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Personalitatea marelui voievod, primul unificator, şi-a lăsat amprenta asupra conştiinţei întregului nostru popor. Putem spune astăzi,
din perspectiva ce ne-o oferă timpul care a trecut, că Mihai a realizat
mult mai mult decît efemerul act - supus atunci tuturor loviturilor
posibile din partea forţelor ostile interne şi externe - prin precedentul pe care l-a creat, a generat crezul într-o posibilitate finală de înfăptuire definitivă, irevocabilă a Unirii.
În rîndurile ce urmează vom încerca să stabilim, în lumina documentelor ce ne-au stat la dispoziţie, care au fost raporturile temerarului voievod cu acest colţ de ţară, care a fost atitudinea mai marilor
acestor părţi faţă de el în două momente-cheie ale existenţei sale:
după bătălia de la Mirăslău care a dus la pierderea Transilvaniei apoi
a Moldovei şi Ţării Româneşti, nevoit să pribegească spre Viena ( decembrie 1600) şi pe drumul plin de speranţe al întoarcerii, înainte de
bătălia victorioasă de la Gorăslău (martie-iunie 1601). Sînt două etape
diferite care puteau genera atitudini diferite faţă de marele nostru
voievod din partea localnicilor: dacă în decembrie 1600 Mihai era înfrînt şi urmărit de nobilimea transilvăneană, în primăvara anului următor el trecea prin părţile nordice ale Crişanei plin de încredere, cu
forţe proaspete. Nu trebuie să uităm însă că, din septembrie 1598, Crişana era sub suzeranitate austriacă iar Mihai Viteazul a trecut prin
această zonă în calitate de aliat al împăratului. 1 Fără îndoială că şi
acest lucru şi-a lăsat amprenta asupra felului în care Mihai a fost primit la Oradea.
*
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Majoritatea marilor noştri istorici nu au acordat o atenţie deosetrecerii lui Mihai prin Crişana, felului în care a fost el primit la

1
L. Borcea, Contribuţii la istoria politică a Bihorului în epoca lui Mihai
Viteazul (1598-1606), în Crisia, Oradea, 1975, p. 103-121.
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Oradea. Singur A. D. Xenopol cunoaşte scrisoarea lui Mihai Viteazul
către Paul Nyari, scrisă la Hălmagiu (6 decembrie 1600) şi o discută
fixînd în linii mari şi traseul pe care marele domn I-a străbătut:
Deva - Hălrnagiu - Oradea, nu înainte de a fi atins şi Lugojul, în
Banat, unde şi-ar fi sporit în mod considerabil suita. Singur Xenopol
ştie că Mihai ar fi cumpărat de la Gaşpar Kornis „care reşedea în
Alba-Julia, cu un dar de 2 OOO de galbeni voia de a trece peste graniţa
Transilvaniei, " 2 ceea ce este foarte puţin probabil. P. P. Panaitescu, în
schimb, în paginile cunoscutei sale monografii consacrate lui Mihai.
susţine tocmai contrariul afirmînd că „marele domn fără să mai ceară
voie străbătu prin Ardeal, ţara unde fusese odinioară stăpîn" ,3 ceea ce
pare a fi mult mai plauzibil.
Primit peste tot în Ardeal cu simpatie de masele populare, nobilimea a organizat atacuri ale unor garnizoane militare din unele celăti
(Deva, Lipova şi Ineu). Din cetatea Devei, nobilimea răsculată a pus
să se tragă asupra sa, la fel cea din Lipova şi Ineu s-a luat o buc.':ltă
de drum după el. 4 Acest incident este amintit şi de către Mihai în Memoriul pe care l-a scris către împăratul Rudolf, în ianuarie 1601, şi
care povesteşte odiseea pribegiei sale spre Viena, amintind şi pierderea unor oameni ai săi cu ocazia traversării Mureşului (,,Ex castro
Deva in Transylvania tormenta in me direxerunt, in fluvium Maros
quosdam ex meis praecipites egerunt, et quae calamitas non in uno
loco solum, sed per totam Transylvaniam grassata est" 5 ).
Probabil iniţial Mihai a încercat să treacă Mureşul în zona Lipovei
dar, atacat fiind de garnizoanele nobilimii din Lipova şi Ineu, s-a întors şi a luat drumul Munţilor Apuseni, pe vechea cale de legătură
între Crişana şi Principatul Transilvaniei - drumul Căinelului. Această
cale îi oferea posibilitatea unui drum direct care, în plus, nu atingea
nici cetăţi sau castele decît Beiuşul şi Finişul care erau deja sub suzeranitate austriacă.
Ajuns la 5 decembrie în Crişana, a doua zi se afla deja la Hăl
magiu de unde îi scrie lui Paul Nyari, marele căpitan al cetăţii Oradea, încercînd să-l liniştească în privinţa intenţiilor sale şi rugindu-l
să liniştească la rîndul său oamenii din Bihor căci el vrea numai binele ţării. 6

