£M5 AHORECTEO HHULHX H 
ROAAUHH, BCAKHMH HEASTH CAEPĂNAMH, UAIOULE OT HEPO ECAKHA 
MHASCTH ; Uap E NoReA'k HĂ COEPATH B BEANKRSI XpamuHS n
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HORAC HA AATI ACTH H IPA AOKOANO; CHA AAAXS n 
HMAYS PH KOBRECEAHUIACA O ADERE MHACCTII; Wap e ApaRSaa!€) 
HPHHAE E HHUHA HK HEASKHIA HI AATOAA Hat Kcla K caSy: 
WTO RI ELLE XOIETE AA COTROBR RAM? OHH:R TAAPOAALIA ARH 
EA SETI OTREMANă : KBAAET BOI'h Ad TEOE IAPCROE RE- 
ANUECTRO RAR Tek rocSAapre names Born SrRepanr. Îlap e 
PAAEAĂ HA: XOULETE AH AA CÎOȚPROPIR Bâc BEBIEUAANRI Ha 
cem cre n Hnuna ue uSkuni GSAkTe RO RER. Beni XE HHUn 
HEASKIIRIE CABIINAS SF Iapa REAMH ROBPAACRAUIECA pĂACCTIII 
KEAHKSIS, UAIIILE OT HEPO REAHKHA MHASCTH, ECU PAAPOAIIILE: 
XOUEM, PecSAApIe MAp. ApanSaa KE noReAk nu 3âTkopiru K 
Xpăaitr n OBOCAATII YEÎpacTHea n BAKKEu Mi, H "PARE ek 
COMIKE TAATOAA : COTROPHN Eac RESNEUAANhI ke RER OT cere 
ckhk'ra. Llap îKE prue Boapoa con: RkETE AH UT aa COTPROpHy, 
HNEDRHE AA HE CPSKAT AALA H HHRTORE HU, HE BSAET K 
BEMAH MOEH,. HO KcH ECFATH BSAS'T, KTOpCE K CROBOANL HE OT 
HEMAAH HI CRODBU H Ad HHK'POK HE NOCTPPARET HA CEM CRETE OT 
HHULETEI H OT HEASrA n ckopen. 

9. H'kkorAa npHuAGula K HEMS ST SropeRHA BEMAH ARĂ Aa- 
THHERA MHHXA MHACCTRIHH păAn. ApakSaa e roca Hy poa- 
RECTH pă3Ho n HOREA HpHRECTH K cebk EANHAre MHUŞA n 
NORASA EMS  CROAO AKOpă CROEPO AMIOPO MHO:KCTRO Ha KOAE 
ARAL IOCĂKEHRIX i HA KOAECEĂ HN BOBOCI MHUYA: ACEpoS Au 
TO 43 TROPIR? MHHY ZE pEuE: ACRpPO "TEOPHUIH, HO BEA BEES AMH- 
ACTH RĂBHHIUH; NOASBAET "PH POCSAApR AHASCTHRS Bir K 
TEM HE E "PemuuHun cSr. AlpakSa ate npusga muuka ApSrare 
H RONpOCH PO 0 KAKHEHNIX ARAL "FAROE ARO H NEPBATE; MHA 
ME OTRĂulA: Ph TOCSAARh OT BOTă MMCCTARAEI 6cH BAOTROPALNY 
KABHHTU A AOBBOTROPAUIHX MAaSBăTIi; d CHH AHXOTEOpHAU n 
OHH NO CROHM ARACA CAPTA 1pHăan. Îlap XE NpHSEA NepBaro 
MHHXA H.PAAPOAA EMS: NOUTO XOAHIII H3 MAHacTRIpA HE KEAnu 
CECEA HE NCBHAA HHUTOR; 4 MHIHE CAM ECH FAALOAGA Ako "Te 
mSuennuhi cr), H 43 "Ta You Hhirk MSuennkă Şunnuru; a 
APSroMS uapn MHHYE NOBEAk AATU .H. ASRAT 3AATA PAATOAA: 

pa3Smen ceh ueaokki, H noBeat ro Ha Bozkyn A0 Sropetna 

BEMAH NpOROAHTH € BEAHKOI uEerHR. 
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10. H'kkoraa npnuae K HEM8 RENE, OT SropetHA ema Rm 
EPO PPAA, 9 IMApCROH BanokkAH NCeTaRii nă SAHUE NpEA, NOaa- 
TOI ECE HAkHHE ECE H "TARAPhI Ha ROSAX FAKE HANAL, A 

„CAM ESEU, Hâuă cărui S$ N9a4Th; Hi MBHWIEA, H'k'ro uaot'kim 
H SKpăAc c Bosa .pă. ASRAT BA4TA. RSI, KE RCA, HAL KO 
Ap ApaRSAS Hi noBEAA sM$ 0 NOTHRUIEM CREEA BA4Tk ; map 
ME peut ESI S: He BSANH Meuaneh 0 "Toi, HAN ACMOR, K CHI 

HOW OBPAULETCA SAATO TROE Ha BOR "Tkoeat. Toraa uaph 
BAnogAa BcemS PpAAS cEOEMS HCRATH TATE PAareaa: aus ne 
OEPÂUIETE E CKOpE, TO Rech PBAA NSTSBAIR; H nekeak neruBuIee 
BAATO ISAOXHTH KSHWS Ha ROBk EDO NpHAOKHR EAHH BA4ToH ; 
RSMEU, 2KE OBPR'PE CROE 3A4TO NOTHRUIEE Hd BOR ROEA H COUTE 
ABABARI H E "TpETEH H OBPRTE EAHH AHINHEH BAATON Ha 635, 
H CRASA NENE, MAPE ARO EAHH BAATOH AHNIHEN; dp KE raa- 
POAA KSNUS: BAH € MUBOA, aule Gbi cc HE NOREAaa Mk aaa 
TOPO AHUIHATE, "TO FRI "TEBA € HHA BEAkA Ha KOA ROCTOpPHSTU 
c TRM E Tărea; n OTNSETH RSNUA 3APARA, HE RPEAHR RHUEA, 
4 TATA BEABA HA KOA NOCAAH'rH. 

1]. Hkkeraa 2 eAHnoMS mape ApaRSAS HASuS nSrem n 
BHA na nkkora avere usaotRRa ERA Bu KETĂOH CpAuHige 
H3Apauk n ŞSAk u Renpocu sro: HAtauu AH Men$2 cu e OTRRUA 
HMâM; H PAATOAA Ap: BEAH AMA E ACAL CROH; H MIBHUUEA, RA k 
MENS ere 3ApaRS Hi Borpocu usca: He ckaa Au cei An$? cu 
ME PER: MHOPO ANS HAMAA, Hi NOKABA EMS Ani. ApARSA E PAATOAA 

>enk ere: neuro uman akuoeri R MS%S cRocmS, o ACaăteu 
OPATH H CEATH H XpanH'Tu TA, 4 To ECU ACARHA MIAS com 
CAS chkraS un akn$ WHHHTH, Ji TRI CAS HE GOE cpăuriinl 
„HApAANTH, 4 3Apaă €SuuH TkaoM cROHA; NORHHRHA ECH CatepTu, 

ă He MS "ron; H nogeak en pSuyk orekuu n camSR noteak 
Hă EA NCcAAHTu. 

