DAN FLOAREŞ

elTEVA CONTRffiUŢII PRIVIND ORIGINEA ŞI ÎNCEPUTURILE
ASCENSIUNII LUI GASPAR GRAŢIANI
Prezenţa insolită în scaunul Ţării Moldovei a acestui original personaj care a fost Gaspar
Graţiani nu a condus, aşa cum era poate de aşteptat, la o atenţie prea mare din partea istoriografiei
române. Dacă Nicolae Iorga - unul din primii istorici care s-au referit mai mult la el - reclamă
necesitatea unei monografii încă acum aproape un secol, apelul său a răsunat în zadar. Lucrarea lui N. C.
Bejenaru, din perioada interbelică, a fost doar una de suprafaţă, nefiind utilizate complet nici măcar
izvoarele existente în acea vreme. Graţiani apare surprins doar tangenţial în mai multe lucrări, cu
inerentele confuzii apărute în asemenea ocazii.
Şi, totuşi, izvoare există ; prezenţa sa centrală în cadrul conflictului polono-otoman din 1 620,
sfârşitul său nenorocit, au produs suficientă vâlvă în epocă. Cronicari sau istorici, contemporani sau
posteriori lui Graţiani, toţi cei care au scris despre el s-au lovit, de la început, de problema originii sale.
O trecere în revistă a opiniilor în această chestiune echivalează însă, din nefericire, cu lecturarea unui
lung şir de erori 1
Astfel, istoricii polonezi ai veacului al XVII-lea au fost înşelaţi, probabil, de apropierea
numelui principelui cu cel al capitalei Stiriei ; Gra(iani era german, născut la Graz, în Germania, încă de
la Jan Petrycy (Petricius), care scria la 1620. "Măcar că alţii", spune în treacăt Petricius, "altfel vorbesc
despre naşterea lui"2 Nu putem astăzi decât să regretăm discreţia celui care - contemporan cu Graţiani 
se afla în "poziţia" istorică cea mai bună. Cu atât mai mult cu cât conaţionalii ce au scris după el, un
Eberhard Wassenberg3 ( 1 643) şi Stanislaw Kobierzycki4 ( 1655) au preluat doar afirmaţia nu şi îndoiala.
Totuşi, în 1622, Adam Wenner von Crailsheim, care 1-a cunoscut personal pe Graţiani, îşi
publicase la Numberg un jurnal de călătorie, lucrare din care reieşea originea croatăs .
Nu se pot imputa prea multe polonezilor Wassenberg şi Kobierzycki, o dată ce lucrarea lui
Crailsheim nu a fost prea cunoscută nici în mediul ei propriu, german. Astfel, pentru Martin Zeiller, care
scrie, la 1 657, Gratiani
era iarăsi
.
. un german din Graz6• La fel în Lexiconul universal ai lui Johann
Heinrich Zedler ( 1705), lucrare de mare circulaţie în tot secolul al XVIII-lea7• Zedler i-a urmat pe
polonezi sau, şi mai probabil, un alt mare dicţionar, francez însă, la fel de celebru în epocă, cel al lui
Louis Moreri, apărut la Lyon, în 1 674". În sfârşit, Graţiani este tot german, din Steiemark, şi pentru
•

•

1 Istoriografia ascendentei lui Graţiani îi cuprinde succesiv pe N. Iorga, Manuscripte din biblioteci străine relative ta
istoria românilor. ARMSJ. seria II, tom II ( 1 898-1 899), Bucureşti, 1900, p. 30-3 1 ; Rudolf Gassauer, Gaspar Graziani. Ein
Fur.11 der Moldau von Habsburgs Gnaden, în "Buletinul Bibliotecii Române din Frieburg" (BBRF), voi. IV, Freiburg i. br.,
1 958, p. 2-8 ; M. Stoy, Das Wirken Gaspar Gracianis (Graţianis) bis zu seiner Emennung zum Fur.rten der Moldau am 4
Februar 1619, în "Sudost-Forschungen", hand XLill, 1 984, Munchen, p. 50-53.
2 Jan Innocently Petrycy (Petricius), Historia rerum in Polonia gestarum anno 1 620, Cracoviae, 1 620, p. 7, apud Gh.
Şincai, Hronica românilor, tom ill , Bucureşti, 1 969, p. 1 5.
J E. Wassenberg Gestorum Vladislai IV, Danzig,
1643, p. 60, apud M. Stoy, op. cit., p. 50, nota 6.
� S. Kobierzycki, Historia Vladislai Poloniae et Sueciae principis, Danzig, 1 655, p. 663, apud M. Stoy,
op. cit., p. 50.
�

