
PRIMELE SCRISORI 
t~XPEDIATE DIN BUCUREŞTI, ÎN 
AFARA SPAŢIULUI ROMÂNESC 

Gabriel Ciotoran 

Iubitorii de istorie sunt familiarizaţi cu scrisori din secolele XIX şi XX expediate din 
oraşul Bucureşti sau primite de diversele personalităţi ale acestuia. 

Acest articol aduce la cunoştinţa publicului larg patru scrisori trimise din oraşul acesta 
in secolul XVI, mai exact în ultimul sfert al acestuia. Lectura lor, destul de dificilă de altfel, 
!'sie un bun prilej de a constata ce era în mintea unor oameni din acele timpuri, ce probleme 
~i obiceiuri aveau, mai ales că ei se aflau la cârma Ţării Româneşti, fiind printre puţinii care 
~tiau să scrie! Scrisul lor era destul de agramat de altfel, după cum se constată. 

"În acele vremuri fără ziare, fără poştă, telegraf, relaţiile se 1 întreţineau prin viu grai 
~i prin scrisori duse prin codrii şi paşunile munţilor sau peste mări şi ţări, de oameni de 
1ncredere (mesageri) care aduceau şi răspunsurile. Foarte puţini oameni ştiau să scrie, acesta 
liind apanajul domnitorului şi a celor care îl înconjurau. Scrisorile erau în general scrise în 
limba slavonă, limba cancelariilor europene din Evul Mediu, sau în greacă cum este şi cazul 
celor 3 scrisori pe care le voi reda în întregime mai jos expediate de Ecaterina, mama lui 
Mihnea Turcitul (1577-1583;1585-1591) surorii sale Marioara care se afla la Veneţia şi în 
limba italiană în care este scrisă scrisoarea expediată de Pascal, un nepot al Ecaterinei, 
aceleiaşi Marioare, mama lui. 

Dacă primele scrisori expediate de Vlad Ţepeş şi Radu cel Frumos, în a doua jumătate 
a secolului al XV-iea fuseseră la Braşov, sau următoarele pe parcursul unui secol la Sibiu 
deci în cuprinsul spaţiului românesc, acestea au fost expediate în afara acestuia! Au urmat 
scrisori trimise de domni români, dogelui din Veneţia2 . 

Istoriografia3 păstrează de la acelaşi domnitor şi opt scrisori expediate din Rhodos în 
limba turcă primului vizir de la Istambul şi altor domnitori prin care imploră săi se dea din 
nou domnia după ce fusese înlocuit cu Petru Cercel în 1583. 

Ele demonstrează decăderea politică a Ţării Româneşti, cu un deceniu înainte de 
renaşterea înfăptuită de Mihai Viteazul. Frazele se repetă stereotip iar tonul lor este deosebit 
de umil, nedemn pentru un domnitor român. Într-o scrisoare Mihnea promite Padişahului, 
500.000 de galbeni şi alte servicii. Ele au fost însă eficiente Mihnea recăpătând domnia în 
vara lui 1585. De altfel, Berthier, agentul Franţei la Poartă, semnalase regelui Henric al III
iea situaţia critică a protejatului său4, Petru Cercel. Ecaterina o anunţă pe Marioara, care era 
la Murano că: Cel ce nădăjduieşte îşi ajunge scopul, măcar şi în fundul Pământului să ajungă 
omul şi dacă-l iubeşte Dumnezeu îl scoate iar de acolo"5. Noua domnie a lui Mihnea II 

1 527 Documente Istorice slavo-române, at A.Holzhausen. 
2 Lettere Principi,Arhiva din Veneţia. 
3 Bănescu N - opt scrisori turceşti ale lu Mihnea Turcitul.Comunicare făcută Academiei Române în I 930. 
4 Ibidem. 
5 Ibidem. 
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Turcitul , a ţinut însă, tot şase ani ca prima domnie. Atâtea umilinţe, cheltuieli ş i speranţe, 

pentru doar încă şase ani! 
Mihnea turcitul a fost fiul lui Alexandru al II-iea şi avea doar 13 ani la moartea tatălui 