!?·

2
A.
X e no p o I, Istoria Românilor din Dacia Troiană, voi. V., Ed. Cartea
Româneasca, Buc., f.a. (ed. III-a), p. 297.
3
P. P. Pan ai te s cu, Mihai Viteazul, Buc., 1936, p. 238.
4
A. D. Xenopol, op. cit., p. 297.
5
•
K e m e n y J., Mihai}' Vajda jel/eme s telleire vonatozo okmanyok (Acte privind caracterul şi faptele lui Mihai vodă), in „Magyar Tortenelmi Tar", voi. III,
Pesta, 1857,p. 186; vezi memoriul şi la E. Hurmuz a k i, Documente pri\'iloare
Ia istoria românilor, voi. IV, partea I-a, Buc., 1882, p. 236 - unde el poartă data:
17 ianuarie 1601.
6
E. Hurmuz a k i, op. cil., IV/I, p. 200-201; Monumenla Comi/ialia Regni
Transsy/vaniae, voi. IV, p. 576-577; vezi şi L. Borcea, op. cit., p. 111-112.
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Paul Nyari era căpitanul cetăţii Oradea din toamna anului 1598 şi,
în această calitate, comandant suprem al oştilor din comitatele Bihor,
Solnocul de Mijloc, Solnocul din Lăuntru, Maramureş şi Crasna. El venise la cererea orădenilor care închinaseră cetatea austriecilor de
teama ameninţării lui Satîrgi Mehmet Paşa, trimis de imperiali împreună cu generalul austriac Melchior von Rădern, comandantul garnizoanei germane şi arhitectul militar Giovan Marco-lsolano precum şi
cu Gheorghe Kiraly, comandantul garnizoanei transilvane, fost căpitan
al cetăţii. Paul Nyari fusese înainte căpitan al cetăţii Eger, pe care în
1596, se pare după o apărare eroică, o pierduse în favoarea turcilor.;
După o scurtă perioadă de detenţiune, la 15 septembrie 1598, imperialii îl trimit să preia căpitănia Oradiei împreună cu Rădern care
va rămîne în cetate pînă la 5 noiembrie 1599. 8
Asediul a durat de pe la 1 octombrie pînă la 5 noiembrie 1598. Pe
lîngă cei 2 500 de apărători ai cetăţii, Mihai a trimis un corp de oaste
de circa 1 500 oameni sub comanda generalului său de origină albaneză, Aga Leca. Despre acest ajutor vorbeşte Mihai în amintitul memoriu către Rudolf al Ii-lea: ., ... Praeterea obsesso per Zathersi Mehmed Varadino, adhortans Transylvanos, ad ferendum auxilium bonam
partem meorum militum, ut poteram in subsidium expedivi." 9

Nu cunoaştem pînă în momentul de faţă ce anume a făcut efectiv
corpul de oaste în timpul asediului dar contribuţia sa şi a comandanlului său, Aga Leca, este subliniată într-un document din 21 aprilie
1601 cînd arhiducele Mattia scrie prefectului camerei scepusiene voind
să-l recompenseze cu un domeniu al familiei Banfi pentru: ., ... recensitis fidelibus suis servitiis in obsidiane praesertim Varadiensi .. . " 10 •