12. Hkkoraa te AtacTephi No Fo REARHHIO SuHHHULlA EOURH 
XEARBHBIA H HACRIIAE HY'h BAATEA H NOAOKHR PERS, a MACTEpoR 
Tkym uapa nokkaz neckun, Aa nume: ue SREcrn coakaannare. 

13. Hkkoraa e nenae Kpăan Srepekitui mar arh 15) Ha Iapa 
ĂpARSAA € BOHNCPKOM CROM; EĂCTI KE NPHHAL WApR ApakSaă 
9 CEM, OI E MISIAE Ha HpOTHR 619 € CHASID CROEIR, HI EPAA crt
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ACula ca CEA, SXEATHUIA ApARSAA XHBA, OT CROHX 3Aari 10 Kpa- 
MO, H MpHREACIIA Er Y KpAAR H ECAAH £ro E 'TEMHHUS 
& Bbimerpaajk Ha ASHa, Eniuina ro ESAcr .E1. aakor19). Ha 
MSTAHCKSH BEMAH NOCăAH BECEROAS HHaro; ApakSaa e ckaanne 
BE TEAIHIE, HE OCTA CECEPO BA4re OBRIUAA, AMRIUIH ACEAUIE 
E "TEMHHUE H MPHUAI NORSNAUIE H 'TAKO RA3HAule20) HE AKOX Ko 
MApETEHH CBOEA APAN RA3H Auul621), HHBIA Ha KOAE CAXAULE, d HURIA 
NEPBA OU NBIEAA ȘTNSUAUIE, 4 HHhIA Hă SARI METALE H BeA- 
KHA RA3tn AdBaut; H HăSuuca B 'reatnunk nA4TnAa ARAaru ui 
Ta Kopma ca. 

14. Ile ce Kpăa NCREAR H3RECTHA sro HE "PEMRHIH Hi NpiteAL 
eo Ha ESann n Adcrh cmS acm E Iliui$, nporue BSAnna. Cure 
$ Kpaaa HE Bta, H cASunca nekoemS 3acAkr npuekruSrH ua 
sro AkCp n cXoponauţdea OT renanare, H npnBba ronaui 
Hd ApakSAcE ABOp, chin peu npuerat, u SyRăTnuiă 344 ka; BH- 
ARE ME ApARGAA E3EA Meu cBOH H OTeeut PAABS NpHCTARS H 
AEpXauie sacăta n ornSeru, a npounn BEkama n nphmea[ure) 
CKABANIA KpAA MATAUIS BHIRIII6E; H COEBPANIACĂA BCH NOCAAHHIUNI, 
HAOLIA X KpAâ XAACBATHCA Ha ApakSaa; Kpaa E NOcAa 10 
ApakSaa nu nogeak enpocirru ere urme paAn COTEOBU, CH KE OT- 
Bula: Baa He SunHnk,. MO CH cam ca SBHA HAYOAA pazEcnnu- 
UECKH Hă BEAHKAPO TOCSAApA 1 HA ACAL £PO; AIE EI KO Ark 
TAK MpHUIOA H 43 BI Eh CEOEA ACAIS Hatuta, "Toro sacatka, 
OTAAA Eh EMS HAH E OPNPOCHA £r0 OT CMEPTH: RpAA E Hâua 
AHBH'TPHCA AkanuR sro. 

15. Toraa SApE KOERSAA HA MSTANEROH BEAU [o]ropen 
BBIA ROCAAH NOCAE A pAkSAA Iapa; Kpaa KE NOcaa Y ApakSAS raareaa: 
ALE BOCXOULEUIN EWITH BOEROAA Ha MSTANCRON 36MAH AKOX, 
pe, "To npuumu BEpS AAPHHBERSI, dtE AH HE HpHAELUH, E 
"PEMHHIE Smpkiui. ApaRSaa a EOBAIRBU RpEMENNAA NAVE EE3KO- 
HENHBIĂ, OTNAAE MpABocâakHiia Ekpii n Cr uerunHai ererSnn, 
SCTABA CRET ii npHa TMS n SreroRHcA Hă BESKOHEUNOE MSucne, 
SCTARH  NpaBOCAARNSI  RkpS n IpHAT AATRIHCRSIO peAceTh. 
Epaa XE HE TORAO ROEBCACTEO AACTh EMS Ha MSTAHCROII BEMAH, 
HO H CECTpS cROEO 84 HETO AGA; OT MEA XE POANHCA EMS Aha 
CRIHA H NOXHKk AkT022) n "Take R NpEAcePH CROHUA ca. 
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Koneu, sro cuie, XuRauic2% R Ha MSTAHCKOU BEAU, NpHU- 

AGUIA Ha 8EMAP TSpRH Hi HAudulă BACUUHHTH AMHOPO. ĂpakSaa 

me Baapuca Ha Huy H noEkroiua TSpKH; ApaRSAHHO KE ROUCKO 

Bf3 MHAocTH CRUAXS TSpROR, H OP'TOPTUIE CA OT KOHCKA CEOEro 

H AHAXS ARO TSpRH, "POPAA cAHHm SAagu E7o ROEA, Apa- 

KSaa % € Rona SBAau ca, ARO OT CROHY SBHRacMn MUA, Îi T$ 

SrO ANOKE'PEO Konnain [nse[olacma; n 'rako ApanSaa SButun 

BhicTh H Bak cKoHUaca. Tako KHTHE ApaRSAnHo. 

Notă. — Filele 412—425 din sbornicul Tichonravov 2, după care 
am reprodus textul de mai sus, formează în acest sbornic un fel de 

tetradă osebită, cu titlul deasupra: + Apaxyac uape m5Tanekou, iar în josul 

filelor cu însemnarea : Kra raaroaemaa Pomana “Aauikeanua Xoyaoga. Avem 

dar a face cu un fel de broşură â parte, răspindită sub forma a 

ceasta în popor. Tot în acelaş sbornic se mai află, la fila 490 b., scrise 

de altă mînă, titlul şi începutul povestii despre „ţarul Dracula şi 

moartea lui“. — Reproducerea noastră se deosebeşte de original nu- 

maj prin aceea, că în loc de y rusesc are $; aceasta din cauze tipo- 

grafice. 

*) Lipseşte unor. — 2) Lipseşie probabil raaroaa. — 3) În ms, 

din greşală ro ne noni. — 4) = 30,900; numărul oştirei lui Dracula 
nu este indicat în celelalte versiuni. — 5) Aci e o lacună în text; 
lipsesc probabil cuvintele : sk so reraa uapn garaca cz. — 6) Ms, cpk- 

“nui, — 7) Ms, camann comun, după care lipseşte ceva din text. — 

8) Ms. meSroana. — 9) Ms, Aakpana. — 10) Sa omis probabil nau. — 

11) După rasgame lipseşte probabil n Akenuaam. — 12) Ms, userno m$. — 

13) Aci s'a lăsat ceva afară, poate Sunru ca. — 14) Ms. craopnru, — 
15) Ms. gerogrunru. — 16) MS. Apakana. — 17) Ms. re mnum cSA. — 

18) Ms. mara, — 19) Glossă ce nu se află în celelalte versiuni, — 

20) Ms. kaamnua, — 21) Ms. kashauia, — 22) Ştirea aceasta, mai apro- 

piată de adevăr, că Dracula ar fi trăit numai un an după instalarea 

lui în a doua domnie, nu se află în celelalte versiuni; acestea, îi daii 

10 ani; cf. notele 4 şi 19. — 23) Ms. name.



