
CĂRŢI RARE DIN BIBLIOTECA MUZEULUI DE ISTORIE 
A ORAŞULUI BUCUREŞTI 

de ELISABETA ANGHELOVICI 

Biblioteca Muzeului de istorie a oraşului Bucureşti, bibliotecă docu
mentară fornnată din donaţii şi achi:lliţii, şi-a început aotiVlitatea propriu
zisă în anul 1949 cu un număr de circa 3000 de cărţi, ziare şi reviste, 
inclusiv numere răzleţe de periodice, care făceau parte din vechiul fond 
al muzeului. 

lncepîrnd din anul 1951 bib~ioteca îşi măreşte pe 2li ce trece fondul 
prin donaţii, dar mai ailes .prin achiziţii, datorită a'Iocaţiilor aooro1ate de 
Sfatu1I popwar al Capitalei, ajungîndu-.se astăzi la un fond de cirica 25.000 
de cărţi şi periodke (iniolusiv unele numere de ZJiare şi revi,ste). 

Printre acestea se află şi numeroase cărţi raire - vechii tilpărituri ro
mîneşti şi mai ales vechi tipărituri bucureştene, care sînt. o dovadă a vechii 
culturi din capitala ţării noastre. 

O categoriie de cărţi raTe, extrem de imporitaintă, o fornnează şi cărţhle 
s1'răine, din seooilul ail XVI"lea şi al XVII-iea, sorise în liimbi1Ie latină, italiană, 
olandeză, gennană şi franceză, în care se vorbeşte de Ţara Romînească 
şi Moldova. 

De asemenea pireziin<tă un inteires deosebit şi cărţile scrise în secolul al 
XVIII-iea şi al XIX-iea de către căllătorii sitră:ini, care au trecut prin 
ţărHe romîne şi prin Bucureşti şi caire desoriu capitala Ţării Roimîneştd cu 
pitorescw ei ,semi-rural şi semi-oriental, subliniind contrasitw dintre mizeria 
maselor populare şi viaţa de lux şi de huzur a claselor dominante. 

Cea mai veche carte din această serie de cărţi rare, este cartea lui 
Francesco Sansovoino : Dell'historia universale dell'origine et imperio de 
Turchi. Parte prima. Nella quale şi contengono gli offici, le leggi, e i costumi 
di quella natione, cosi în tempo di pace, come di guerra. Racolta da Fran
cesco Sansovino. 1 Veneţia M.D.LX. (Desipre istoria universală (adică) 

1) Francesco Sansovino a studiat dreptul la Padova. Printre altele a publicat 
şi „GJ'annali turchşschi, overo vite de Principi delia casa othomana•, Veneţia, 1573, 
şi ,Jnformalione d~lla mililia turchesca•, Veneţia, 1582 - ambe:e cuprinzînd pasagii 
despre luptele noastre cu turcii. 
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desipre originea şi puterea turcilor. Prima parte. ln care sînt cuprinse slujbele 
reHgioaise, legille şi obiceiuri1le acelei naţiuni, at:ît în rt:imp de ipace cît şi 
în timp de ră:ziboi. Cules de Francesco Sansovino, Veneţia, 1560). 

Cartea, tiipărită tot de Sansovino şi asociaţii săi, oupr1nde 14 .pag. ne
numerota·te - inclusiv ·indexul şi sumaru'! - şi 168 fiile numerotate. Bste 
legată in pergament, de dimensiuni rpotiri~te (20,5X 16 om.), fără tilrustraţii, 
cu frnn!ti1sipiioi'i şi i:niţiiaile orm01I11entate. 

DUipă cum reese şi din rprefaţă, această carte este o cuilegere de mai 
1111uilte Jucrări. sori1se de diferiţi aiutori pri,vitoare la i:stonia turoirlor. Prima 
parte, care se află în bib'lioteca muzeu!lui, cuprinde mai mult o privire 
a:suipra obicciurillor turcilor, a credinţei lor, a organizării lor mi1litare şi 
administrative, pe oînd partea a doua este o descriere a răZiboaielor pur
tate de ei. 