.. . . . Herrn

Caspar Gratiano de Gradischad . . . ein Crabat und noch ein Christ" la A. W. von Crailsheim, Ein ganz
Nurnberg, 1622, apud N. Iorga. Studii şi documente, voi. XX. p. 56.
6 "Gaspar Gratianus, so von Graz, aub dem Lande Steuer, burtig gewest sein soli",
la Martin Zeiller, Beschreibung
de.t konigre�c:he.t P?len, 1 657, apud, A. D. Xenopol ls�oria rmtJ�nilor ditJ Dacia traiand, :oi. IIIJII, la�i. 1 850,
p. 50 1 .
.
..Grauanus wayw�de von Moldau, war m Graz, m der Ste1emnrk
gcborcn Ia J. H. cdlcr, Gro.r�·u voll.uandiger
.
.
.
new Reyesebuch von Prag aub bih gen Constantinopoei,

Umver.mllextL·on. Halle und Le1pz1g, 1 705, p. 623, apud R. Gassauer, op. cit. . p. 3 .
. • ..Graticn (Gaspard). voivodc de � ol davic . . . n aquit a Graz, dans le Stirie", apurl
n. Gllzdam, Un dicfiunar istork "
frcm,·e:z: dm seL·u/ul al XVJJ.fec/ despre vuJevuclul GCispCir Gmticmi, în ,.Arhiva". Revi�tl de i�torie, fi lologic �i cultură
românească", anul XL VI, nr. 3-4, Iaşi, 1 939, p. 285.
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cunsocutul Jahann Christian von Engel9. Rămânând în mediul istoriografic german, să arătăm că Jahann
von Hammer, având acces, în cele din urmă, la jurnalul lui Crailsheim, a fost primul istoric modem care
a stabilit ':orect originea croată a lui Graţiani 1 0•
In spaţiul românesc, Miron Costin nu a părut intrigat de faptul că ,.italianul - ( . . . ) adecă
frâncu!" Graţiani vorbea sârbeşte, având, în schimb, dificultăţi în a învăţa limba - oricum înrudită şi mai
apropiată de italiană - a supuşilor săi moldoveni 1 1. Ceva mai târziu, Dimitrie Cantemir a fost şi el sedus
de rezonanţa italiană a numelui 12• După un secol, Gheorghe Şincai, prudent, s-a mărginit să-I citeze pe
Petricius si
. Moreri 13
Este ciudat că, deşi Hammer a fost relativ bine cunoscut în mediul istoriografic românesc
modern, erorile au persistat. În 1 889, Oswald Neuschotz, publicând în premieră portretul lui Graţiani,
reia pe Zedler şi, respectiv, teoria originii germane. Şi pentru aceasta ,.Gaspar Graţiani, adică Caspar din
Graz" este ,.numele italieniza! al unui german prin naştere"14. A. D. Xenopol îl urmează, în schimb, în
1 890, pe Miron Costin şi Cantemir, afirmând, şi el, că Graţiani ar fi fost italian 15.
În 1900, colecţia Hurmuzak.i a inclus şi opusculul, din 1 655, al lui Ioan Iancovici, compatriot şi
intim al lui Graţiani 16. Scos la iveală din arhivele poloneze, el conţinea indicaţii precise privind naşterea