Povestea lui Dracula, versiunea D. 

Ckasanie 0 J|pakyne HyYTPARCEIE 3ENAu BOEBOLE rpe- 

weckie RĂp5I, a BIaXANCENNT JA3bIKOM 3Baca Jlpa- 

EYIA, 4 PyYCENM W3BIKONE ANENOBACA AiABOAD, NO 

_ENTIE Ero 310NYApEIX 1bneii. 

1. 0 nocoaserge rypekaro n'pa. Ilpinaoma k /lpakyre 

OT TYpeEaro HA NOCABI A NOENOHNINACA Ey 10 CBOENY wOE5IWAH0, 

MANOK CBONX Hi IMIANE 3 TAAB CBONX HE CHIMaA. JIpakyua XE BO- 

NpOCA NOCAOB 7BX: W70 ce BH TakO TBOpure, nocarl? Koes paru 

BHHEL B MANKAX i B IUNANAX KXAHAETECA, A UIANOK CBONX 3 TAABE 

He cHAwaere? la, Kako BEI [E] BEAIIKOMY POCYAAPIO IpuIiaocTe c 7ako- 

BOIO XYA0I0 i BENHKY MR CpaMOTy npunecocre? Qun& NOCIBI 01- 

RENANIA KO JIpakyABI: 0 TOCNOANRE, HE JIHIBICA TEI O CE, NOHEX 

7aKOB OGrIuaii B Hameii TYpeROIĂ EMI ACP. /lpakyra X 3anBI- 

CAOBAT GE N AOTAAIUB BENNH, OR e pere E [106A0M: a3 He XOUIy 

BANIEFO 3aK0HA Pa30DHTn, HO BEXWA WAWE XOUY YTBEPARTE. Jlpa- 
KyIA % NOBELb HM NOCIOM NIANKH HA PHABAX CBONXE KpPENKO 

B3NBTI N Pb WMaANKH TBOBIHEM “BO IIABEI NPuGHBATI TM; N0- 

cxou. | peue Jlpanyua E NOCAOM TyYPCEUM: CKaXATe BIHI CBOCXY 

TOCYAAPIO TYPCKONY IapI0 07 AÎPakŢIa: OH HaBEIKE 07 Bac 1y 

CpanoTry Tepnkbra 1), a MEI He HaBEIKOXOM. 

2. 0 noxone rypcaaro nocaa 07 lparyagr 80 

CBOL 3eu 1%. ÎYpeEne sex NOCON NPIRAOILA OT AÎpaKyIEI BP CBOIO 

TYpeKYIO BEM) ED IIAprO CBOEMy i CKazaBule J]pakyanari pbun n 

IHENO JIPARYANEO CaMONY NApIO TYpCEONY 07 JĂPaRyIBI NOAacTE, 

UTO EMY TOBOpHA cau „lpakyaa n 0 7ou nncano 07 Jlpakyatr.
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Typermii e Map 07 IMOCAIA CBOETO CAEIMAB HI FPaMOTEI Npouer, 

WTO XOWIET Cam; JIpakyaa CO BCEM CROMM BOICKON CAZUTI, He 

TOXMO 470 €XY AaRb IPHEHMATE Y TYpCKOrO Mapa, HO i Bei 

panocren GHICT5; G5ICTE K TOIIA TYPCENI DapE CO HHBINII  BOGTOU- 
HEINE CTpakata MHOrO paryaca. 'Typennii ke maps CKOpO HariiicaB 

TPANOTEL CBOA NOCIA 110 BCEÎi CBOEN 3EMAN 0 TPAXOM, a B TPAMOTAX 

CBONX TYpCEOIL IIapb BANCA: NO BCĂM HORA TypCEIM PDARON KyABL 

Alpakyua NOĂAer 10 MOCÎi seu CO BCEIO MYTARGKOIO BENE II e 

CHAO, B KOTOpOi TOPOA, 70 REETOA GE EMY HIKAKOBa AYpEa II 3ua, 

He YANEIUI, HO BCBMy OEI BOĂCEȚ WECTE BEINEYIO BOSAABANII. 

3. 0 noxone Apakyunne € BONCKOM CBONN B Typ- 

CEŢIO BENA CAYEITE. ÎPaKYAa E WYTAHCENE SEXI BOCBONA 

NOĂZE CO BCEM BOICKOM CBON B TYPCKŢIO BEMAI0 CIŢĂITI B UOA- 

MOIŢ E TYPCKOMY WapIO E CROpe 3a TYpPCEIUIM NOCAON. 

4. 0 nnenenin Typekoii semnau 07 lpakyapi n o 

HNOXOAEe B CBOP seu. Îlpiuze /lpakyaa B TyperyIo sem ri 

ine OR AB HeHEIL CAHUIKOM A MHOTO TYPCEHX TOPONOBE BaHe 1 

BEXRKOE GOTATCTBO AOCTURE i NO Ce BOSBPATIICA BCNATE II BAWArp 

TYpeEue TOpOAB UNEHNTA n CBU CTapElX i MAIBIX; MHOTHE Tpazur 

IOBOEBA, N AŞCTE YUAHII, OBBIX NOCĂue a OBBIX Ha, COX NOCa:XNAnIE, 

OBEIX NOAKE HI AO CYUMX WIaACRIIEB, N OCTABK 75 TPAMEI 1 npe- 

AĂASI NYCTEI 11 MHOTO AIONEÂ TYDCENE NACHLN 1 BO CBOIO BEM 

NDHBEAOUIA CO MROPIIM ÎMBAHEN TYpPeEHIN. 

5. 06 0Anycke 07 Ipakya5I PVpckuN NpoBoxa- 

TIN. JÎPakyaa % BENI BAMBICIIOBAT GE; NpuzBaB Ce65 TYpcEUX 

NpOBOXKATEIX, KOTOpEIE NpPHETABEI NPOBOXANI „ÎPaKYIy € BONCKOM 

BO E NŞTARCEYIO BENI00, H KAKG INpiire HI TOrna IpakyAa NOUraB bx 

IIPHCTABOB H OTNIŞCTA HK BO CBOIO BEA) MI eve K HM: NOBĂ- 

Malle BEI DApIO CBOCHY IAKO CANIN BHAĂCTE, CKOIKO 23 MOT, TO1KO 

1 NOCAYAIUL, TAKOBA, MY ECT5 CHIA, OYAeT euy (Sic); ma ante Gyner xoa 

CIY&Ga TOAHa BanleMy IApIO TypCKONY, a8 My enle NOCIYAy B 

cRop5 Ha ypekoii semi. Il0 cex Jpakyaa OTNyerii TypeEnx 

HOCIOB BO CBOIO BENI) C BEAHEKOIO WECTHIO A OAAPII IX NORAPANN 

BENHKAHI ; NpOBOKATEIE & TB OT JIPaRVIEI 3 NYIARCENE 3eNAH 

NpPiIMOLIA, BO CBOR 8EXII0 N CKasama BCE IO PAAY CBOENY IApIO 

TYpPCRONY CAŢUNBMAACA OT IPaKŢIHI, HA CABIWA Ap TYpeknii Or 

46356 il
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CBONX TYpPCENX MONCĂ WT0 JIpaKkyna MROFNE TYpCEHe FOPOABI N0- 

BOEBAII, BEAM O TOM MeuaneR GEICTE, pazcrepaa, pHasI CBOA Ha, ce, 

NakacA TOPEO, HO He yen; ce05 HHuTOX COTBOPATII. 