său , când a ajuns domnitor. Astfel, puterea aparţinea de fapt mamei sale Ecaterina 
Salvaresso. Preluarea domniei s-a tăcut fără incidente, în luna septembrie a anului 1577: 
Domnia sa nu a fost caracterizată de fapte deosebite, ci doar· de lupte cu pretendenţii la 
domnie, de creşterea dărilor percepute poporului , de supunere făţă de Imperiul Otoman, el 
trecând de altfel la mahomedanism, în anul 1591 , la pierderea celei de-a doua domnii pentru 
a-şi salva viaţa . 
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În cinci luni după preluarea domniei , pe data de 20 februarie 1578, Ecaterina 
expediază prima scrisoare. Aceasta a ajuns la destinaţie abia după un an ş i şapte luni, adică 
pe 5 septembrie 1579. Iată conţinutul ei6: Cu Dumnezeu prea nobilei şi iubitei mele surori, 
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doamna Marioara. Domniei Tale multe salutări şi închinăciuni ş i Domnul Mihnea Voevod 
mult te salută pe Domnia-Ta şi sora noastră Doamna Lucreţia cu cumnatul nostru şi se 
închină Domniei Tale şi copiii ei şi fetele ei şi ginerele sunt toţi bine şi te salută pe Domnia 
Ta, şi rugăm pe Domnul Dumnezeu să te afle pe Domnia-Ta scrisoarea mea în sănătate şi 
mare mântuire, căci noi slăvă lui Christos şi mulţumită rugăciunilor părinţilor noştri , Şi 

pentru sănătatea D-tale suntem bine până acum. De asemenea, la 16 februarie printr-un 
Ragusan (locuitor din Raguza) am primit o scrisoare a Domniei Tale şi am aflat despre 

6 Iorga N - Contribuţii la istoria Munteniei în a doua jumătate a secolului al XVI- iea, ,Ed.Institutul de 
Arte Graţia Cazai Gobe, Bucureşti 1896, pag. 24. 
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sănătatea Domniei Tale şi m-am bucurat mult afară că mi-ai scris Domnia Ta. Cum să găsesc 
aici o biserică frâncă (aparţinea ordinului călugăresc întemeiat de Sf. Augustin în sec. XIII 
franciscană) şi vrei să vii aici şi în această privinţă ce să-ţi scriu Domniei Tale (se gândea la 
o biserică franciscană din Târgovişte). 

Este adevărat Sora-mea este sângele meu şi te doresc, dar locul acesta nu sufere ca eu 
de atâta vreme să mă port după ritul grecesc şi sora noastră tot aşa şi acum Domnia Ta. Să 
vii să mergem la o biserică frâncă şi noi pe de altă parte la o altă biserică grecească. E ruşine 
~i ne dispreţiueşte lumea! Aici sunt locuitorii oameni sălbateci, nu sunt ca la 
C'onstantinopole şi Pera unde-s amestecaţi grecii şi frâncii la un loc şi iarăşi pe de altă parte, 
această ţară nu e moştenitoarea noastră: aici suntem şi mâine nu suntem, după voia lui 
Dumnezeu şi ne aflăm în mâna turcului şi vezi nu ştiu vom fi până la capăt. Domnia Ta eşti 
in locuri bune şi cât voiu fi sănătoasă, voiu îngriji de bine şi să n-aibi grijă: cât va fi sănătos 
Mihnea Vodă nu te vom uita. Vedi Sora Mea, cum supărăm pe Dumnezeu, cine are pâine să 
mănânce să nu dea celui ce moare de foame? Nu Şede bine! De aceea mi-a dat Dumnezeu 
să avem şi pentru noi şi pentru ai noştrii şi pentru robi, nu numai pentru noi. Să fie sănătos 
Mihnea-Vodă şi să nu te îngrijorezi Domnia-Ta: Dumnezeu are grijă şi pentru ai voştri şi 
pentru aceea. Alta nu mai este şi anii Domniei-Tale fie şi frumoşi. 