Sigismund Bathori nu numai că nu a dat nici un ajutor orădenilor dar,
după părerea cronicarului Paul Enyedi, ,, ... cînd au văzut Sigismund
Bathori că Mehmed paşa se apropie de Transilvania, trimite la el pe
Pancraţiu Sennyei, Gheorghe Palatics şi Wolfgang Kornis care se duc
pină la Lipova şi de acolo îi tot transmit lui Satîrgi: atîta îi vorbesc,
promit, făgăduiesc, se jură că vor rămîne credincioşi împăratului /turcesc] şi îl întorc pe Satîrgi asupra Oradiei .. . " 11
7
To Id y F., Sârospataki magyar kr6nika 1523-1615 (Cronica maghiară de la
Sarospatak), în „Magyar Tărt. Tar.", IV, 1857, p. 57-58.
8
L. Borcea, op. cit., p. 108-109.
n E. H u r muza k i, op. cit., IV /1, p. 235; Kemeny J., op. cit., p. 176.
10
A. Vere s s, Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării
Româneşti, voi. IV., p. 356-357.
11
..... mikor latta volna Bathori Sigmond, hogy Erdelre kozelget Mehmed bassa,
kuldi hozza Sennyei Pongraczot, Palatics Gyorgyot es Kornis Farkast kik Lippaig
menlenek, es onnat izengettek Zatarchinak: addig szolnak, igirnek, fogadnak, eskiisznek, hogy a csaszar hivsegiben megmaradnak, es Zatarchit Va.rad ala forditjak. •
(Mi k 6 J., Enyedi Pal enekebol az erdelyi veszedelmekrol (Din ciîntecul lui Paul
Enyedi despre pustiirile din Transilvania), în „Erdelyi Tort. Adatok", voi. I., Cluj,
1855, p. 197.
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Trimiterea lui Aga Leca nu a fost însă singurul ajutor dat de Mihai
aproape simultan cu oştirea trimisă, el trece în sudul Dunării intreprinzînd un atac fulger: ,,ln vremea cînd Satîrgi paşa bdtea Oradea
şi Sigismund fugise acasă din Opulia, Mihai Vodd a trimis ajutor lui
Sigismund ca la o mie şi cincisute de români, sîrbi şi alţii sub conducerea lui Aga Leca. 1n vremea aceasta a trecut şi Mihai Vodd Dunărea
pe la Nicopole, după ce a gătit de mai înainte ca la o mie cincisute
căci

de bărci lovind acolo în Cîmpia Nicopolei pe Hafîz Ahmed paşa şi pe
Caraiman paşa şi dindu-le război a fost ucis acolo Caraiman paşa, iar
celălalt cu greu a putut să fugă pe un cal fără şea. Dupd această luptă
a împresurat Nicopolul, l-a bătut trei zile şi l-a stricat ... ln vremea
cînd a săvîrşit Mihai vodă toate acestea repezit-a de olac craiul Sigismund la Mihai vodă pe Luca Bakonyai făcîndu-i ştire că Mohamed Satîrgi paşa a luat Oradea; Mihai vodă aflînd această veste, s-a întors
în Ţara Românească." 12

Putem observa că însuşi cronicarului Szamoskăzi prin simpla narare a evenimentelor indică faptul că este vorba de două acţiuni sincronizate cea principală fiind asediul de la Oradea iar acţiunea lui
Mihai avînd un caracter de diversiune cu accent tactic. Reiese destul
de clar că voievodul român făcea totul pentru a ajuta cetatea Oradea
şi numai vestea falsă a cuceririi cetăţii l-a întors pe Mihai din sudul
Dunării. S-a realizat astfel între Mihai şi orădeni o legătură care a cimentat relaţii ce vor fi continuate şi după unirea Transilvaniei cu Ţara
Românească.

ln cursul anului 1600 Mihai Viteazul i-a cerut lui Paul Nyari să
cu întregul teritoriu ce îi era subordonat din punct de vedere
militar între frontierele Transilvaniei. Aflăm acest lucru din scrisoarea
lui Paul Nyari către arhiducele Mattia (8 ianuarie 1600). Căpitanul cetăţii din Oradea deşi a manifestat prudenţă faţă de propunere, nu a
respins total această posibilitate ci l-a trimis la Mihai pe vicecăpitanul
cetăţii, Ştefan Stepan ,, ... ca voievodul să aştepte în pace hotărîrea
maiestăţii sale. u Opinia personală a lui Nyari, exprimată în această
scrisoare, este ca „Transilvania să fie readusd la vechile ei hotare şi
astfel să fie pusă sub guvernarea lui Mihai Vodă" 13 Fără îndoială, o
asemenea propunere nu putea veni din partea unui duşman al lui
Mihai.
Nu cunoaştem despre ce anume vor fi discutat Mihai cu Ştefan
Stepan, sigur este că după bătălia de la Gorăslău, în august 1601, Basta
va pune pe mercenarii săi să-l ucidă pe vicecăpitanul cetăţii Oradea
ce a fost în această luptă, se pare, alături de marele voievod. Cronicarul Eustaţiu Gyulafi fixează în două fraze moartea demnă a lui Şterevină