6. 0 rpoasr no yKpenzenin Apakyunne BO cBoeii 

seunu. 'TOnkO lpakyna Bem G5ICTE rposeHb BO CBOEII semn, 

ReRaBNAIT Jlpakyaa y ce6a anaro uexoBbaa, 110 ceu rara, pa36010, 

HARCTBA Î BCAENE HeNpaBARI, au€ JI CBANEHHAKE EA GOAAPIE 

JIA WpOCTEII VeNOBBEE, ante N MEOrO ETO GOrarcBa AMIN, He 

momer 60 ickynnruca 07 cMepri; TakoBa y60 OBIcTE rpoza, 0 Beeii 

BENI NYTARCKIIE. 
7. O EAaAABH B HyYPEAHCKOI 3eunu na HBKOEx 

uyere uBerk. B uyrbancine seman npn RBkoen nyra yunnen 66 

KNANA3 EAIOWEBOIĂ, XXANEH BEXHII N CXANOK, N E TONY NGTOWANRY MHOZIE 

CO HHEIX AANHNX CTPaH IOANE MpHXOMANIE BOXE TOA NATIA OT ACTOU- 

AKA, TOTO. JDakyAa :£ BONA MROTAX JONEĂL NPUXOAALUIL CO HHEIX 

CTDAR KO ÎCTOWHAKY TONY NCIrBAIeHNA Panu TeAecHaro 07 cKOpOII, 

TOTAA, Ipakyaa UNA VYApy 3XaTy BEAM AUBAY AI NOCTABN Ha 

HCTOURNEI TOM, MA Ale KTO IHAUE BOA JI NAKH NOCTABIANIE WApY 

RA TOM MBCTE, HO AHRTOK B3ATH HE BO3MOKET IIOCATAYTE. 

8. O yapenzenin B NyTBARCROĂ sean 0 xenax n 

0 BAOBAL N 0 A BBHILAX. Ne EOTOpaA Xena 07 UA CBOELO 

HpezroGEL TBOPAT, Îlpakyaa & IIPEA CBHLĂTEIH CEICEAB O TO EREI 

NPOREIpCIBO era [ia|gIane y neii H cra XencEIIe BEIPEzarii Cpau ui 

NPHBASATU 10 Hary |K] Croa6y nocpeze TOpry, uT06 Bebu aronex 

GHIAO XNTA B KpENOCII CO CBOANI XEHaNN; AA TAkOAIC YURHN 

3BaNOBBAB 6BOI0 JIDaRyIa BAOBaN 1 WBBANaM, KOTODEIE BAOBEI 

“BAOBCTBA CBOETO A, ACBHIIBI JBBCTBA CBOETO HE COXPAHAT; a HEIM 

cocuHI noper$ pbaarn, a OB Xe KOAY CONpara. 

9.0 aaonpaBin MpakyanHe n 0 3aMbIGae Eero. 'LakoB 

me oGrruaii 6% y JIpakyABI: era K HEMȚ OT KONE NOCOA B HYTAN- 

CKYIO BEMIIO IpAXOXAAUIE OT KAKOBA IAPA IE OT KOPONA HAR OT 

ERABA, EAKOB HUH GYANL OCOL, Hi HeyM$Aue NpOTIIBO APakyAIHHBIN 

ROSHEM H 3arelikaM €rO OTBBIATA, A TOTO WeNOBEKA Ha, KO CaKaXy 

B CKOpe, a cau Îpakyua E NOCAy roxy ruaronere: ne a3 7e65, 

NOCON, BHHER TAKOĂ CNEDTE i EH "EI Ha MA pUEI EaROBO 810, HO 

TOCYAap5 BOI BBASL TA MarOyMaaro venoBbra y ceGa Henay- 
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WeRHaro, KakO NOCAaA TeGA O HEb ÎPaKyIALI, HAN TaKOBEIX i HHSIX 

MaNOYMAEIX BO WHEIS TOCYAAPSCTBA INOCHOBATE? HO Tao TOCYAapE 

TBON YGHA TA €CT; [i CAM CA T5I WNpHBea Ha GpaH. ne ani TEI 

OCOL CANS NDeA TOCYAAPeN CBONK ACP3UVA EC B NOCONCTBA XOANTI 

He BayUNBCA, 70 Tri Cam ceGa yGHA; i noBembBane Jlpakyua, Ta- 

KOBa NOCAA H[a, KJOnb nocamura, a H KO rOCyAapen 1x Nncarni O 

ȚOX NOCIe. 

10. O Aparynine u 0 ropeEkon(sic) nocaze n 0 7rpa- 

neab. HBkorga B HyYTAHCEYIO 3EXAI0 OT TOPCEATO FOPOIA NpinAe KE 

(lpakyagi nocon imenex Marnauie, BIaX POAOM, OP BEAHKEX Weno- 

BBK'%5 NOpPORO». Jlpakyra & noBer$ K ce6$ nocaa TOro npuaBarii 2), 

u noBexk$ euy cboru e co60r0 Ha 06BHe cpeani TPyNIA MeprBuIX, Ni 

NPEA, NOXATOR IDEM OKHANE Xexame KOX Beani 060crpene. Jlpa- 

KYIa A BONpOCII NOCAA: WeCO Papil CER KO XEXET OGOCTpen Yuunen 

Tak0? ]locon E 170e CARINAB Or JIpaKyIEI Bean yGosBcA u peve 

TaKO : W BEAHKIIĂ BOEBOAA Iparyaa, NANT MII CA Hub GEITI XOMET 

mako: Wbruii y re6a npem To60r0 Bernknii veroBBKE corpbunr, 70 

TEI €XY XONIEIUb WECTBYEI) CMEDTE BO3AATII Nade HHEIX AFAeii. /lpa- 

FYHA E "TO CAEIUIA OF TOPCEATO NOCAA Dee E HEXY: HpaBAy 151 

IOCOA peRIT ECU KO MEB, ur0 mor ceu Koa 7e6kb yannen aa He- 

BbanuBele pBun 7B0n moconcene. Îlocon e orBbua E lpakyai: 

aa %e, TOCyAapE Jlpakyaa, Gyne AOCTONH TaKOBOII CHEPTU Gye u70 

conbau 7e6$, Ho ce TBOPI Ele) xOnteuIn; MPaBenRBIH CYAHA 60 ecul 
Or Gora, NOCTABNEA, He TEL NEb CHeDTE YUNEUIIE, KO a3 cam ce. 