În Bucurescu Munteniei Ecaterina Doamna Sora Domniei Tale. 
Din scrisoare reies mai multe aspecte. Referirile numeroase la Dumnezeu şi Christos, 

demonstrează că autoarea era o femeie deosebit de credincioasă, era de altfel înregul popor 
român. În al doilea rând, trebuie remarcat respectul pe care i-l arăta surorii sale, felul în care 
i se adresa în repetate rânduri fiind o dovadă în acest sens, ca şi adânca iubire dintre ele, a 
întregii familii, o constantă a Neamului Românesc, cheia perenităţii sale, dincolo de 
vitregiile timpurilor! Scrisoarea relatează despre starea de instabilitate a domnitorilor 
1omâni aflaţi la bunul plac al sultanului şi al sfetnicilor acestuia, căruia trebuiau să le 
plătească peşcheşuri însemnate, dacă vroiau să se menţină în scaun. Deşi îmbrăţişase religia 
ortodoxă, aşa cum era poporul român, nu o sfătuia pe sora sa să vină la Bucureşti, unde nu 
spune dacă i-ar găsi o biserică "frâncă", apartenenţa lor la două biserici diferite putând fi un 
motiv de "râs" pentru popor; locuitorii Bucureştiului şi ai Ţării Româneşti fiind "sălbateci 
1111 cum sunt la Constantinopole şi Pera". Acesta, fiind de altfel un alt motiv pentru care nu 
l~ra de acord ca sora sa Marioara, să vină şi să se stabilesască la Bucureşti. În ultimul rând, 
remarc precizia localizării oraşului Bucureşti " Bucureştiu Munteniei", localizare care nu 
lasă loc nici unei confuzii necesară de alfel unei scrisori expediate în ultimul pătrar al 
secolului al XVI-iea! 

Următoarea scrisoare este expediată la un interval de 10 luni de aceasta adică în luna 
decembrie a anului 15787. 

Ecaterina Doamna Munteniei, către Marioara Adomo, sora sa aflată la Veneţia. 
Cu Dumnezeu, sănătate şi salutări de la mine, Doamna Ecaterina, atoată Ungro

Vlahia (mulţi autori ai timpului desemnau Ţara Românească în raport cu Ungaria) şi de la 
domnul Mihnea Voevod către Domnia Ta, Doamna Marioara. Şi am primit scrisoarea 
Domniei-Tale şi am aflat despre sănătatea Domniei-Tale şi m-am bucurat mult să te 

7 Iorga N op.cit. pag.26 
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găsească scrisoarea mea în sănătatea Domniei-Tale. Şi dacă întrebi despre noi, cu ajutorul 
lui Dumnezeu sântem bine până astăzi. Dar ca să scrii soro, de când mi-a dat Dumnezeu 
acest bine ... 

Caţi aspri am dat Domnie Tale? Am dat întâiu cu punga cea roşie o sută de galbeni 
printr-un frânc penrtu ca să-ţi aducă şi alte două sute de galbeni prin Benetto da Gajan8. Şi 
Domnia Ta mi-ai scris că vrei să-ţi faci casă la mănăstire şi atunci ţi-am trimis două-deci de 
mii de aspri cu Benetto da Gojan şi când ţi-am trimis năstrapa (vas, portir, cupă) cu lingurile, 
alţi două sute de galbeni şi când ţi-am trimis paharul şi două blăni toscane şi două Samurai, 
nu blăni mari ci aşa bucăţi separate şi maramele. 

"S-a scris în luna Decembrie cu 2, 1578, anul de la Christos. 
Scriu eu, Doamna Ecaterina a toată Ungro-Vlahia, Sora Domniei Tale" 
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Remarc că Ecaterina care deţinea în fapt puterea în Ţara Românească datorită vârstei 
fragede a fiului său, semnează această scrisoare ca un domnitor cu drepturi depline. 

În al doilea rând, sumele mari de bani pe care ea le trimitea surorii sale, demonstrează 
că familia domnitoare a Ţării Româneşti era deosebit de bogată! 

Temerile Ecaterinei cu privire la instabilitatea domniei sale şi a fiului ei s-au dovedit 
întemeiate. Astfel în luna iunie a anului 1583, ei sunt înlocuiţi din scaunul Ţării Româneşti 
de Petru Cercel (1583-1585) şi nevoiţi să plece în exil, după ce fuseseră aduşi la Instambul, 
la Tripoli, pe Coasta Africană. 