12 I. Crăciun, Cronicarul Szamoskăzi şi insemnările lui despre români, Cluj.
1922, p. 111-112.
13
,. ••• Erdely a maga regi hatărai koze szoritassek es igazgată ugy bizassek
Mihăly vajdâra ... • Szădeczki, L. Regeslcik Mihcily vajda tărlenelehez (Regeste cu
privire la istoria lui Mihai vodă), in „Tărl. Tcir", 1883, p. 740.
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fan Stepan: ,,1601. După bătălia
picioare pe Stefan Stepan, mai
omorît în bătăi, n-a dat dovadă
nînd cu capul în jos, pe nemţii
scuipa, pînă l-au omorît nemţii

de la Gorăslău, Basta l-a spînzurat de
marele cetăţii Oradea. La urmă l-au
de nici un pic de meschinărie ci atîrcare treceau în sus şi-n jos îi înjura,
în bătăi." 14 Cronicarul Szamoskăzi în
cronica sa arată şi el că: ,,O dată cu Mihai vodă au mai pierit vreo
şaisprezece inşi, cari, în faţa cortului, au voit să-şi apere stăpînul" 15 •
Să

fi fost oare printre aceştia şi Ştefan Stepan? în a sa istorie a Transilvaniei L. K6vari afirmă că vicecăpitanul cetăţii Oradea ar fi luptat
alături de Sigismund la Gorăslău şi căzînd prizonier în mîinile lui Basta,
acesta l-a ucis. 16 Nici un izvor nu confirmă cele presupuse de K6vari.
Basta şi-a continuat persecuţiile împotriva familiei Stepan şi în timpul
scurtei dar sîngeroasei sale guvernări în Transilvania, expropriind-o de
bunurile ce le avea tocmai pentru motivul de a-l fi sprijinit pe Mihai. 17
Considerăm că trecerea lui Mihai Viteazul prin Bihor, în decembrie
1600, s-a făcut fără dificultăţi deosebite. Era însoţit, aşa cum menţio
nează în memoriul său către Rudolf, de puţini oşteni (,, ... in Transylvaniam non multa manu penetravi.") 18 • Nobilimea transilvană a încercat să ridice împotriva sa pe cei din Baia de Criş dar fără succes. 19
Avînd în vedere drumul obişnuit pe aici, precum şi punctele atinse
atestate în documente, traseul lui Mihai Viteazul prin Munţii Apuseni
poate fi acesta: de la Deva prin pasul Vălişoara la Brad, apoi la Baia
de Criş şi Ţebea iar de la Vata de Jos, prin depresiunea Hălmagiului
la Hălmag.iu şi vîrfurile. De aici la Vaşcău şi prin Ştei (azi oraşul
Dr. P. Groza) Mihai ajunge la Beiuş apoi atingînd probabil Ceica poposeşte la Oradea. 20
Popasul la Beiuş a fost ceva mai lung. Aici se desparte de oştenii
săi sîrbi lăsîndu-i sub comanda postelnicului Buzinca. Ştim aceasta
dintr-o scrisoare a lui Bartolomeu Somogyi căpitanul districtului Beiuş
şi a castelului de aici, scrisă la 23 martie 1601 trimisă lui Mihai Viteazul prin care acesta răspunde unui mesaj carnunicîndu-i că: ,,ln ce priveşte

scrisoarea Măriei tale cu referire la sîrbi, cum că Măria ta ai fi
trimis deja solda lor, pînă acum nu ni s-a adus de nicăieri nici un ban
„1601. Az goroszlai harcz utăn labbal akasztatta foi Basta Stepăn Istvănt, az
fi.ilegenyt. Vegre az ncmetek vertek agyon, semmi pussilanimitâst nem mutatott, hancm aliicsiingven fiiel, az nemeteket, kik azon ală s foljârtak, szidta, păgdăzte,
vegre agyon vertck az nemetek. • - S zi I a g y i S., Gyu/cifi Lcslcir lărtenelmi maradvcinyai (lnsemnările istorice ale lui Eustaţiu Gyulafi), în „Magyar tărtcnelmi evkiinyvck C'; nap/ok", voi. II, Budapesta, 1894, p. 27.
1
'' I. C r ii ci un, op. cil., 159.
16
K ă vari, L., Erdcly tărtcnete (Istoria Transilvaniei), voi. IV., Pesta, 1863,
p. 119.
17
L. Borcea, op. cit., p. 114.
18
K e m c n y J., op. cit., p. 186.
14

văradi

19

lbidem.

20

Localităţile subliniate sînt atestate în documente ca puncte atinse de Mihai.
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ci, de cînd s-au despărţit de Măria ta i-am reţinut pentru Mdria ta cu
multe promisiuni şi făgăduieli şi cu multă cheltuială, lucru pe care
Măria ta poţi să-l afli de la umila domniei tale slugă. Şi de acum in
colo voiesc a servi cu dragă inimă Măriei tale cu ce pot. " 21 Aceşti oş