Cercetînd caPtea, vom înt[~ni unele pasagii referitoare la Ţara Ro
IIJ:iîneais'Că. AJsitifieJ ,printre ~telle, la filla 71 găsim: „Mai trăiesc încă şi aooma 
unii, care îşi rearrninteisc cucerirea cOOstooNrr10p01lului şi ,,iregatele" Greoiei, 
.Albaniei, Valliachicl (Ţării Rrnmneşti) şi al Seribiei, pe oare tUJrdi o numesc 
acuma Bosna, care au fost transformate în provincii" ... , iar la fila 96 „Şi 
Soliman, pentrucă cuceriise din nou Ţara Romînească, cu intenţia de a 
înfiinţa mai mulţi (sangiaci) 1, care fiind în Europa vor da ascuhare begler
begu!lui 2 Greciei." 

Prin•t•re cărţile rare, scriise în latoillleşte, pe care l'e posedă muzeul sînt 
şi trei cărţi foarte jmportante pentru noi, deoarece în ele se mrbeşte desipre 
ţaira noaist1ră, toate t•rei fiii.ud i1storii ~le stăipînirii otomane şi aile războaielor 
ipurtatte de turci. 

~rJma oarte este : Pannoniae historia chronologica: res per Ungariam, 
Transylvaniam iam inde a constitutione Regnorum illorum, usque ad invic
tiss. Rom. Im. Rudolphum II. Ungariae regem christianum XXXX, & Sere
niss Sigismundum Bathorium Trans., & Ducem, maxime vere hoc bello 
gestae : ... Icones genuinae regum, ducum & procerum eiusdem militiae .... 
Omnia în aes eleganter incisa et recens e vulgata per Theodorum de Bry 
Leodien, Civem Francf. ad Moenum. Francf. A.M.D. XCVI (!istoria cronologică 
a Panoniei. Hvenimentele din Ungaria, Transilvania de ila intemeierea acelor 
regate pină 1la neinvi[]JSuJ funJpărat ail Romamiaor Ruddlf al Il.j].ea, al patru
zecilea rege creştin al Ungariei şi .pînă Ja strălucitul Sigismund Bathory, 
rprindpe ~ T.ranisill~anieii, în deosebi cu ipriviire la acest ră.2Jboi : ... Portretele 
adevăTate a/le regiilor, dudlor şi conducători1lor acestei oşti... Toate săpate 
artistic .în aramă şi date la lumină recent de Theodore de Bry din Liege. 
Cetăţean din Franof.urt pe Mailil. Frainofurt. 1596.) 

Autor este Jean JaJCques BoissanJ.3, a•l cărui nume nu apare în titlul 
acestei cărţi. 

Tlidwl cărţii, ipe oaire nu-l redăm în întregime, fiind foarte Iung, este 
înconjurat de opt portrete - miniaturi - gravate de Theodore de Bry 4_ 

1) Guvernator al unui sangiac, care în imperiul otoman era o diviziune ad-
1ninistrativă. 

2) Guvernator. 
3) Născut la Besanc;on în 1528, mort la Metz în 1602, Anticar, scriitor şi 

desenator francez. 
"J Desenator, gravor şi editor de stampe şi cărţi i1:ustrate celebru. Născut la 

Liege în anu1l 1528, mort Ja Frankfurt 111111 Main în 1598. 
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Aceleaşi portrete, care reprezintă pe împăirat'llil Rlllld~1~ al II~l~a, pe .!"1~~imi
lian ail Poloniei, pe Sigismund Bathory etic., apar ş1 Ln cl.llprmsul carţu, de 
astădată însă de dimens~uni mari, împreună cu portretele diferiţill.or sultani 
şi cu citeva ,scene de .război, ipirintire care (ip. 121) scena ·1'I"'elcerii.i Dunării, pe 
la Giurgiu, a armatelor lui Si::ian Paşa. 