şi tinereţea viitorului domn, risipind, aparent definitv, neclarităţile în problema originii, ce apărea
limpede drept croată.
Stimulat, N. Iorga a publicat imediat un articol, rămas de referinţă până astăzi, în care comenta
pe larg ,.neaşteptatele informaţii". A redescoperit, cu această ocazie, atât pe Crailsheim, cât şi un obscur
poet din veacul al XVIII-lea, Ioan Gondola (Gundulic), în al cărui poem Osman al Il-lea, ascendenta
era, iarăsi,
articolului, N. Iorga anexa si
croată a lui Gratiani
, relatarea lui Giovanni
'
' indicată. La sfârsitul
'
Batista Malbi (Montalbani). secretar al principelui, unde, de asemenea, Graţiani apare ca nobil croat11•
Firesc, lucrurile ar fi trebuit să se oprească aici. Graţia� i a fost, iarăşi, în atenţia lui N. Iorga în
în
contextul prezentării domniei lui Gabriel Bethlen 1 8 . In 1 9 1 1 , marele istoric a revenit însă,
1 902,
surprinzător, aducând un punct de vedere insolit. El a susţinut atunci că Graţiani ar fi fost, de fapt,
mor1ac sau maurovlah, aparţinând deci unei populaţii, în fond, româneşti care a coexistat, în Dalmaţia, cu
croaţii. Principalul argument adus a fost că Gradac (sau Gradatschac), mica localitate pomenită de
Iancovici, unde a trăit în tinereţe Gaspar, ar fi fost, de fapt, un vechi sat de morlaci. Alte asezări de
'
morlaci s-ar mai fi găsit de-a lungul râului Kulpa, pe care este aşezat Gradac. În sfârşit, neamul orsic, în
serviciul căruia a stat Graţiani la început era, de asemenea, morlac, numele provenindu-i de la slavizarea
românescului Ursul19. Speculaţiile sunt interesante, dar Nicolae Iorga a omis faptul - amintit de Iancovici
- după care Gradac nu a fost, în realitate, locul de origine al lui Gaspar, ci doar localitatea de refugiu a
părinţilor săi din faţa turcilor, cu prilejul tulburărilor din 1 59220. Din relaţia lui Iancovici reiese că
familia viitorului domn a fost originară, de fapt, din Bihac, oraş aflat pe râul Unna, la graniţa bosniaco
croată21. Dacă valea Kulpei va fi fost, în secolul al XVI-lea, preponderent morlacă, colţul nord-vestic al
Bosniei, constituit într-o krajnă - regiune militară de graniţă, ce viza apărarea antiotomană - era (şi este
şi astăzi) din punct de vedere etnic un amest(:c foarte complicat: croaţi, sârbi, colonizaţi îq scopuri
militare, sârbi - "bosniaci" autohtoni, musubnani şi, poate, morlaci. A "extrage", din acest cumplit
•