teni sînt prezenţi, deci, în oraşul Beiuş în martie 1601, ba chiar Mihai
promite trimiterea în mijlocul lor a lui Aga Leca, faţă de care Somogyi
mărturiseşte că: ,, ... l-am vedea, zău, cu ochi buni, dar mult mai mult
ne-ar place să vedem, oştenii şi cu mine, persoana Măriei tale" .22
Apare aici controversata personalitate a lui Aga Leca, considerat
după 15 martie 1600 chiar trădător al lui Mihai Viteazul deoarece pus
căpitan al cetăţii Chioar şi Gherla 23 , în cele din urmă s-ar fi apropiat
de imperiali. 24 Nu este exclus ca Aga Leca să-şi fi oferit din nou serviciile lui Mihai în timpul şederii acestuia la Praga şi Viena iar apoi
să se fi ataşat taberei lui Mihai după plecarea acestuia spre Kosice.
Cronica lui Szamoskozi îl enumeră printre cei ce erau alături de Mihai
după bătălia de la Gorăslău şi din porunca lui Basta: ,,După multe
cazne şi schingiuri au mărturisit pe rînd toate faptele şi sfaturile lui
Mihai vodă chiar şi ceilalţi căpitani, Aga Leca şi Leca Comisul, cari
au fost albanezi . .. au mărturisit tot ce ştiau despre Mihai vodă.:! 5 "
După ce la Beiuş şi-a lăsat o parte din oşteni, la 11 decembrie,
Mihai ajunge la Oradea unde nu stă mult deoarece a doua zi, după ce
scrie două scrisori, una împăratului Rudolf şi alta arhiducelui Mattia,
pleacă mai departe spre Debreţin unde ajunge în 13 sau 14 decembrie.
La Oradea marele voievod a fost bine primit. O mărturiseşte chiar el
în cele două scrisori aproape identice: ,,Deo auspice heri, undecima die
praesentis mensis Decembris, persecutus ab insidiatoribus ac hostibus,

qui nec Sacratissimae Maiestati, nec Christianae Reipublicae et regno
quicquam boni unquam optarunt, Varadinum appuli, ubi languens
animo ac pene desperatus, hic quasi renovatus sum ac animatus audaciorque redditus. " 26

In aceeaşi zi, după plecarea voievodului, Paul Nyari scrie episcopului de Oradea, prefectul camerei scepusiense,2 7 despre intrarea lui
Mihai in Transilvania şi sosirea sa la Oradea. Căpitanul cetăţii de pe
111alul Crişului încearcă să-l liniştească pe episcop cu privire la intenţiile lui Mihai, invocînd faptul că el este aliatul împăratului. A în cer21 S zade c z k y
L., Leve/ek Erde/y lortenetchcz 1599-1601. e\'ekben (Scrisori cu privire la istoria Transilvaniei în anii 1599-1601), in „Tort. Tcir.", 1883, p. 126.
~2

Ibidem

23

P. P. Panaitescu, op. cit., p. 162.
Ibidem, p. 224; ş t. ş te fă nes cu, Ştiri noi cu privire Ia domnia lui Mi/Joi
Viteazul, în „Studii şi mat. de istorie medie", voi. V, 1962, p. 182, 185.
25 I. Crăciun, op. cit., p. 159.
26 E. Hurmuz a k i, Documente ... , IV /1, p. 203; Veress, op. cit., VI. p. 278-280.
27 E. Hurmuz a k i, op. cit., IV /I, p. 206. Din scrisoare nu ştim cine era, no21

minal, acest episcop. Este posibil să fie Nicolae Micatius care la 30 decembrie 1599
era „clecto episcopo Varadiensi", aici în Scepusium (Szepes) - Vere s s, op. cil.,
V, p. 354.
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cat să-l retină cîteva zile 28 pînă va primi dispoziţii dar astăzi ( 12 decembrie), Mihai şi-a continuat drumul. In discuţiile dintre cei doi,
Mihai a subliniat faptul că orice întîrziere pe drum din partea sa,
poate aduce prejudicii grave creştinătăţii şi chiar împăratului. Se pare
că în realitate Nyari nici n-a intenţionat să-l oprească pe Mihai căci
îl informează în mod eronat pe episcop că suita voievodului român
era compusă din trei mii de oşteni, în cea mai mare parte turci şi tă
tari iar forţele sale reduse nu i-au permis să-l retină, ceea ce este adevărat numai în parte. Garnizo,1na germană din cetate era, într-adevăr,
foarte redusă şi prost plătită deja de un an. 29 O parte din garnizoană
a fost dislocată la Şimleu-Silvaniei, Hust şi Beiuş, pentru apărare. 30
Mai ales la Beiuş erau necesare forţe sporite deoarece aici era prima
fortificaţie de apărare a acestor părţi de loviturile posibile venite
din spre Transilvania pe drumul Căinelului. La fel procedaseră şi ardelenii punînd forţe de întărire la Baia de Criş. 31
Nu era însă adevărat că Mihai ar fi avut o armată de 3 OOO de
oşteni şi nici că majoritatea suitei sale ar fi fost compusă din turci şi
tătari. Nu ar fi fost prudent pentru voievodul român să pătrundă în
imperiul austriac cu o armată atît de numeroasă şi mai ales alcătuită
din turci şi tătari. Căpitanul cetăţii din Oradea voia să se disculpe
astfel pentru faptul că n-a făcut nimic împotriva lui Mihai şi-l îndeamnă pe episcop să iasă el înaintea lui Mihai, dacă doreşte să-l
oprească. 32