Cartea, legată Îll1 pergament, de 230 pagini numerotate, in•dluisiv foaia 
de titlu, cu 11 .portrete şi 3 scene de răZJboi Îll1 text, cu i1niţiaile ornamentate, 
de fonrnat pot1rii.vit (19X 15,6 cm.), es,te de o foaP1:e mare importanţă pentiru 
noi. Aiproape că nu este pagină în care 
să nu apară o denumire romînească 
ca : Bocarestam, Bohorrestum (am
beile denumiri pentru Bucureşti). Vala
quiam (Ţara Romîneasică), Michaelem 
Vafaquiae Voyvodam (Mihai voivodul 
Ţării Rorruneşti), Te!'gouistam ( Tîr-
5ov~şte), MoLdauia (Mo1dova) etc. 

Făcînd o istorie a Ungariei şi a 
luptelor duse cu turcii, autorul atinge 
şi fapteile istorice petrecute în aceea 
vreme în Ţara Romînea!>că, descriind 
in numeroase pagini evenimentele ce 
s-au desfăşurat în timpul domniei lui 
Mihai Viteazul. Astfel, fa pagina 132, 
intr-o scrisoare a unui oarecare Şte
fan Iastos, cu data de 24 octombrie, 
Mba-Iulia, se spune : „In a douazeci 
şi una zi a aceleaşi 1luni (octombrie 
1595) Prea Strălucitul (Sigismund Ba
thory) s-a îndreptat cu toate trupele 
sipre Tfrgovişte şi urmărind pe duşma
nul care fugea, a cucerit cetatea şi o
raşul Buicureşti." 

Ceea ce însă îi dă o mare valoa
re acestei cărţi, de astă dată pe plan 
internaţional, este faiptuJl. că este edi
tată şi mai ales ilustrată de Theodore 
de Bry. lncepînd cu amd 1588, acesta 
va grava planşele tuturor lucrărilor 

Francesco Sansovino, „Despre istoria 
universală (adică) des.pre originea şi 
puterea tu..reilor ... , V.eneţia, 1560. Foaie 

de titlu. 

lui Jean Jacques Boiissamd, autor a muLtor lucrări rare, căutate în special 
pentru grnvurile 1ui Theodore de Bry, printre care 1şi cartea de mai jos: 

Vitae et icones Sul.tanorum Turcicorum, frincipum Persarum aliorum
que illustrium Heroum Heroinarumque ab Osmane usque ad Mahometem 
Il .... succinctis illustratae a la. Jac. Boissardo Vesuntino. Omnia- recens in 
aes artif iciose incisa et demum foras data per Theodorum de Bry Leod. 
Civem Francforti. Francf. ad moen. A (nno) M.D.XCVI. (Vieţile şi .portiretele 
suilitaniilor turcillor, principiilor (şahilor) perşiilor şi ale altor eroi şi eroine 
străiluoite de Ia Osman ipiînă la Marhomet al Htlea ... ii.lrustrate de către Jea1I1 
Jacques Boissard din Besan~on. Toate gravate de curind în aramă cu al'tă 
şi apoi date la lumină de Theodore de Bry din Liege, cetăţean di::i Francfurt. 
Frnncfurt am Main, anul 1596). 
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Foaia de titilu bogat ilustrată, avîll1Jd pe verso portretllll. autorului, ca şi 
numeroasele portrete încadrate în frumoase chenare cu motirve florale şi 
animaliere, ne dovedesc măiestria acestui gravor. 

Cartea Clliprinde 8 pagini nenumerotate, 353 pag. numerotate, inclusiv 
cele 47 de portrete, unele din ele fă•ră text pe verso. Urmează aipoi 5 ipag. 
nenumerotaite co:-iţi.ni!Ild un index. Dim. 21X16 cm. 