8 Iorga N - op.cit. pag.26: bancher veneţian 
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Mihnea Turcitul şi mama sa Ecaterina nu renunţă însă la ideea redobândirii domniei. 
upă doi ani de aşteptări, cu sprijinul beglerbegului Greciei (reprezentantul sultanului 

otoman în această ţară) şi cu mari cheltuieli aceştia îşi recapătă domnia pe 6 aprilie 1585 
nlocuindu-1 pe Petru Cercel, care s-a dovedit a fi un om mai aplecat spre cultură, datorită 

vastelor sale cunoştinţe, decât pentru cele legate de păstrarea domniei pentru un timp mai 
îndelungat. N-a putut contracara valorile oferite de Mihnea, precum am arătat la început. 

Pentru acoperirea datoriilor făcute pentru recâştigarea scaunului, Mihnea Turcitul şi 
mama sa Ecaterina, "au mai adaus în ţară un bir ce i-au zis năpaste (numele însuşi e 
·locvent) şi au pus peste roşii un bir foarte mare şi peste ş i găleată de pâine şi dijmă den 
•inci stupi un stup9" 

La scurt timp după redobândirea domniei , Ecaterina îi scrie Marioarei următoarea 
crisoare 10: 

"Scumpa mea soră. Mult te salut pe Domnia-Ta şi cu puterea lui Christos am ajuns 
bine în Bucureşti şi am aflat cu plăcere şi pe Domnul fiul meu sănătos şi bine (acum în vârstă 
de 21 de ani). Dar îţi voi aduce aminte Domniei-Tale că atunci când eram în Rhodos ai trimis 
11n om vrednic ca să vede unde ne găsim şi cu acela ţi-am trimis damasc vioriu, un postav 
l eşesc şi aclat negru şi două ... albe şi mai scriu dacă le-ai primit până acum. Când a dat 
I umnezeu şi a venit la Constantinopole acel călugăr pe care l-ai trimis odată aici şi mi-a 
·erut să-i dau de cheltuială, ca să-ţi aducă Domniei-Tale şi nu i-am dat nimic, dar am dat în 
mână lui Eduard da Gojano l O.OOO de aspri ca să-ţi dea Domniei Tale de cheltuială şi 
pri mesce cele, puţine ca şi cum ar fi multe, şi rugă pe Dumnezeu să fiu bine îţi vom mai 
lrimite noi Dornn~ei Tale ce ne va da Dumnezeu. Alt nu e pentru acum şi anii tei fie mulţi şi 
fe riciţi. Este datată, 30 martie 1586. 
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Ca şi în precedenta domnie Ecaterina trimite surorii sale mari sume de bani şi stofe 
foarte valoroase. 

Ultima scrisoare pe care o prezintă a fost trimisă de fiul Marioarei, Pascal, acesteia, 
tot din Bucureşti 11 , originalul fiind în limba italiană: Deoarece este foarte lungă, am selectat 
din ea pasajele mai interesante. 

"Adi, 31 August 1587, în Bucuresci, maretă şi onorată. Vei primi o altă scrisoare a 
mea din 18, cu adaos din 25, împreună cu aceasta ca răspuns cât privesc ceea ce spui că ai 
vre să fii Domnia Ta aici (câtă insistenţă din partea ei de a veni la Bucureşti) şi mie mi-ar 
plăcea foarte mult şi cu prilej potrivit poate voi rândui şi vor trimite să te aducă lucru care 

A.dl ulllinto J\goiiUo 1687, ln DuohurcsLte. 
Magnl1loa et honoranda. L'altra mtA dl 111, con poetlla dl 26, arette oon quuta, P., . pol 

quela IOl'ILta, me •ttroYO la grata vostra dl :.M •ugllO. Per rlspOllla, qURoto dlite oh' "0-
resl •noo voi eaer qul per veder li vostr1, et Io averla motto a ea.ro e con oous\on di 
tempo forul ordinatanf e manduano • tllorvi, ohe non modo porta eser ehe oon eodlal'· 
faoione a uLLL1e, ma puf a mia ludiolo loro blaognlarla ordlnano " 0011 provl1tlone: ooal 
noi, oome etgnora Prepla, non blsogna ohe dubite, che mal non III BOOrda„mo dl voi ; 
dl alll'll sorele 1ue non ~laognio. far dl1egnlo, u6 ln ral.I, nă ln parole. U danul dl &Mprl 
llO milla. ohe aon giU. tn· vlaglo, •pero ln Dio l'avert preato, e ml dlril quimtl noohinl 19ran 
11.a.ti, ohe ual piu di duceoto sarano. A voatra BOreba uon ooore dltt.e nlltro, nomo, oomo 
avere: •o avotlo U llllpri io wlllll per man dl Giovanni mi mandute•. e aproeo dlr 1111 motto: 
•desidero lnlender, a piuiqual abl6 pegato uohlnl ~uoento con lui 1erUovl ?• - Dl 
roullina vi 11tend~ trop~. ehe Giovanni lege. Ohe voii che dlc:n T Miilllme dove dlae: aua 