Voievodul n-a fost însă oprit de nimeni şi după ce, la 14 decembrie, ajunge la Debreţin, la 23 decembrie era deja la Kosice. 33
Pe drumul de întoarcere, Mihai Viteazul deşi nu a trecut prin Bihor, a luat din nou legătura cu oamenii săi din aceste părţi: cu Nicolae Zolyomi de Albiş, ce-şi avea reşedinţa în cetatea de la Săcuieni şi
cu Bartolomeu Somogyi de la Beiuş. El urmărea prin legăturile sale cu
cei doi nobili din Crişana să afle mersul evenimentelor din Transilvania, noutăţi privind situaţia familiei sale închisă în cetatea Făgăraşului
şi să recruteze oşteni mercenari.
După o scurtă dar sîngeroasă guvernare a lui Basta, nobilimea din
Transilvania s-a adresat lui Sigismund Bathori invitîndu-1 să ocupe din
nou tronul Transilvaniei. Mihai Viteazul a părăsit şi el Austria îndreptîndu-se cu oşti spre cei ce-l alungaseră.
La 23 martie 1601, Bartolomeu Somogyi răspundea unui mesaj trimis de voievod prin Gheorghe Bărbat, înştiinţîndu-1 că dejpre intrarea
lui Sigismund nu are nici o ştire. Nobilimea se teme însă je apropierea
probabil de aici concluzia lui N. Iorga că Nyari a intenţionat să-l aresteze
pe Mihai (N. I org a, Istoria Românilor, voi. V., p. 355)
29
S zade c z k y L., Regestcik Mihcily vajda tărtenetehez, p. 740.
28

30

JI
32
33

Ibidem

S zade c z k y L., Levelek Erdely tărtenetehez .. ., p. 127.
E. H u r m u z a k i, IV /I, p. 206.
V eres s, op. cit., VI, p. 284.
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lui Mihai. Basta e la Satu-Mare, nu are oştire numeroasă. Ardelenii au
întărit cu forţe proaspete trecerea spre Transilvania, la Baia de Criş
temîndu-se de un eventual atac dar " ... eu nu am avut încă nici un fel
de poruncă de Ia înălţimea sa [împăratul/
nici nu fac pînă nu mi se porunceşte" 34 •

să

fac vre-un

rău

Ardealului,

In post-scriptumul aceleiaşi scrisori Mihai este anunţat de sosirea
în Transilvania a lui Sigismund care este însoţit şi de Ieremia Movilă.
In sfîrşit, pentru a ilustra parcă iuţeala cu care se desfăşurau evenimentele, pe un petec de hîrtie, Somogyi adaugă: ,,Mai pot scrie Măriei
tale că acum a sosit de la împăratul turcesc solie, în timpul şedinţei
[dietei/ şi au cerut împăratul pe Pătraşcu vodă, Ineu} şi Lipova, dar în
nici un chip nu vor să le dea căci dacă Măria Ta te întorci şi vor putea afla (?) cu dommil meu Pătraşcu vor să obţină pentru ei pace de la
Măria

ta." 35
Pe Somogyi îl preocupă în mod vădit familia lui Mihai şi mai ales
soarta lui Pătraşcu despre care scrie că e bine, sănătos. Sînt însă multe
lucruri la care autorul scrisorii face numai referire. Ele nu pot fi scrise
direct dar domnitorul trebuie să afle răspuns şi la acestea. Interesant
ni se pare următorul pasaj din amintita scrisoare: ,,In ce priveşte familia Măriei tale, voi trimite mîine dis de dimineaţă acolo bileţelul,
dar atît Mărin sa Pătraşcu Vodă cit şi ceilalţi sînt bine, sănătoşi. ln
ceea ce priveşte cealaltă treabă, voi avea grijă astfel ca [îndată/ ce
diavolii (?) nu mai sînt în jurul său, să-l scot" 36 Să fi intenţionat oare