ÎNPaRyaa :8 70 CASIMAB OT NOCAA Beau panocren G5IcT5, pascubABCA 

JeWe K HeMy: ame Gri EC TEI NOCOA Aa He TAkO KO MHb OTBBUIAI, 

BO UCTAHEY GEIA €CT5 TEI NOCOL EA KOAE Ce; LI NOUTIIB ErO NOCAA 

BEAM OAAPHB OTNyCIH €r0 BO CBOIO TODCEŞIO 3eu%0. | raroua 

ÎpaKyaa E NOCIY TypCROMY: TEI BNpEA, Ha, NOCONCTBO 10 NpaBab 

XOMU, A Npouan 10 Te6$ pa He Aepauyr, a MHEIE Wa He ŞNHEI 

GyAyT FAK € BEXUKUMIEI TOCYAAPA TOBODHTA HE IOCIOBATII, E 32 10 

OH CAM 07 CEA CHEPTE UPHIMŞT B CKOpe. | 
11.0 coGpanin rocreii ApakyunRGIX HO CTonanEe 

ero un o cuepra croxzanra. B aBkoe Bpena w65aan lpa- 

KIA NORA TPYNHAMII MepTB5IX WexoBbrE m[e] Ha OI BCALIeAn ; 

MHOXKECTBO OKONO TPanl6aăl €rO CTOAIY CTOARHEA AA 1 TO ANAL
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c anu Jlpakyaoro aa Oan$u crozox. Alparyaa x nocpeirb x ranane 5), 

CAŞIA, e €r0 ApAKYIRE CTOMHHUANNE, npex Bu Croame 4), expaa 

OHOTO OT MEpTBEIX Tegec He MOrnII Tepn$Tn, 4 3aTKEYB HOC T-IABBE 

CBOEA IPHENOHNCA Ha 3eMI%0; IparyIa % BONPOCn CAYTII CBOETO 

CTOMENKA : TO TARO WHAHIIU 9), BATEIKAeNIi BOC CBON JE TIABY 

CROID NpEEIORAENIL E 3EXAn HU3(y]. Cayra % AparyIun peve: w 

BeNHEUĂĂ BOEBOAA JIPAEYIA, CMpama OHOPO OT MEpTBHX Tenec He 

MOTy Trepn$Ta. Jlpakyaa x nNOBeXĂ TOr0 CTOIHNEA €r0 Ha KOX I10- 

CAANTE BEINIE BB PAABS HI TAATOIA JIPakyIa: TaKO GEICTE BHICORO 

x aber empaxa n He A0iinet E 160 CMpar, NOHE:X BEIGOKO ECT5. 

12. O nnmax OyEa3 NPaKyANED, EARROI NyCTI CBOe 

moBgenbaie no Bceji semun uyrbanckie. HbBroe Bpena 

CIŢURCA JÎPakyIBI .MEOTO BaA0GBI OT ENIX UPAHOCATI OT KROTHX 

MOneii no Beeii NVTARCEOĂ BEM HA ENMAX, Aa XaHIII A Ba KaTBK 

epexORHX CTApOBE. j]PakYIA 5 OT MHOTNE “44106 n uenoGHTbA 

TIOACEATO HE BOBNOAE HHUTOE CE COTBOPETII, Aa YMEICAU /lpakya 

ce TAkO: alle ETO CTAp Na yBBSeR AIR CIĂNE AAN XPON N BCAKHM 

HEAYLON ONEPEIM, Aa NPINAYT E Hey N COrBOpIO Bebx TEX Geane- 

gamuii. [ nocaa APakyaa 0 RanXax N 0 KaNurax Ju 0 CTApnat 

NEpexOXAX NpPONOBBARIIKOB BONE IO BCE CBOEĂ HYTAHCKON 8eMAr 

RIERATE; A COGPanacA E BENy KE JNPAKyASI OT BCBX CTpaH XaHHIEE 

A FANA A CTAPIE NEpeXOAHE MROXECTBO HHIUX BCAENHA HEAYTI 

OAEPXIMEI, GEICTE WaIONIe OT HETO BEIHEWE KNIOCTEIHI. JIpaKyAa E 

YONEN PÂN HHILAM XPANNHEI BEAHENE U NOBETĂA HM MABATU IACTIE 

A DATA AOBOIEO, OBE HAMUA IAAOMA N CHIBUIE BOBBECENNNACA, 

geaman panoeran Gena 6e3 nesanu. orga Jlpatyaa % pere E Ha- 

INM TM: XONIETE AN BEI BCĂ SaHHIBI E KANA MW CTAPIUEI Nepe- 

XOXE MA COTBOpIO BCBX Bac GesneuanHăi, ANUBXe BEI OyHere 

AYEHSL BCErAa. EN X BCN HHN(I peROIIA E /ÎPakyI5I: W BENURAR 

lpakyaa, XOmem MEI TOTO NO CAOBECN TBOENY Mă COTBOPE HâN TakO 

_9706 Gecneuaniiu SITH Bcerma. lpakyaa % NOBenz$ exnay Xpa- 

MNEY COTBOPUTI BEANKY Ha pr HepecTpEna E BO EANEy 7010 Xpa- 

MHEY €OGpa HHNUIX BCKOpEe BCBX, HE OCTaBN AN EAHAOTO, A COE 

HX Ty BCĂX HUIHX MHOTO MHOXECTBO; n peue Jlparyaa E Gonapou: 

BĂCTE IN B5I BCE GOIlape MOL Mă UTO COTBOPEX? NepBAe HUH AA 

He CTYXANT CHA ENI MIONEX, BTOPOe Ma CBOGOANX OP NEWAIIi  
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RX, a HE CTVXAIOT BIIPEX K TOMY HWUeN, AA HIIKTOX 07 HUX 