.madre oon la voi vedeî", <Iovo ob'onoo lui per mie puroia aln putn aveA preso .runore 

11t a 11ua m11dro volom rmcrlver a ana letera., a lui avea 11crll.o. Como t. \'leto voetra 
l11Uera, a plgllalo ln dospiacer o adegno, e ml non poru llhe oonforDIAl'llll coii auo vaier: 
a 1ua madre ser!verl1 Io sopm' 1110 falto, ohe elA ii aloura dl 8881' 11011 fla, e non vae&ra. 
t ml .O lnnto l{UAntn ole •ue parole 11ento, o per mia 1lncarlLA pre1upono eemper -aln· 
riero. ma. ee oia vom coaal. a non vaier 11 veder, Io Car6 pegio e 111 111ri\ dano 1uo, e tal li· 
n dell'anlma. aua, 11'eUa non al oontenlari. dl q11el ah'6 oneato o dl quel che li pol tare 
11.lutar aua fia, dl oho lei oerta e ml lneerilo. Dl loden per voi e ramln de arglentlo, 
oon comod11 Oca811ion st parlar4, ma pur m.a.rUorl qul li mollto pli1 cari obe a VenellA, 
o cll d089l COlllllA c'.l tl meglio servim, e con vostra morelR blHOgnla a tempo e OCMllon 
P."rhir. Al per non lnfMtldlrla, porcblll I\\ molii penelerl ln leata. Bignora Prepla li alata 
gravida a, avantl mlA w1nllta, a dlspel'l!O Ro maehlo. Quanto ditl.8 Rver lnleao che Giovanni 

· elf oonUnuo vA ve111itto dl pono d'oro, quRl\to a queatto, 6. dnipl belllslm\ dl ogoi aortte 
e cnmo •I oonvlon : o allLrl portano, quAll aentano (IM) don ludica prlnolpe, oome quel ln oo
loglo. lil quonto dllle ohe avll lut-o ohe 11' quel che val. e ml dloo obe lt. quel ohe pol, 
e manco. per Oll8I' molto rllpettoeo, che, " li;D e Prepla luaeno piu audacl, poWliaDo 
mfllto; ldlo ehtttom. Quanto dl&te ohe averi lnteeo oht una n-.. eh'6 Rola de 6ola da · 
'Ml~ala, volevo faral nora per zerm1n dl prlnotpe, ohe & nome Vlad Vatvoda, 1'11 111 
Vero, e le noze son f•lte ln Bogd11nta, e prln°'pe l'll ltl.to a domnia e tuU ll«acirt • la 
eortte, forul tre mll!a ponone audato oon pr1nolpa, e al mlo arlvo erano tomllitl. B 
!lu•nlo dite oha avevl inlllo ohe domnia, vostra eorela, 11 .IJ>lllava a Oon1ttantinopoH ocin · 
J:Braolo, non 6 1lato vero ; xaraelo li mandato e tomatl ehl l'l porlato, tempo f1. B 
adOl!o a Conetantlnopoll per li prlnolpa atl Ban-Grande, homo eavlo e amico dl prloo1Jlf'1 
qual la aua •bsenti& l'• alutato molto a Lornar uel ·atato, l'l con 11111 prudentla, aome 
onco bolJ\danart .• oh'c'.l rlohleimo, dl modo ohe, ata.ntte Iul a Conataotlnopoll, domola 
n6n ge RDdari. I~ ma, quando lui non vi lllM lâ, allora l'aodarne qualhe -.olca··Radul 
Votvoda, poco piu dl a ani, •no • puto ututo, e un altro !iol de allra dona, pi.Io, 
JD8 domnia par ehe voi tulo 1uo ben. Radu! Volvoda. Slgnor Dernardo !C1le ml -ne,· 
dolendosl oon me, dlcendo l\'81' lnteeo da voi, cha. ml " voi o.vao dii to non -mler llDdar 
per via dl Haguaa, nu ndl lonifo ; et a me dloe non a.vil voluto dlr, -ndom.I · uiiloo 