Bartolomeu Somogyi să scoată din cetatea Făgăraş familia lui Mihai
Viteazul şi să o aducă la Beiuş?
La 27 martie Sigismund Bathori a ajuns la Cluj unde a fost înscău
nat ca principe. Primirea care i s-a făcut a fost fastuoasă şi în şedinta
dietei din 10 aprilie i s-au făcut numeroase daruri din partea nobilimii.37 ln martie Mihai scrie lui Nicolae Zolyomi de Albiş, mai marele
cetăţii Săcuieni, să-i recruteze lefegii. Scrisoarea acestuia, din 29 martie, 38 îl înştiinţează pe Mihai despre pătrunderea lui Sigismund cu o
armată numeroasă în Transilvania. Despre familia sa închisă la Făgăraş
34
..... ennekem meg semmi parancsolatom nem volt 6 felseget61, hogy Erdelynek artsak, - nem is cselekszem, valameddig nem parancsoljjak • (S zade c z k y L.,

Levelek Erdely

lărlenetehez

.. ., p. 127)

„Ngdnak azt is irhatom, hogy mostan jutolt az porta.rol az tărăk csaszârnak
kăvete az gyăles
al11tt, es Petrasko vajdat, Jenat, Lippat kerette az csaszar, de
semmikeppen nem adtăk nem is akarjak adni, mert ha Ngd erre jă es meghallhatjak: Petrasko urammal akarnak Ngddal magoknak bekesegC>t sz0rezni • (Ibidem,
p. 128).
36
„Az mi az Ngd hazanepe dolgat illeti, oda is holnap jo-reggel elkuldăk az
czedulaval, de mint Petrasko vajcla ugyan ă nga es mind az tăbbi is egeszs(•qben
vannak. Az mi az mas dolgot illeti, arra îs oly gondom Ieszon, hogyha 11z ordogok kornyulătte nincsennek, kihozatom.• (Ibidem, p. 127)
37
S zi I a g y S., Erdely tărtcnete, (Istoria Transilvaniei), voi. li, Pesta, 1866,
35

p. 21.

38

E. Hurmuz a k i,
p. 130

tărtenetehez,

op. cit., IV /I, p. 248-249; Szădeczky, L., Le\·e/ek Erdcly
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a aflat că vor să o scoată şi să o mute în cetatea de la Gurghiu (Gorgin). Nobilul bihorean îi cere lui Mihai să-i trimită bani pentru plata
lefegiilor. Nu este lipsit de importanţă, felul cum este adresată scrisoarea de către Zolyomi: ,, .. .Michaeli Vajvodae principi Transylvanie,
(sic!) Moldaviae, Valachiae et Transalpinae .. . ", 39 acordîndu-i întreaga
titulatură într-un moment cînd armele nu deciseseră încă sorţile şi cînd
marea nobilime din Transilvania nu dorea acest lucru. De fapt nu era
singura persoană din anturajul lui Mihai cu care Zolyomi întreţinea
legături. La 26 martie el scrisese comisului Leca asigurîndu-1 că va
avea grijă de caii şi servitorii săi ,, .. .să-mi poruncească domnia ta şi
altele, slujesc domniei tale din

inimă. " 40

lui Mihai lăsaţi la Beiuş, pe la începutul lui aprilie au pă
mergînd înaintea voievodului. Bartolomeu Somogyi se
plînge în scrisoarea din 14 aprilie că a rămas cu efectivele descompletate şi îi cere lui Mihai ajutor: ,, ... cit se poate de repede să trimită

răsit

Oştenii
oraşul

Măria ta cîţiva oameni aici, cu care să pot apăra acest loc; apoi, oricind ar vrea Măria ta, ei s-ar putea duce unde Măria ta vei porunci." 41

Acest ajutor era cu atît mai necesar cu cît la începutul lui aprilie,
Sigismund Bathori şi Ştefan Csaki au incercat să atragă de partea lor
oştenii lui Mihai din Beiuş. ,,Ce fel de scrisori a scris principele Sigismund şi Ştefan Csâki sîrbilor de aici, ce fel de promisiuni le fac, copiile acestor scrisori le-am trimis Măriei tale şi cu ce vicleşug au vrut
să pună

mina pe acest castel cu ţinut cu tot Ioan Garazda şi Mihai Ver
iar pe mine cu vreo cîţiva nobili să ne omoare, dar miraculoasa grijă
a lui d-zeu mi i-a dat la mină cu iscoadele Jor."~ 2