NOCTpaXer. 
13. 0 uRHGBID N W BONpPOCBIT CTApIOBE. Îlo Bpe- 

Men :X BROCK B MYTĂRCKYIO 3EXI0 NpPiRAONIA EANHORA ABa Myăa 

NATEIHCEEĂ OT FOTOPCEHE BENIN NPOCNTII HINOCTEIRE Paaul. „]pakyaa 

uoBezb TEM yen GEITI NOYIPY KE ce6b 10 €priHOMy 10 MA, E 

nOKa3a, HM IpakyAA Ha KOIBAX NOCAXEHEIX KROKECTBO IOANEii Gez- 

UHCXeRO MROLO NHOKECTBO HEDTBELX i BONPOCIL EAHHATO MyYXA CTApIIA 

numaro : X06po an aa cre Aro rako Gea unnocru TB0pr0? HA Orebuiag 

KANE PAATOZA: W BEAIKEIL BOEBOAA MYTARCENE 36 Î|pakyAa, BEAU 

310 €C75, UNBNUII Tako Gea unnocra; nozoGaer re65 lpakyaa Gr 

MIIOCTEBY, a PSX NIOAEii vie Ha KOA(5JAL Myuen(rurjei CyT5 nOBEAE Ax 

CHATE. Jpakyna % TOTO HHMATO CTapila NOBeX$ NOCTaBaTrai B Taur 

ubcre a ue BEIIIViian €ro ANKŢALI; i npnaga, K ce6b Jlpakyaa Apy- 

Taro XANXA N BONPOCH TAROXAE 0 NpexHeny. BTOpBIA MEX A0- 

TamanB GHIB OHKE OTBEUIAB K5 JpaKYAEI : TEI TOCYAapb Jpakyzâ 

BOEBOAOID B HYTARCKOH 3EMAH OT GTA, NOCTABNER EC, ANXO BEKO 

3IO0TBOPAMIX FABENTI a NOGPOTBOPANUTE XANOBATH, â CHI WEPTBEIA 

TION LO XĂIOM CBONM BOCIIPEAIN CHIO CMEpT5. Jlpakyaa x Npnaea, 

K Ce6 MepBaro MHIIXA 1 pede KE CTApy HepBOMy: 110 WTO €Ca 75 

CTape 13 MARACTEIPA XOANIN NO BexuKui TOCcyAapen a He ybenui c 

RH TOBOPIITA; II a3 HSIHE Crapue 110 TBONM CAOBECE Hy deurkOx TeGA 

YAREITE (XOII0); II NOBEIĂ 11 TOTO CrApNa Ea, KO NOCAAATII BCKOpE, 

a BTOPONY CTApuy NOBEĂ 13 CBOEH Ka3HBI MATII OCHE AYEAT BAaTa, 

HE NOBEA$ ET € BEIEROIO WECTILIO HPOBOAETII BO CBOA CH, Aa. BIpPeAKE 

NO CTpAHAN HE BOXOUBTCA [i 21010 CMEPTAIO Aa HE YMper Cer cTa- 

pers Or 1070 ]pakysi coxpaen GEICT5 Gea Bpega OT BCAROTO 3Aa, 

14. O n%noen npnb3zenD EYINEI PrOpekOM B 

MyIDARCKie seuan n 0 nory6aenia axata. Hbkorna 

NpÎNAC EYES OT IOrOPCEIE 3EXII B MYTANCEYIO BEXl0 HABXe 

pakyIa BO Tare EUBACTA, E NO 3AN0BBAN TOTO MIKA ROTOPOI B 

70e NONATEI WPEGEIBAA NOCTABIE VpEri, NOAATOIO Ha, YAHIEI BO3EI CBOH 

G TOBAPEI, â CAM KYAEI5 TOÎi IOrOpcEOII B T0R0K5 CORE ŞCEYA Y I0- 

AATE TO, 3 He BEAAA TOTO 470 IpPiNAC TAT E BOBaH Kpacri 

TOBRApOB 3 B080B5. 
15. O rara i o pan axata. B roez Hot upine
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MAT NI YKpane Cc Boz y EKYIUIA .pĂ. AYEAA BAaTa, TONE EŞIIEIIE 

pipe K5 JIpakyAsI NOBĂAa EMY O NOryGHeHun CBOETO 3187A, KAKO 

"ari NOEpaXN €r0. ÎpaEyIa %% TAaTOAA, EYIII IOTOPCEONY : NORAH 

CBMO, B CIO HONG WOpanrenin cB0e noryOnOe 31870; II NOBeI$ Jlpar 

KyAa, BCKOpE CEICEHBATI BCEK FPaXOMB Tara, ame He 0Gpaulere 

VATA CETO AAN, 10 BEC TpaA INOry6A%; a Cam Jlpakyxa noBerE CBORK 

MOXEM IOTOPCKOKY TOCTIO HA, BOB NONOXIITE CBOE a1aT0 B .railb :n 

NpaLOEA E 0Ny exun axaroii. Kynen 70 w6pbre B T0€ BOB 

aNaTHNKN 'cB04 nornGnenna n coure ce a1a70 ABAKABI II TISEI, 

wOpbze exin âxariuk xnmueii a ne c8on. orga Jlpakyra pere: 

UAU T5L KYLE E Ce c MHpOM, alle ec 751 He nOBBAaI, 70 GEL 

YA HOBEXEL Ha KOA NOCAMATII BCEOPE. A rpaăAaHe % TOT Wac | 

Tara CEICKAB BO FPaNE, NpHBeAR Kb Îpakyasi Ba Ov. /]paryaa % 

HOBETĂ TATA TOTO CEOpO Hă FOX NOCanaTH, a 3HaT0 Kpale- 

EOe CHICKAB OENAL. B KABEY JĂPAKYIINAY LpOTHBO TOTO -8ăara “TO 

EYIIIY AAHO. 

16. 0 ronenkon uenroBbEu'B posapanneii oxexAn 

XOXAMA NO YAUNBI N 0 en ero Hi 0 cuepru Xeo. 

HbEOLJA IPAIYANCA CaMOMY JIPaEyABL EANHOMY HAŞULE 110 YIHUBI 

BO rpane nyTex A yapb Ha Wbkoem mkbere rOIeHROBO venoBba, a 

Ha, TOM WENOBBAR CPadNLy €EXUHY BANC paanpany N XYAŞ, N B0- 

npoca y zoo uenoBbăa cam jlpakyza: 0 y6ornu uenoBbue, uwbenii 

y ceda eny? One orBbnţae peue: vwb1o rocyHapb Îpakyaa eny; 

A FIarona lpakyaa: NORA B AO €BOK; i NpiAe E Hemy Jlpatyaa, 

BULb :KeHy ET ANA 3APaBY Cyuy i Jlpakyaa peue K neny: menit 

IA Y CEGA B NON CBOEN men ? 'Tou :ze yGoroii uezoBBke raaroza: 

MROTO CT AY y Wee; un ckasa Jlpaxyira en z0ii uanoii: nouro 

TEI 38 C000H XEHOCTS UMANA E MY CBOENY, A YA TBON BCerna 

NOKER XOANTA OpAru N CATI II TEGA FOPMHTII, a EL MOAEHA C 

MyReM CBONM OXOXAY CBBTAY Hi DĂ WWĂTa A WAHATII, a. TBL Ca 

n cpadana XbHaru He XOMENINI COCTPOATI HH EXHHGIE HaBOIOUKIL 

NyEy CBOENY, A TĂIOM BMpaga 751; anle KaGHI B TOM Nea 706010 

XyX BHHOBATE, HI 70 aa GEL ETO BETE BCKOpE Ha KO OCAANTE, ALA 

TOTO 4706 WARN KHAN He NOBAJHHO TAK BOPOBĂTE Hă TO CMOTpA. 

17. 0 6oueunsrx nacrepax. ]lo abroex Bpenenn n0- 

genk Jlpakyaa npuBecri K ce GOUeUBEIX: MACTEpOB A NOBEIE HM 
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GOuKn YUHHNTE %eaHBIe. [1 CEINATE B HEX 3AaTO. B GOURII i BBEP- 

TONA B peky Ha coxpanenire, a macrepoB 7bx Goweunrix NOBeXba 

ROCII, dă EIRTOE YBBAACT COKPOBERAATO 31ara. 
18. O npnuxone rropekaro ROpona ua Îpakyay ui 

o Baarin ero B n0x0H. H$korma e Kopor roropeknii rpinne 

B XYIAHCEYIO BENAI0 Ha, JIPaKyAy CO KHOXECTBOM MHOTOIO CHIIORO LL 

BOĂCKONK BON BCKOpE, i JIpakyua & "none 8 Crpburo IIpoTHB 

IOCODCKOLO EOpOaA n Gamaca me ce6A Benin KpBIKO, n ŞXBaTNua 

ÎpaKyAy Ha TOM 6010 XHBA B NON0HE N NOCAANUIA ELO B TEXAN. 