9 J. Chr. von Engel, Geschic:hte der Moldau und Walac:hei, voi. ll,
des Osmanisches Reic:hes, voi. IV, Pest, 1 829, p. 483 �i 485.
1 0 M. Costin, Opere, ed. P. P. Panaitescu, 1 958, p. 66.
11 D. Cantemir, Descrierea Moldovei, Bucure�ti, 1 973, p. 1 4 1 .
12
Gh. Şincai, op. cir., p. 1 5.

1 3 ,,România literară", nr. 1, Bucureşti,
14 A. D. Xenopol , op. cit., p. 500.
" Relalia lui 1. Iancovici

p.

62-69.

16

1 889, p.

Halle, 1 804,

256.

J. von

H ammer, Gesc:hichte

27.

în Hunnuzaki Documente privitoare la istoria romlinilor,

N. Iorga, Man uscripte din biblioteci strdine relative la istoria rmnânilor.
Jdem, Studii şi documente. voi. IV, I:Jucure�li, 1902, p. CXlli-CXLI.
1 1 Ibidem, voi. XX, p. 47 -48.
19 Iancovici, op. cit. , p. 62.
20 /bidem.
17

p.

supt. Wvol . fi, Bucure�Li, 1900,

p. 40-53.

21
Chiar N. Iorga remarca, în acelaş i conlex.l, că ,,morlacii rlmăseseră loii ortodocşi. supuşi Patriarhiei de
Constantinopol, care li sfin�Ca vlAdicii" (op. cit., p. 50).
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melanj etnic, tocmai un morlac - fără absolut nici un indiciu supliementar - este, să recunoaştem, o
ipoteză riscantă. Că Graţiani a fost croat, şi nu morlac, rezultă şi din confesiunea - ferm catolică - afişată
de aceasta toată viaţa. Se cunoaşte, în acest sens, rezerva cu care croaţii - catolici - au evitat eventua}a
asimilare a altor populaţii din zonă, nu doar a morlacilor, dar şi a sârbilor, mult mai apropiaţi etnic22,. In
sfârsit, Gratiani insusi a afirmat tot timpul, că se retrage dintr-o nobilă familie croată23 si este greu de
cre;ut că - �orlac fii�d - nu ar fi folosit acest avantaj, în 1619, când atât el, cât şi cercuri!� otomane care
îl immiseră în scaunul de la Iaşi, erau extrem de îngrijoraţi faţă de eventuala reacţie a ţării la impunerea
unui domn străin24•
Şi, totuşi, cum să-I acuzi de raţiuni patriotarde de N. Iorga - croatul Graţiani pe tronul
Musatinilor
fiind, orice s-ar zice, o pată în istoria noastră - odată ce marele istoric a fost principalul
,
corifeu al criticismului istoric românesc, demascând tocmai asemenea manifestări. În orice caz, această
opinie, rămas.ă definitivă - reluată de N. Iorga şi peste două decenii25 - a făcut carieră în istoriografia
română. A preluat-o, în primul rând, A. D. Xenopol în ediţia revizuită a propriei sinteze: " . . . era, deci,
probabil de neam morlac sau uscoc, români negri de la Adriatica, încât într�un fel era şi el român"26•
Constantin C. Giurescu27 ( 1942), a rămas şi el ia această teză. La fel, istoriografia românească postbelică.
German, italian, croat, morlac şi chiar uscoc, această serie deconcertantă de apartenenţe etnice
care i s-au atribuit în timp, ar fi putut crea, singură, lui Graţiani, o posteritate de "cetăţean al Europei", în
cea mai bună tradiţie, de altfel, a apusului Renaşterii şi a zorilor epocii baroce. Trebuie văzută, poate aici
mai mult, reflectarea unei cariere neobişnuite care 1-a mânat pe neliniştitul aventurier prin atâtea capitale
ale continentului, de la Londra la Constantinopole.
Dacă aşa stau lucrurile în privinţa originii, copilăria, tinereţea şi, în general, evoluţia lui
Graţiani până la ocuparea tronului Ţării Moldovei pot fi urmărite mult mai lejer - evident din perspectivă
strict istoriografică. Se pot distinge doar două variante distincte şi, acestea încă nu ne�părat
ireconciliabile.
În prima variantă, oferită de Petricius, istoricul palon a preluat, probabil, zvonurile şi
povestirile ce par a-1 fi însoţit pe Graţiani încă din timpul vieţii. Astfel, viitorul domn ar fi provenit dintr
o familie săracă din Graz. Sărăcia părinţilor 1-a determinat să plece de acasă, de timpuriu. Ajuns la
Constantinopole prin intermediul unui frate mai mare, s-ar fi apucat aici de negustorie cu pietre
preţioase, îndeletnicire care îi prilejuieşte călătorii prin mai multe ţări şi contacte chiar cu unii suverani28•
Urmează apoi un episod ieşit din comun. Ajuns cu afacerile negustoreşti la Livomo, Graţiani ar fi
cumpărat 80 de robi turci - personaje de prim rang - pe care i-a eliberat la Constantinopole. Impresionat,
sultanul 1-ar fi numit duce de Naxos si senior de Paros. Ulterior, datorită serviciilor aduse în cadrul
tratativelor cu Imperiul Habsburgic i-a oferit chiar domnia Moldovee9• Wassenberg, preluat ulterior şi de
Engel30, nu vedea în acest spectaculos episod, al eliberării robilor, decât o sarlatanie. Moreri oferea chiar
amănunte suplimentare. Bani necesari tranzacţiei ar fi provenit din vânzar�a unor 'tijuterii marelui duce
de Toscana, iar întoarcerea prizonierilor eliberaţi la Constantinopole s-ar fi făcut pe o galeră luată din
Napoli. Ar fi devenit, astfel, unul din principalii demnitari ai Imperiului Otoman (" . . . un des principaux
Bachas de l'Empire Ottoman !"). Recomandările marelui vizir i-au adus ducatul de Naxos. În 1615 '