Ca şi celelalte cărţi şi aceasta pomeneşte în nenl.llIIlărate rinduri de 
Ţara Romînească şi uneori de Moldova. Astfel Ia pagina 17 aflăm : „ ... :pc 
care (suilitam.ul Musa) plllllîndu.;l .pe o corabie s-a îngrijit ca să fie transport•at 

Jea.n Jacques Boissa.rd, „Vieţile şi por
tretele sultanilor tllll"cilor ..• ", Fra.ncturl 

a.m Ma.in, 1596. Foaie de titlu. 

pe Marea Neagră, Îi1l Ţara Romîneas
că, la Mircea sau Marcu domnul Bog
daniei (Mofidova) sau al Valachiei (Ţa
ra Rorninească), de care nu numai că 
a fost primit cu ospitalitate, dar după 
sfatul acestuia a ocupat Adrianopole, 
un:de a fost salutait de către ostaşi ca 
împărat (sultan). La pag. 43 ni se dă 
ştirea că: „Pe cînd Vlad (Vlad Ţepeş) 
sau Vlaidisfau, fiul lui Drăculea (Vlad 
Dracul) Domnul Ţării Romîneşti se 
ridiJcase împotriva lui, Mahomet a o
cupat ţara sa. Voievodul rmpreună cu 
unii dintre ai săi a fugit în Ungaria 
la regele Matei, fiul lui Ioan de Hune
doara. 

A treia carte î,n limba latină are 
următorul titlu : Rerum memorabi
lium in Pannonia sub Turcarum im
peratoribus, a capta Constantinopoli 
usque ad hanc aetatem nostram bello 
militiaq (ue) gestarum. Exegeses sive 
narrationes illustres variorum et diver
sorum auctorum, recensente Nicolao 
Reusnero iurisconsulto... Francofurti, 
lmpensis Claudii Marnij, & haeredum 

loannis Aubrij. MDCill {Exegere sau povestiri strălucite din feluriţi şi 
diverşi autori ale faptelor memorabile petrecute în Panonia sub împăraţii 
turcilor, de la cuceri.rea Constantinopolului pînă la această vreme a noastră 
în ceea ce priveşte războiul şi anrnaita. Adunate de Nicoliaius Reusner 1, juris
consuilit... Cu cheltuiala 1!ui Claudrlus Marnius şi a moştenitori1lor lui Ioanus 
Aubrius. Francfurt am Main, 1603. 

Cartea aire 14 pag. nenumerotate la început, 333 pag. n'llllllerotate, iar 
la sfîrşit 24 .pag. nenl.llIIlerotaite care cuprind un index alfabetic ce ne intere
sează şi pe ~oi deoarece sint unele denl.llIIli·ri romîneşti. Astfel în:tîlnim : 
Bukeresten, Bucorestum (ambele pentru Bucureşti), Targowistae şi Tergo-

11 Nicolaus Leoninus Reusner, născut la Lemberg la 2 februarie 1545, mort 
la lena la 12 apri'ie 1602. Profesor de drept la Strassburg (1583-1588) şi apoi ia 
Iena. A scris în d:ferite domenii excelînd în versuri latine. ln legătură cu turcii, 
pe lingă culegerea de mai· sus, N. Reusner a pub:ica~ şi:. De bello tur~ico sele~tl
ssimae et consu/tationes variorum auctorum, 1956 ş1 Ep1stolarum turc1corum l1brl 
XIV, 1598~1600. 
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vistia (Hrgovişte), DembD'V'Virce fluviius (rlUll Dîmboviţa), Giirgiourrn şi Dziur
dzoum (Giurgiu), Kaluierim (Căllugăreni) etc. Nu are ilustraţii. Legătura 
mai nouă, din piele albă, imită o legăltură veche. Dimensiunea : 21,5 x 17 om. 

DUJpă cum am văzut, această carte cUJprinde o CUJlegere de scrieri cu 
caracter istoric, adunaite de NicolaUJS Reusner. Printre ele sint două care 
vorbesc mai pe larg şi de Ţara Romllineasrcă. Prima este intitulată „Rerum 
în Transilvania a Sigismundo Battoreo Principe, anno MDXCV gestarum ... , 
iar a doua, care este de ma•re importanţă pentru noi deoarece se vorbeşte 

Maiolino Bisaccioni, „Istoria războaielor 
dvile din aceste ultime vremi" ... , Ve

neţia, 1664. Foaie de .titlu. 