HA Gricrb J]pakyaa 4HBACTA B TENHANLI .B1. JET, a Ha MYTAHCEYIO 

BENAIO NOCAXNUIA BOEBOAJ HHOTO IOropekoii sean uenopbra noGpa. 

pakyua % CĂAA B TEMERILE HE OTCTA. 3Aar0 CBOETO OGHIUAA, HO 

MBL KE XOBANIE 1 ITuE 6) 0GacrpuBaBme, cu pbur nepbe ninnaa, i 

NOCAĂMame Ha KOX MENIURI IL 1ITRIIBI AKH WEXOBBKOBD EABENA, a 
KOTAA & RE ȘIOBIA MEINEI HI KAKOBEIX THE, TOraa Jlpanyaa 

NOEYUAA NTOUL Aa FASHWTII OBHIX Hâ EOA CAKaeT a HEIM TABEI 

yebRaa a NHGIM Mepbe OUIIIIBIBAIA OTIIŞILAA Wa BORER. ÎLO ce uay- 

URCA Îlpakyaa R TEMBNUBI NXATA MATII HK 9547) EOPURICA AO NI6- 

NYWMeanA ic remanuei. Braa & I0ropekoii ROpor Maruani uaBexe 

€ro ic TEXANINEI N NOBEXĂ NPaKyIIEL ABOD MATII, HO ere OR Y KO- 

pona na 0uex ue Gurgan, cayunea Germu HBKOemMy a10mbr npu- 

GBrAYIn OT BOCENNINEI Ha TOT pakyANH ABOp, TOHANINE X KOpO- 

AeBckue Npnkazuile Bonn npuGbrowa 3a TBM OCyXenBIM 310'bex 

Ha ABOPE JIpakyAna. lpakyra :£& B3eu Meu cBOn 01cbue ruaBy 

POHALNENY NPHCTABY TOMY Rep:antaro sx0mBA, a npuGbruaro 310pba 

OTUŞETAA Hâ, BOM, a Npouni npacraBii Gbante Gopo 07 Jlpa- 

KVARI 8 ABOpa i HOBEIANE KOPONIO CBOeXy 707 Wac., Kopoa e 

70 CABIIIA, HOCIAN OT CEGA HApOIETA, ABOPARIAA, C&OPO KO JpaRyABL 

Ha, ABOp H Bonpocir ero, AA uero 8) rako una ? JI orebuta(B) Jlpa- 

EYa, E BONPOUNIAIOILENY ABOPARREY peue : He aa ero upneraBa, y6HIT, 

HO OR Npaerag cams CeGA T0i Cuepri mpegar; He xomn paa60H- 

HHYeCEH Ha BEAHKOTO TOCYNAPA ABOp, He OGOcHaABCA TU, TOCYIap- 

CEHE AOMEL He Gesuecre, Aa He Mala nec Ha VIOXEN ABOPE, He 

Kyean coGara Hanpacno areii G|olxnuxe, TakoBa TOR caGarn n 

CMEDTb CAȚURCA; a TBI APyYXe EOPONeBeROIL ABOPARAA 0 TOX He He- 

anca n 0 Abe TakOM He GKOpOH. jla ame 651 ROpOIL Cab 10 MH-
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xoeru eBoeii roro snomba paz60nRnFa Ha KHb CEpOCHI, WTO OH KO 

MHb" Ha, KOpOEBCEOIL ABOPE TOT WenoBEBKE ŞIUOI, HI 33. GB TOro 

paa6OnHAKA HA Cab G5I €r0 BEAaI HA Y Mapa Yupocua. Ilocaan- 

AH % KODOMEBCKOĂ ABOPARHE BBANE Y JÎPaEyIE Ha IIHCMĂ CKACKY 

IL CKOpO NOiNe E KODOAIO CBOENY [E .IPiNe NPer FODOIA 107: 

BBODARAA A CKa3ax ROPOIIO JIPakyIHHEI pun Bce NOPazy N CKaCEy 

CaMOMY. KOpOIID HOMACTE B PYEI €B0; KOpOI Xe 07 NOCIaHHATO 

CBOETO ABOPAHREA NpO JIPakyay CABULA Hi CRACEY HPIIHAB NpOIeT 

Den BCĂMU CBOHNA AYMHEIMH ABOPAREI HI NOAHBACA CKOpPONY 0T- 

BBTy i CRACKH JÎPakyINAOII CO BCEMIE CBORMN AIOAMII, N 75 €BO 

ÎDakyIy AUKTOK HE HOCUIL WOBHHRTII, NO TONY TO JLpaRyra BEAM: 

B NpaBMe BCAKOTO WenOBbBKa CYANIE, [i NO CE KOPOI JÎpakyay 

HaWa BEAM :XANOBATE A NPHeTaBa WOBIIEHI, CMEDID EX CIVICA 

or ceda, a a107ba-n0 yaponmeauid JIpakyanuy 07 cuepru CBOGOAIII. 

3 TOARE NOYUeNRE Tpazutkoe Xa. 

19. O nocaanin 07 EOpoza paryazI na Boe- 

BOACTBO NŞYTEAHECKOE HK W 0TBepăetin BBpEI XpE- 

CTiAHBCKIE 1 0 POXNeCHIU ABYy CPIEOBTE Er0 10 no6bre 

TYDCENXD BO06B%D. DEIBIIŢ % JÎpakyI5I Ha, OROM KOpOEBCKOX 

ABOpb CBAANy 33 BEXNKUNE CTPaXR KOPOXEBCENIN i B 70% Bpena 

CAYANCA BOEBOABI HYIAHCKOMY MYTAHZCENE 3EML BO Tpae TO 

YHperR REMANHY NACTIL OT XIIBOTA CBOETO, 31b CEORWACA, A KOpOIE % 

soropcioii MapTEaR CKOpO NOCIA HO JIPakYAIy TOBO NOELA CBOETO 

MBODARHBA : Aa ane Xomema lpakyra OSII y MEHA NEpBEIM We- 

XOBBKOM a OCTABATII BOD rpeueckylo BBpy, cr pbus Gxarouec- 

THBYIO XPHCTHAHCEŢI, Ka NpiHMET Fanly NaATBIHCEYIO, AA 83. TO I10- 

CTaBAID €TO J|DaEyIy Ha NYTARCKOII BEMAN BOEBOAOIO i BCIO MYTAB- 

CKŢIO BEM) AUHET BIAAĂTE FAKO % Hi NepBne; are a OH JlparȚaa 

HE BOCIOYET TOTO NOBOXBHROE WKOIO COTBOPHTII, TO B TEMANIIEI a. 