22 Scrisoarea lui Gra�ani la Hans von Molart, din 29 iunie 1 6 1 8, în care afirma: " . . . ch'ella posso informase ne da
tutti li Croati, ch'io sono disceso di Nobile el atichissima famiglia", apud, M. Stoy, op. cit., p. 53, nota 27.
2.l Ibidem, p. 20 şi N. C. Bejenaru, Gaspar Gratiani, domnul Moldovei ( 1619-1620) şi luptele turco-polone din 1620
în C.l., an 1/1 925, p. 85.
24 N. Iorga, Istoria românilor, voi. V, Bucureşti, 1 937, p. 409.
25 Uscocii nu sunt echivalenti cu morlacii, fiind, de fapt, sîrbi colonizati. O digresiune despre morlaci, care nu ar fi
fost "vlahi negri" (din grecescul mavrovlahoi), ci "vlahi maritimi" (din slavul morvlahi), făcuse încă B. P. Hasdeu, în Istoria
criticii a românilor, fasc. Il, 1 873, p. 1 1 1-1 1 2.
26

Consl. C. Giurescu, l.ftnria mmLJ.nilnr, voi. m. partea I, Bucure�ti, 1 942, p. 36.

27 Apud, Gh. Şincai, op. cit. , p. 1 5. SA c;>bservlm aici, fllrA nici o ironie, că profesia respectivă purta noroc în epocii

pentru aspiranlii la scaunul Moldovei, dacă ne gîndim la un Ioan vodA sau, ulterior,
Cantemir, np. cit., p. 1 43).