11 N. Iorga, op.cit. pag. 51 
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nu numai ar pute să fie mulţumitor şi de folos, dar după părerea mea, ar trebui chiar să 
rânduiească a se face şi cu îngrijire ... Despre Paulina (probabil, o fiică naturală a lui Pascal), 
spui prea pe larg. Ce vrei să-ţi spun? Mai ales unde ai spus că mă-sa nu vrea s-o vadă ci cum 
o vedit scrisoarea Domniei-Tale s-a supărat şi s-a înfuriat pe dânsa şi eu n-am să pot face 
olta decât să mă îndrept după voia lui. Vaiu scrie lu mamei Paulinei ... 

Despre blană pentru Domnie-Ta şi lighen de argint voiu vorbi la vremea potrivită dar 
samurul aici e cu mult mai scump decât la Venetea şi blana mai bine să o cumperi de 
ncolo ... cu sora Domniei-Tale, trebuie de vorbit la timp şi cu prilej ca să n-o plictisim pe de 
o parte, fiindcă are multe gânduri în cap (treburile domniei) ceea ce spui că ai auzit cum că 
Ioan umblă îmbrăcat tot cu postav de aur cât despre acesta are postavuri foarte frumoase de 
orice fel şi cum se cuvine şi le poartă şi alţii care se află acolo unde judecă Domnul din Sfat 
(Ioan este fratele lui) Ceea ce spui că ai audit că o nepoată care e fiică de fiică a Mărioarei 
lrebuie să se mărite cu vărul primar al Domnului anume Vlad-Voevod a fost adevărat şi 
nunta s-a făcut în Moldova şi Domnul a fost de faţă şi toţi banii şi curtea poate 3000 de 
oomnei să fi mers cu Domnul şi Ia sosirea mea se întorsese. Şi ceea ce spui că Doamna sora 
Domniei-Tale era aşteptată la Constantinopole cu haraciul n-a fost adevărat haraciul a fost 
lrimis şi s-au întors cei ce l-au dus, acum câtva timp. Şi acum la Ţarigrad stă pentru Domn 
Marele Ban Ion Cantacuzino mare ban în Muntenia, om cu minte, care în timpul l-a ajutat 
mult să se întoarcă în domnie şi cu înţelepciunea sa şi banii săi căci este foarte bogat aşa că 
pe timp cât timp va fi la Constantinopole, Doamna nu se va duce acolo; doar dacă n-ar mai 
ti acolo atunci s-ar duce câte o dată Radu Voevod care e ceva mai mare de trei ani, copil 
Nllnătos şi deştept şi cu un alt fiu din altă femee mic dar Domnia Ta că eu ţi-am spus că nu 
vreu să merg prin Raguza ci pe calea cea mai lungă ... Dumnedeu ştie ce e mai bine de acum 
lnointe te rog bagă de semă să nu mă pui în certă cu nimeni. În privinţa lui Salvaresso cât 
mi-ai spus la sosirea mea aici şi când l-am vedut i-am spus ce trebuia, nu mai trebuie să-i 
Npui alta, fiindcă nu mai e în serviciul domnului nici al Doamnei, ca unul ce şi-a cerut voie 
mm spune el şi dândui-se am dăruit 8000 de aspri acum face un fel de negoţ şi agonisesc 
rum pot mai bine. Iustinian va pleca îndată cu nişte mărfuri ce va duce cu dânsul. Ioan frate
mcu după ce Iuliu a luat voe de plecare pentru la sine a avut o năpaste de la Doamna dar 
Hlră voia lui, nici Iuliu nici Ioan n-au fost vinovaţi dar nu ştie cine dracul îi vârase în cap 
doamnei că Ioan ar fi adt o scrisoare de recomandaţiune Domnului pentru Iuliu care era tot 
nşu de adevărat cum nu este că eu sunt la Venetea şi Domnia-Ta aici (se vede că Ecaterina 
1111 avea o părere bună despre acest Iuliu). Îi spuse deci lui Ioan întâia supărare cu mânie 
mnre: "Scii că ţi-am dis să nu te amesteci în treburile lui şi eu am simţit că ai dat o scrisoare 
1le recomandaţiune pentru dânsul fiului meu şi fără sciinţa mea. Ioan sciindu-se nevinovat a 
Npus: "Prea strălucită Doamnă dacă e aşa eu sunt nevrednic de ocrotirea Domniei-Tale, dar 
pfină în suflet îmi pare reu că sunt amestecat din închipuire, căci eu n-aş face, nici un lucru 
ru acesta nici altul împotriva poruncii Domniei-Tale. Ea s-a liniştit şi l-a credsut, înainte de 
11 pleca de la dânsa. Dar lui Ioan nu i-a ajuns atâta, a spus Domnului, care a arătat adevărul 
''ea s-a liniştit cu totul şi a spus: "Nu sciam lucrul cu sigur, dar după bănuieli la mânie am 
l11vinovăţit, pe un nevinovat. Uneori se spune fără să se cugete!" 