Scrisoarea conţine şi informaţii privind st1rea de spirit din Transilvania: ,,Această iscoadă, Ioan Kenesnitt, ce au fost slugă şi J'vlăriei
tale, cu siguranţă ţi-a spus că înainte de aceasta, ardelenii erau foarte
bucuroşi şi veseli dar îndată ce au auzit de vestea şi simt apropierea
Măriei tale, foarte s-au înspăimîntat; au fost zis domnii ca Măria tu
numai să nu le faci nici un rău, ţi-ar da drumul Măriei tale în Ţara Românească

cu

condiţia să fii Măria

ta milostiv cu Transilvania

şi

J\lol-

dova. "·13
39

Ibidem
Vere s s, op. cit., VI, p. 340-341; cu precizarea că nu este vorbi! de Aga
Leca ci de comisul Leca, cum reiese de altfel şi din scrisoare.
41 ..... mennel hamarabb lehetne, kt"1ldene Ngd valami kcves nepet ide, kivel
oltalmazhatnam ezt a helt; ismet valamikor Ngd kivannt1, azok oda mehetnenck az
hova Ngd parancsolna." (S za ci e c z k y, L., Lcvelck rrclcly tărtcnctciicz, p. 494).
4 i „Az minemo lcveleket Sigmond fej es Csiiky Istvan ide az raczsagnak irt,
mikeppcn hitegetik 6ket. mely levelcknek az pariajat im Ngdnak ki.ildtem es mincmi.i mestcrseggel akartak Garazda Janos es Ver Mihaly ezt az kastell kezokhoz vicleke5tol venni, en magamat pedig egynihan nemesekkel egyi.itt megolni, de az
istennek csudalatos gondviselese altal, azt ennekem kezemben akaszta mind kemjekkel egyeten:iben. • (Ibidem)
·Ic Ibidem.
40
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Desigur planurile lui Mihai erau cu totul altele şi acest lucru Sigismund îl ştia. Ne mai putîndu-se baza pe ajutor polonez, el s-a adresat turcilor trimiţînd la Poartă pe Ştefan Toldi, Nicolae Gavai şi Cristofor Torma, lucru pe care ţine să-l anunţe şi Bartolomeu Somogyi lui
Mihai. 44 Nobilimea necredincioasă lui Sigismund a fost deposedată de
:mnuri: Făgăraşul a fost dat lui Ştefan Csaki, cel ce iniţiase răscoala
împotriva lui Mihai, Deva - lui Gheorghe Borbely.
In aceeaşi zi, Bartolomeu Somogyi trimite încă o scrisoare scrisă
pe un ton patetic implorînd ajutor din partea lui Mihai pentru apărarea
Beiuşului: ,,Să-şi amintească milostivenia ta că înainte Măria ta pe
mine nu m-ai cunoscut, nu mi-ai făcut nici o dată nici un bine, cu
toate acestea am slujit Măriei tale cu atîta inimă incit nu mi-am precupeţit nici viaţa, nici oboseala, cheltuiala, pentru Măria ta, t ie-mi de

aceea ca răsplată din partea Măriei tale aceea ca să-mi pot păstra
viaţa şi puţinele bunuri care le-am dobîndit pentru umila mea slujbă,
nu mă arunca cu cap cu tot ci, cît se poate de repede, trimite-mi ajutor pentru apărarea acestui Joc ... " 45
Nu ştim dacă această scrisoare a ajuns sau nu la Mihai Viteazul
dar, la puţine zile mai tîrziu, oştile lui Sigismund Bathori au atacat
Beiuşul şi au reuşit să-l cucerească. Evenimentul a avut ecou, Antonio Constantino relatează de la Kosice, ducelui de Mantova, la 27 aprilie subliniind importanţa poziţiei strategice a Beiuşului pentru Oradea. 46
Vestea a ajuns şi la Mihai care îşi va fi exprimat îngrijorarea şi
nemulţumirea. La Viena, la 29 aprilie, se ştia că domnul român a plecat direct spre Oradea şi că aşteaptă ajutoare şi din Ţara Române::iscă. 47
Inaintarea s-a produs însă destul de încet. Abia la 30 iunie aflăm că
Mihai este la Debreţin aşteptîndu-1 pe banul Mihalcea să-i \·ină în
ajutor cu forţe noi, care să i se alăture. Acum Mihai trimite o parte
a armatei sale să lovească asupra Beiuşului stăpînit de Sigismund. 411
Nu ~tim ce s-a întîmplat cu Bartolomeu Somogyi dar se pare că
rlin Beiuş oştile lui Sigismund au fost alungate. Se pregătea marea confruntare de la Gorăslău unde alături de Mihai Viteazul vor participa şi
haiducii din Crişana contribuind în bună măsură la răsunătoarea
victorie.

44

45
46
47

48

Ibidem; vezi şi Ia S zi I a g y S., op. cit., II, p. 21.
S za d e c z k y L., Levelek Erdely tortenetehez, p. 494-495
Vere s s, op. cit., VI, p. 359.
Ibidem, p. 360
lbid€m, p. 389; I. Crăciun, op. cit., p. 150.