Gh. Şincai. op. cir. . p. 1 5.
M.Stoy, op. cit. , p. 66.
30 D. Găzdaru, np. cit. , p. 286.
21
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continuă, iată, ceva mai precis, Moreri - ar fi �juns la împăratul Matthias pentru confirmarea păcii între
cele două imperii. Un an mai târziu, în 1616, datorită "rugămin�lot" curţii Poloniei, Ştefan Tomşa,
voievodul Moldovei, a fost depus, împăratul Ahmet 1 stabilindu-i în locul său pe Graţiani !3 1 • Eroarea
evidentă a eruditului francez care i-a "oferit" croatului trei ani de domnie în plus, pe lângă împrejurările
reale ale debarcării lui Tomşa, provine probabil de la Paul Piasecki, cel folosit şi de Miron Costin la
redactarea Letopiseţului. Oricum, atât la Moreri, cât şi la Wassenberg, este vorba de acelaşi filon
informaţional - cel provenit de la Petricius.
Dacă relatarea lui Iancovici a lămurit, aşa cum am văzut anterior, problema originii, ea ne
oferă, de asemenea, şi informaţiile cele mai precise privind tinereţea lui Graţiani. Mărturia nu provine în
formă iniţială, ci în versiunea latină datorată lui I. Orsitius (Orsici), care a dedicat-o împăratului
Ferdinand al III-lea. Descendent al familiei care 1-a protejat, în tinereţe, pe Gaspar, Orsici ar fi smuls-o,
cu mari rugăminţi, "căpitanului Iancovici, devotat om de aproape al lui Graţiani"32• A rezultat, în orice
caz, o istorie din care ţâşnesc amănunte surprinzătoare. Ele oferă însă, deloc paradoxal, tenta
autenticităţii. Se verifică, în general, aspectele care intersectează istoria politică a vremii, fapt cale
permite şi punctarea câtorva repere cronologice ale vieţii lui Graţiani.
Totul începe cu refugierea din faţa turcilor a părinţilor viitorului domn, din regiunea Bihac în
micul orăsel
otomanilor, condusi de Telli Hassan,
, Gradac, situat lîngă Karlstadt33• Or, stim că actiunile
Paşa, la graniţa bosniaco-croată, începute din 159 1 , s-au soldat în anul următor, în aprilie 1592, cu
asediu! Sissek-ului şi cucerirea altor câteva puncte, între care şi Bihac34 • Cum în relaţia lui Iancovici,
micul Gaspar apare în acea vreme drept copil de leagăn ("cunabulis detulere") 35 am putea fi tenta� să
plasăm naşterea sa, în intervalul 1591-1 592. Dar, în ianuarie 1617, în toiul tratativelor osmano
habsburgice pe care le conducea, Graţiani şi-a întrerupt călătoria de la Constantinopole la Viena,
justificându-se, din Belgrad, către preşedintele Camerei de Război, Hans von Molart, că " . . . io mi vado
preparando per fare la noze di una mia unica figliola, quale ho maritata . . . "36• Cum este imposibil ca un
tânăr de 25-27 ani să aibă deja o fată de măritat, data naşterii trebuie, desigur, mult coborâtă. 1575-1580,
crede Manfred Stoy, cel care, descoperind documentul respectiv în arhivele vieneze, a sesizat primul
inadvertenţa37• Chiar fără aceasta era greu de explicat prezenţa centrală a lui Graţiani în toiul amintitelor
tratative cu imperialii, dintre 1614-1618, la nici 24 de ani. Revenind la Iancovici, acesta relatează în
continuare cum familia lui Graţiani a intrat la Gradac sub protecţia lui Ioan Orsici, nobilul local. Gaspar
va locui şi va studia în Gradac până când, în adolescenţă, a fost cedat - "pentru formare", se spune Margaritei de Tabis, fiica văduvă a lui Christofor Orsici, stăpâna cetăţii Sussed. Prestarea în tinereţe a
serviciului de paj sau scutier, practică medievală frecventă, ar putea sugera originea nobilă a lui Graţiani.
În acea perioadă, afirmă Iancovici, Gaspar se numeşte singur "Gradczanin", după oraşul copilăriei38•
Se ridică a�nci întrebarea cum se numea el iniţial, care era numele real al părinţilor?
"Milostici" - spunea 1. Gundulici în poemul amintit anterior, Osman al 11-lea-'9• "Horvat" - crede M.
Stoy, bazându-se pe rapoartele lui Michael Starzer, rezident imperial în Constantinopole şi apropiat al lui
Graţiani, în perioada 1610--162040 • Dar aceasta pare mai mult o poreclă: "Horvat" - "Hrvat" însemnând
"croatul". În plus, Horvat era şi cognomenul familiei Orsici. Fie o poreclă, fie un nume de adopţiune,
acest "Horvat" pune sub semnul întrebării, o dată în plus, teza originii morlace.
În orice caz, trebuie să recunoastem că "Gratianum - Gratiani" suna mult mai bine si tânărul
Gaspar a avut inspiraţia cu această rezonanţă italică, dacă nu prin prisma unui succesor al Muşatinilor,
'

'

'

'

3 1 Iancovici, np. cit. , p. 69.
32 Ibidem, p. 62.
)) A. Decei, Istoria Imperiului Otoman pinii la /656. Bucureşti, 1 978, p. 262; 1. 1. Podea, A c.·ontribution to the study
of quee11 Elisabt:th :,· easterra policy, in ,,Melanges d'histoire generale", tom m, Bucurc�li, 1 938, p. 467.
34 Ioncovici, op. cit., p. 62.
" M. Stoy, op. cit., p. 54, nota 34.
36 lbidem.
" Ioncovici, op. cit., p. 62.
'" Nicolae Iorga. Manu�·aipte din biblioteci strcline relative la istoria rmn/Jnilnr, p . 30.
w M. Stoy, op. cit. , p. 5 5 .