Frontispiciul volumului „Istoria răz
boaielor civile".„ 

mult despre Bucureşti (ip. 227-255), are urmăltorul titlu: Brevis rerum a 
Michaele Moldaviae' Transalpinae sive Walachiae Palatino Michaele gesta
rum descriptio, auctore Baldassare Walthero. (Scurtă descriere a faptelor 
-săvîrşite de Mihai domnu~ Ţării Romîneşti, autor Ba:ltaisar Warlther 2). Ori
gina1luil a apărut la Gorlitz, în Si1leziia, în anul 1599 3• 

Baltasar Wailther, care a stat două [uni la curitea dilil Tîrgovişte, a 
fulosi·t ştiriile luate db oronica 'lui Teodosie Rudearnu, 'logofătul iui Mihai 
Vitea:l!Ul, cronică cunoscută prin internnediiul unei traduceri polone. B a 

1• „Walachiae". Este o influentă a istoriografiei polone ân care se intHneşte 
·deseori această confuzie. 

1• Baltasar Wallher, silezian de origine, a venit în ţară în iunie 1597 cu solia 
-po:onă a lui Stanis.as Golski, care vo:a să medieze o împăcare între Mihai şi turci. 

3 Dan Simonescu, Cronica lui Baltasar Walther despre Mihai Viteazu/ în 
raport cu cronicile interne contemporane, ,,Studid şi materiale de istorie medie", 
'llOI. III, 1959, p. 7-100. 
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adus însă şi o importantă contribuţie perisona:lă la această oromca prin 
ştirile i,storice unice, prin iruformaţiile de ordin geogiraific şi mi1litar şi priim 
amintiri1le din drumul fă'ClJ:t sipre Cornstantinopolle, cind. Îllltillneşte looailităţi 
şi cetăţi turceşti distruse de armata lui Mihai 1• 

în legătură cu BucureŞ'tii, ,printre a>lteile, B. Walther relatează şi ;primelle 
ciocniiri dint•re romîni şi tuPci, care au avu•t loc în an'l.!Jl 1594, la îniooputul 
dornmiei '1ui Mihai Viteazul} şi arată cum au fost ucişi de către ositaşii lui 
Mihai două mii de tuPCi, ceauşi şi spahii în firunte cu un emir, fiind închişi 
în casele lui iDan Vistierul, cărora Mihai Viteazul k-a dat foc. 

Vorbeşte de asemenea şi de trecerea lui Mihai Viteazuil prb Bucureşti 
la 15 august 1595, cînid a poposit 'la Văicăreşti in drum sipre Transillvania. 

Dar să vedem mai jos oîteva fapte ·relatate chiar de B. Wailrther. La 
pag. 231 ne spune că , 1fără multă înt~·rziere, ... (Mihai) merge aisupra Giurgiu
lui situat pe ţă•r.mul Dunăriii .. .ii dă foc şi după ce ucide mlllfţime de tuoci... 
se întoPCe încăPCat de prăzi, la scaunul domniei, în Bllicureşti". 2 Şi mai 
deparite „. „un emir veni la Bucureşti în 'luna sus zi•să, î111preumă ou două 
mii dii:1 cei mai aleşi oşteni, cu cincizeci de cămăraşi ai sulltanUJlui şi afară 
de aceşHa cu mai mulţi ceauşi şi spahii sau n01bi1li ce ,săJvîrşiau cu inidrăz
neală tot folul de siilnicii, jafuri şi desfrînăiri ; ... în oraşuil (Bucureştâ) OOlllpă 
casele cele mai bune şi cere poruncittor de ,}ia domnul (Mihai), care şedea 
în apropierea noii măinăistiri 3 de lîngă oraş, într-un palait c'lădit fără întări
turi şi fără ziduri, la maluil Dîrmbowţei, zece mii de filorini ungureşti ca 
pilată şi provizii şi merinde." 4 

în CT0C1.ica sa, care este o recunoaştere a meritelor mHitare a•le lui 
Mihai Viteazu~, Bailttasar Walther ,}asă să se întrevadă simpatia şi profunda 
sa admiraţie pentru domnul Ţării ROITT11îneştă. 