Ai Domniei Tale ca fii: Pascal şi Ioan 
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Mult Măreţei Doamne, Doamna Marioara Vallarega. La Veneţia în Sf. Metieu din 
Murano. 

La această scrisoare, sunt mai multe aspecte de reliefat. Este impresionantă dorinţa 
Marioarei de a veni la Bucureşti, fie şi temporar, la 1 O ani după ce-şi exprimase pentru prima 
dată această dorinţă Ecaterinei. În al doilea rând, existenţa unui copil nelegitim, Paulina, 
aruncă o pată asupra moralităţii acestui verişor al domnitorului Mihnea Turcitul, iar relaţiile 
dintre el şi aceasta, erau foarte proaste; dorinţa legitimă a Marioarei, adică a bunicii sale de 
a-i face să se înţeleagă, nu este încununată de succes! 

În al treilea rând mărfurile, în special cele de lux, erau foarte scumpe cu preţuri 
superioare celor din Veneţia. Pe urmă, şi-n veacul al XVI-iea, se transmiteau tot felul de 
informaţii care nu erau adevărate, cum este aceia legată de plata haraciului de către 

Ecaterina însăşi la Constantinopole. Boierii din sfatul domnului aveau straie din postav 
aurit! 

În ultimul rând un aspect al dualităţii puterii este acela că Mihnea Turcitul numea în 
diferite posturi oameni de încredere, care erau recomandaţi de cineva; însă Ecaterina trebuia 
înştiinţată în prealabil pentru a fi de acord cu respectiva recomandare, iar relaţiile dintre 
aceasta şi fiii Mărioarei, erau destul de încordate, cu multă suspiciune între ei. În ultimul 
rând Ecaterina dă dovadă de o mare profunzime şi loialitate, prin afirmaţia finală valabilă 
şi după mai bine de patru secole: "uneori se spune fără să se cugete". 

În anul 1591, Mihnea Turcitul refuză să plătească Porţii suma de I .OOO.OOO de aspri, 

o solicitare extraordinară, "din datoriile cele vechi' 2" şi este mazilit din nou. A fost dus la 
Istambul şi anunţat că va fi exilat la Alep. Temându-se pentru viaţa sa, Petru Cercel fusese 
omorât de altfel, acesta se converteşte la mahomedanism şi primeşte sangiacatul de 
Nicopole odată cu numele de Mehmet-Bei. Comentând acest aspect, Nicolae Iorga 
afirrnă 13 :" dornic de viaţă şi lacom de bani, Mihnea s-a turcit". 

A murit în anul 1601 în acelaşi an în care era ucis pe Câmpia Turzii Mihai Viteazul. 
Aceste scrisori reprezintă singurul aspect pozitiv al tristei sale domnii şi trebuiesc 

puse la loc de cinste în patrimoniul bucureştea_n. 

The first Letters Sent Abroad, /rom Bucharest 

SUMMARY 

This article draws the attention upon four letters sent from Bucharest, during the 
XVI th century. Difficult enough to read, they are a good opportunity to team about 
those people, about their habits and problems, as they were rulers of Wallachia and were 
among the very few people who knew to write. 

1 ~ Giurescu C C , Giurcscu di nu, op. Cit. Pag.165 
13 N. Iorga, op.cit. pag. 98 
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