YNET5. UPakyIa & 10 Cabina OP NOCIAHHATO KOPONEBCEOTO ABO- 

panuua, OGBHIaBCA BONIO KOPOIEBCEYIO COTBOPETE HA B TO Bpena 

WA LDakyAa OTNaXe 07 WpaBOCAaBRHIA BEpH XPHCTNAHECKEA, 

OtcraBA CBBT i BOBMI06n CeGE TU EDOWĂUIAŢIO, a HyXALL TEMANU- 

HEIA TATOCTH TEMECEON NOHECTA Ha Ce6$ Hu NAIO He BOBMOXE, HO 
yroroBa ceGE na GeckOREUARIN XNBOT Ha BBURȚIO MYEY, NpPHAMa WE 

ce6b NarEIECKYIO IPOKIATYIO BBPy a CBAI0E EKPenleRHe IOPYARI



NARAȚIUNILE RUSEȘTI ASUPRA. LUI VLAD ŢEPEŞ 169 

okaaHaeIi lparyaa. la Kak Ornan BEPEI XPHCTNARCENA i B 10 
Bpema roropeaoii Kopox Marane Catia 0 AIpakyaue ornaennu, 
noBexb exy Kk ce6% Griru Bcrope 1 G5icT6 KOpPOI5 panocren Bean; 
" Kakb lparyaa npubne B% IOrOPCKYIO semato npem Kopora Ma- 
TÂHA, CTAB NOKAOHNCA eny € pazoerui, Kopon e Marar BHA/BB 
CKOpoe H Hexuneubpuoe ornagenne /Iparyanuo or BbpEI Xpucruan- 
CEE, Aa0Tb CeCTpy CBOID ROPOIERRY AERLIIy JIPaRyIEI B XCRy n 
NOCNa, TOT Wac JNPaRyIy B NyTARCEȚIO seu) Ha BOEBOICTRO BAa- 
Mbr5, AKOX n nepBne. II0 ceu GHIBuy %& Jlpakyast Ha BOEBOACTBe 
TOM H POAHCA y HETO Ba. CLINA N DOKHBE paryaa aecar br 
HeBCIYIHO, AER CBOA OR NpOROAA 31%, 3AG5I CBATYIO XPHCTEARCKYIO 
BBpy, cozbaca AEn0 Gone u3BOAnBRN GOrB OPMezII OKAAHHONY 
lparyati aa NPaBOCIABHȚIO BBpy XPHCPUARCEYIO, NONYCTHA POCIOAE 
Ha Hero cBon npaBemubiu ra'$B. Jlpinaoma ra AYTAHCKYIO 3Enr0 
TYpeEnii Map5 € CANOI0, Havana HIbAnTuI 3EH7I0 XYTANCEYI, Ha, ca- 
XOro Jlpakyay npumen. Jlpakyaa :: Buba ubnenne or TŢDEKOLO 
BONCKa, ce0; MHOra, COGpaB; UYTARCKOE CROE BOIICKO BCE Bexuu 
ePO YCTpORI, BOCTaB lpakyua 10 npeneny € BONCRON CROIX NOE 
Ha TJpCEHEe NOAKIL BOWpyAHBIULECE Bern KpSnkO; NOGuBaxy rypene 
NOAKH, N Bunbua rypau Jlpakyauno Boiicko BOWpPYXeNHO, i Beau 
xpa6po onozuenni unona ua GO NpOTHBO TypeROrO BOnCRa, ui 
TYPE %& YOOAMACA BENMN H HE BOSMOLOLIA GTOATI IIPOTHBO MyTAu- 
CKOTO BORCEA n GETOMA TypEII BCKOPE BO CBOACII, BNKHN e TOHIMI 
Griere, n BuabBue Gbxanne TJPeKOTO BOHCKa NOAKOBE NYTARCKOE 
BCe BONCRO MEANE 4 T7YpPORE MHOECTBO nocbkoma, a 0B5x ruaBme, 
a OBBX B HONOR MMaure 1 BO YPAA OICBIIAXY NOA0H. 

20. O cuepru ÎPaEyIEL NyTBANBEROTO BOEBOAbLI 
B HeWecruBeIe BBp5I, Or BONE BONUS YOien Grrers. 
lpakyaa x Bbrbxas za rpaa Myran 9) pure noxKu TYpPeENe HX N0- 
6br5, He BOaNOroua CTOATI NpOTIIBO UYTAHCEOTO BOncra, cau Jlpa- HJAa BOuIeA, Ha BEANEYIG BBICOEŢIO TOpy B pazocra Grrcrt, uaua 
COPMAXOBATII Ha weripe crpansi 0 noryGnennu TYpeRaro Borca, 1 
Nada AnBnruica n He Bbaa4 HaA c060!0 aiba, Glojxna, cuepruaro uaca 
ue onaceca. He noganeny croa nbkro lpakyaun uezoRkr HCTOp- 
TEYBCA OT NOMRA €r0 HI NOUBIICA TON wenogbay Jlpakyana, Bugb- 
He TYPUaHNA TOTapHiH CTONT, BHE3ANy B3eM CBOWM KOIIHEA TON
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Wen0BbEE N YAapaI Jlpatyay TE KOnneM COBAAn, Npouie €KBO3 
7oe Konne. Jlpakyaa  BNABBE CMeprs ce65 CBOIO IAK0 OT CBONX 
yOnen Guicre, a B 70 Bpexa JIpakyaa Bo ncryuneann ya cBOero 
GBICT5, YONA OT CBONX BOM NAT Myxeli Ham 00010 Beau npe- 
RPaCHBIX JMMIEM N My:KECTBEHHBIX N AOOpOPOXHRIX H B BONHCIBĂ 
XpaGpHIx 5610; BOHHCENE  AIOAIE MYTARCKOTO NOAEY BH:SBuI6 10) 
70 Kako lpakyaa Haupacio yOnA NAT; yen AOGprIx ayrun cea, 
NOCEM OHH BEN 3KANNIMACA BCBUE NOXKOK NYTARCKEU HI BOCINA- 
FanlacA 0 PBX MeprBEIX, B3emue €ro JIpakyiy emre Ba sacrama, 
B XHBOT N B TOM ac; aaa, RONHA CRON BONH6 76 uROa, Jlpa- 
KJIY NpoGOmonIa; n TaK0 JIpakyAa CKOHUACA 1y 315; KABOT CBOIL 
HpenpOBoAu B Npenecru, MIOTArO KIITHA CBOETO EOHEIE BOCIPHATE. 
Bory Haiuemy cuaBa HEIHe A upueno i BO BEEN BBKOM aMHHb. 

Notă. — Scriitorii acestei versiuni, deşi sati silit să păstreze 
formele vechi! ale limbe! literare, ai lăsat totuşi să se strecoare în- 
tr'insa o sumă de particularităţi ale limbei populare ruseşti, pe care 
nu le găsim în celelalte versiuni, şi aceasta atit în domeniul for- 
melor gramaticale, cît şi al sunetelor şi construcţiunei sintactice. 
Afară de aceea găsim foarte multe cuvinte curat ruseşti, ca : 3a- 
reiika, Kasua (turc), Kana (de obicei xanxa), rarbka sau Kaxnka, 
Xanana, (de mai multe ori, de obiesiii XAHaHEIXA =— XaHApHITa), ne- 
pecrpBa5, HaBOLOYUKA, NPHKa3HBIe BONA, AYHHBIE ABOPAHe, Aora- 
XANBE, NOBAAHBIIĂ, BUpEAEH, HeBCTyIIRO, KaGHI, etc. — Unele greşeli 
gramaticale, provenite din necunoştinţa formelor vechi, le-am lăsat 
nsîndreptate. 

1) Ms OH Ipakyaa HaBblkE Or Bac apeli TYpCRIIX Cpanory 
Tepnbra. — 2) In Ms, mai urmează după INpasBarn încă odată K 
0665. — 3; Ms. taxame. — 4) Ms. Croame. — 5) Ms. are după Tako 
încă un 470. — 6) Ms. CONNHI, — 7) Ms. are un CA după TĂU. — 
8) Ms. wero Aaa. — 9) Scriitorul a făcut din MyTAnCHaA 2644 un 
oraş închipuit Myraus. — 10) Ms. enxBane, | 
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