Seria cărţi1lor rare, !>Cri•se în seool'llll al XVI~lea şi al XVU.Jea nu se 
opreşte aid. Astfel în bihlioteca muzeului, printre ailte cărţi rare, mai găsim 
şi următoarele : 

Historia delle guerre civili di questi ultimi tempi Scritta dal conte 
Maiolino Bisaccioni.„ Quinta editione ricorretta, et di novissimi accidentî 
accresciuta per tutto l'anno M. DC. LIV„. Venetia, Per gl' Heredi Storti. M. 
DC. LXIV. (Istoria războaielor civile dia aceste ultime vremi ,scrisă de 
conte~e Maiolino Bisaccioni...5 Ediţia a cincea corectată din nou şi adăugită 
cu noi întîmplări pe întreg anul 1654. Veneţia, Prin Moşteni1torii Storti, 
1664.). 

Cartea cuiprinde două părţi legate la un loc, cu paginaţie diferiită. 
Partea întîia are 4 pag. nenumerotate şi 347 .pag. numerotate; partea a 
doua are 614 pag. numerO'tate şi <la s:fiî•rşi't: 31 de pag. aienumerotate în car'...'" 
este 011prins un index a1lfa1betiic all faiptelor mai iimporitante ce se găsesc 
în ambelle părţi. Nu aire iilustiraţii afară de o gravură afilaită înaintea foii de 
titlu •şi care reprezintă în prim plan două personagii simbolice, iar în ultimul 
iplan, în partea de jos o scenă de răZ!boi. în paPtea din dreapta, sus, este 
titlul prescurt•at al cărţii. Mai sînt mici omame:itaţii f1l.ora1le şi animaliere la 

1. nan Simoneis,cu, op. cit., p. 15. 
2. Ibidem, p. &5. 
3• Biserica Mihai Vodă. 
4• Dan Simoniescu, op. cit., p. 68. 
5. NăsC'llt in 1582, mort în 1663. Ofiter, admd:nilstrator şi poligraf italian, a 

sicris mai multe lUJcră•ri. de istorie. 
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iniţialele de început de capito.J. Formatul potrivit <le 22,5X16 cm. Legată 
în pergame;it. 

Pasaigii1le relative la Ţara Rom!Înea.ocă le găJsian în partea a doua a 
luorării, Îlilt·r-un capitol! sipecia1l intitulat ; „Despre războaiele civile ale Mol
dovei. Carte unică. (pag. 412~26), în care sînt expuse luptele dintre Vasi1e 
Lupu, Matei Baisaraib şi Gheorghe Ştefan. 

~edăm maii jos un pasaj în care este desmi1să una di..'"l aceste lt11pte : 
„Era Îlil şapte mai, oînd îl atacară cu at&ta brarvură din pal'tea cazaciilor, încît 

Ricaut, „Istoria stării actuale a impe
riului otoman ... ", Veneţia, 1673. Foaie 

de titlu. 

Frontispiciul voliumului „Istoria stării 
aet.uaJe a imperiului otoman ... ". 

în puţine ore Valahii pieroură curajul şi se destrămară, considerînd bătălia 
ca şi .pierdută, oînd Matei care se afila cu o rezervă de ostaşi viteji şi care 
şi-ar fi primejduit mai degrabă viaţa deoît să-i păirăJseaJS'Că pe ai săi, pe care 
îi vedea descumpăniţi... intră ou atîta curaj ~n bătăJlie .înoît opri mersul 
victoriei duşmanului... şi care, cu toate că era băitrîn, făicu minuni cu rn:ba 
sa, băttiînduJse şi cu vocea însUJfileţi'lld ,pe ai săi ; doi cai fură u~;i,şi sUJb el şi 
cu toate că fusese rănit de o impuşcătură în genwn•chi unde rămăsese 
glontele ... " (pag. 417) 

Histoire de l'etat present de l'empire ottoman: Contenant les maximes 
politiques des turcs; les principaux points de la religion mahometane, ses 
sectes, ses heresies, et ses diverses sortes de reJigieux; leur discipline mi
litaire, avec une supputation exacte de leurs forces par mer et par terre, 
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et du revenu de l'etat. Traduite de l'anglais de Monsieur Ricaut...1 par Mon
sieur Briot. A Amsterdam, chez Abraham Wolfgank, M DC LX X (1670). 
Cartea are 8 pag. nen'llllilerotate ca~e cwprDind o gravură, foaia de ti'Nu şi 
prefaţa, apoi paginile nUJIIlerotate de la 9 la 498 şi 6 pag. nenUJIIlerotate la 
sfîrşit, cu tablla de materii. ln afară de graV'llra de la început, în care aipare 
sul1ta.1ul ÎDJCOnjUJrat de demnitari şi de a·I"ma1ă care se ~eilungeşte şi în al 
doilea plan pînă în depărtă1ri, lîngă zidurille UlilUi oraş, mai sî.nt încă 9 
gravuri în afara tex'tUJlui de 12,8 x 13,5 om. şi una mică în text. Aceste 
gravuri care reprezintă diferite vederi de oraşe şi de interioare, interesează 
în special pentru costwneile a diverşi demnitari, oameni de Ja curtea suil
tanului sau a sectelor religioase. Cartea de dimensiuni mici (14,2 X 8 cm.) 
es•te legată Îi:l pergament. 

tn cartea I-a, cap. XIV (pag. 151-168) intitulat „Despre prinţii care 
sînt tributari marelui sultan. Adică cei ai Moldovei, ai Transilvaniei, ai Ra
gusiei etc."; 1a pag. 156-159 se vol'beşte şi de Ţara Romîneasică. 

Astfel la pag. 157-158, dwpă ce descrie înfrîngerea lui Matei Basarab, 
arată că Ţara Rorrrlnerusică va trebui să p[ătească llll1 tribut mult mai mare 
ca cel din trocut, care era de o sută douăzeci de pungi sau 60.000 de scuzi 
anual. Acuma, în afară de alte impU1I1eri plătite la trei ani odată, Ţara Ro
mînească mai trebuia să iplăteaiscă anual următoarele : 

Două sute şaizeci pu:igi sau o sută treireci de mii de scuzi sultanului, 
precum şi cÎ1!lcispreze mii oka~e de miere şi nouă mii okale de ceară ; 

Zece pwngi cu arginţi sau cinci mii de scuzi precum şi o haină de 
zibeilină marelui viziir ; 

O pungă cu arginţi sau dnci sute de scuzi şi o haină de zibelină ma
reilui vi:stierni'c ; 

Douăsprezece mH de aspri şefului eunucilor femei'lor ; 
Cinci sute de scuzi şi o haină de zibelină şefului pe!lsona'lwlui din pa-

latUJl sUJltanuilui. 
l!<l ca~tea a treia, la capitolul V, la pag. 432 găisiJffi: „Tătarii, valahii, 

moldovenii şi tliaJI1Jsi1vănenii erau oblligaţi să furnizeze oameni de răzlboi 
pentru sultan oridecîte ori acesta '1e o!'dona". Şi mai departe: „tn ceea ce 
priveşte prinţii (idomniii) Ţării Romîneşti, ai MoLdovei şi T1ransiivaniei, ei 
nu sînt nici odată scutiţi de a servi în persoană şi fieca1re trebue să 00..1.ducă 
şapte sau opt mii de oameni. 

Aceaistă carte a fost traduisă în liâniba itailiană şi a aipărut în 1673 cu 
următorul titlu: Istoria dello stato presente dell'imperio ottomano. Nella 
quale si contengono le massime politiche de' turchi. I punti principali della 
religione mahomettana. Le sette, le eresie.„ Composta prima in lingua inglese 
dal Sig. Ricaut„. Tradotta pocia in francese dal Sig. Briot, e finalmente 
trasportata in italiano da Costantin Belli„. Seconda editione.„ V enetia 
M. DC. LXXIII, Presso Combi, & La Nou. Textul cărţii este identic cu cel 
francez. Cartea diferă numai prin format, paginaţie etc. Astfel are 10 pag. 
nenumerotate în care sînt cuprinse dedicaţia, cuvîntul către cit·itori şi 
prefaţa traducătorului francez Briot. Urmează apoi 296 pag. numerotate. 
Are 20 de gravuri în text, la ÎlnceputUJl unor capitole, iidentke cu cele diin 
traducerea lui Briot, numai că UIIlele din eile au imaginea invel'sată. Gravura 

. 1) Numele corect este Paul RicauJt, iar titul origina:! ail lucrării este: „The 
present state of the ottoman e"mpire, in three books", London, 1668. A mai avut douiii 
ediţii în 1670 şi 1686. 
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de la începutu!l căirţii este ideatică cu cea din exemplanitl firancez. Legată 
în pergament, de dia:nensiuni maă mari decît exemplaru.I francez (23 cm. x 
16 cm.), cartea, în afară de gravuri, mai este ornamentaită şi cu frontispicii 
şi iniţia1le cu motive filoraJe. 

Cu ultima carte încheiem o primă serie de cărţi rare scrise de străini, 
afilate în biblioteca muzeUilui. Este vorba de cartea scrisă în limba olandeză, 
care are următorul titlu : Korte, beknopte, en nette beschryving, van de 
koningrijken Hungarien, Dalmatien, en Morea. Mitsgaders de vorstendom-

„O scurtii., concisă şi clară descriere 
a regatelor Ungariei, Dalmaţiel .•• ". Am

sterdam, 168'7. Foaie de titlu. 

Capitolul relativ la Ţara Romînească 
din volumul „O scurtă, concisă şi clarii 

descriere a regatelor Ungariei„./. 

men Zeevenbergen, Walachien, Moldavien, Bulgarien & c. En der zelver 
vestingen en steeden... t'Amsterdam, By Aart Dirksz Ooszaan„. M.D.C. 
LXXXVII (0 scurtă, condsă şi dlairă descriere a regatelor Ungariei, Da~
maţiei şi Moreei, oît şi a principatelor Transilvaniei, Valachiei, Moldovei~ 
Bulgariei etc. şi chiar şi a cetăţilor şi oraşelor ... Amsterdam, Aart Dirksz 
Ooszaen, 1687). Cartea are 32 pag. numerotate, inclusiv foaia de titlu, 84 pag. 
numerotate în care este cuiprmsă şi descrierea Ţă·rii Romîneşti şi 115 pag. 
numerotate, av~nd Ia începUJt în afaira textului o hairtă a Peloponezuilui. Nu 
are ilustraţii. Cîteva iniţia1e, la început de capitol, sînt onarnentate. De 
dimensiuni potrivite (20 cm. X 15 cm.) are legătura caraoteri:stk:ă cărţilor 
din sec. a'I XVII. 

Cartea de mai sus OU1prinde fa pag. 39-52 o des.orieire a T•ransilvaniei, 
MOildovei şi a Ţării RomÎJlleşti (pag. 47-49) din punct de vedere geografic, 
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politic şi economic, fiecare awnd un capitol separat. Astfel în capitolul in
titulat „Descrierea Ţării Romîneşti" la pag. 48 ni se spune: „Ţara se află 
sub marele sultan sau wpăratul turcilor şi este condusă de un voievod sau 
hoispodar ; aoosta era obll.igait ca în afară de un t•ribut anual de 70000 -
100000 ducaţi să se ridice, pentru acelaşi împăorat, cu 1000 arme de foc şi 
10000 de căllărreţi; ... Şi mai departe, la [pag. 49 : „Oraşele ţăirii 1sînt în m..1măr 
de 3, şi numite Tervis (T'wgovişte), acesta este reşedinţa voievodului sau a 
hospodarului, Brai1la şi TargaI'd". Nu este ami111tit oraşu~ Bucureşti. 

Aceste cărţi care aruncă o }urnililă asupra trecutului nost1ru sbuoiuma1 
şi în special aiswpra 1'1.liptelor duse de romîni în cont•ra jugului otoman, sînt 
de mare imporitmţă pentru i1storia poporuJlui romîn. 

Ele mai sî.nt importante şi prin faptul că atlîndu-se în bibliotecile din 
ţara noastră, sînt o mărturie a gradului de cultură a oamenilor de ştiinţă 
romîni. 
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