40

Iancovici, np. cir. • p . 62.
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cel puţin pentru spectaculoasa sa carieră diplomatică, domeniu în care italienii aveau în epocă un renume
bine stabilit.
Reluând firul povestirii lui Iancovici, perioada serviciului la Sussed a fost destul de nefericită.
Margarita de Tabis, femeie aspră, autoritară - "severa mulier"4 1 - i-a făcut, se pare, destule zile amare
tânărului scutier. Desigur, un câmp larg se deschide aici şi unor eventuale implicaţii psihologice, ca să nu
spunem freudiene. Dar, la drept vorbind, nimic în evoluţia ulterioară a lui Gaspar nu permite speculaţii
de această natură. Teoretic, ar fi trebuit să rezulte un caracter şovăielnic, slab, dar altele sunt păcatele ce
îi pot fi reproşate lui Graţiani. În orice caz, atunci când la o vânătoare, de care, probabil, stăpâna nu avea
stire si pe care nu ar fi încuviinţat-o, Gaspar a pierdut şoimul ei favorit, el a hotărât să nu mai înfrunte
�âni � Margaritei, preferând să fugă. Undeva lângă Zagreb se alătură unor călători sau negustori
("viatores"), devine părtaş acestora şi pleacă împreună la Veneţia. Aici ar fi intrat în serviciul
ambasadorului englez - în ce calitate, lancovici neprecizând. Din Veneţia se întoarce cu acesta în Anglia.
În sfârşit, de aici ar fi ajuns la Constantinopole, de această dată în suita reprezentantului englez 1n
Imperiul Otoman42• Nu este precizat nici un nume pentru toţi aceşti ambasadori, nici perioada în care s
au desfăşurat aceste evenimente. Relatarea telegrafică a lui Iancovici oferă, însă, indirect, un neaşteptat
reper cronologic.
Relaţiile anglo-veneţiene fuseseră întrerupte de la începutul domniei Elisabetei 1, în 155843•
Rivalitatea anglo-spaniolă, blocarea Gibraltarului şi, deci, a Mediteranei pentru navele engleze, lipseau
de orice interes practic aceste legături. Ele au fost reluate abia la începutul lui 1603, când au avut loc
primele contacte, reprezentantul veneţian, Scaramelii, fiind primit, la 6 februarie, la Richmond, de
Elisabeta44• Moartea reginei, la 24 martie, a determinat tărăgănarea tratativelor, astfel că, abia în august,
vine la Veneţia primul reprezentant diplomatic englez, în persoana lui Anthony Stunden. Din motive
necunoscute, acesta se reintoarce aproape imediat, în septembrie45, astfel că primul ambasador propriu
zis a fost, de fapt, Henry Wotton, în funqie între 1604-1610 ( 1612?). În sfârşit, acesta a fost urmat în
post de Dudley Carleton (1612-1616t6• Se pune întrebarea: pe care din aceştia i-a servit Gaspar? N.
Iorga i-a propus pe Wotton sau Carletori47• Mai recent, L. Demeny şi P. Cemovodeanu îi avansează ferm
pe Wotton48•
Dacă ar fi fost în serviciul lui Wotton, Graţiani ar fi trebuit - conform lui Iancovici - să meargă
la Londra cu acesta în 1610 şi să facă acolo "joncţiunea" cu ambasadorul pentru Poartă, care nu putea fi,
atunci, decât Paul Pîndar, acesta fiind numit în decembrie 161 149• Prezenţa certă şi activă a lui Graţiani la
Constantinopole încă din 1610 - dovedită de M. Stoy - împing cronologic înapoi aceste estimări ; îl scot,
în orice caz, cu totul în afara discuţiei pe Carleton. În plus, Pîndar, care 1-a cunoscut pe Graţiani la
Constantinopole - şi nu la Londra - afirmă clar că Gaspar i-a servit predecesorului50• Or, predecesorul lui
Pîndar la Constantinopole a fost Thomas Glover, ajuns aici la sfârşitul lui 1606, când 1-a înlocuit, la
rândul său, pe Henry Lello51• Eşte vădit că Graţiani nu putea ajunge la Londra în 1610 şi să intre, în
acelaşi timp, în serviciul lui Glover, cel care plecase de aici cu patru ani înainte. Ambasadorul englez la
Veneţia, menţionat de Iancovici, în serviciul căruia a fost pentru început croatul, nu poate fi atunci decât
Anthony Stunden. Cum se va fi "lipit" Graţiani de el o dată ce acesta a stat la Veneţia, reamintim, doar o
41 1bidem.

42

A. F. Pollard, The history of England from the accesion oj Edward VI to the death of Elisabeth (1547-1603),
London, New York Toronto, 1 929, p. 477.
43 Ibidem, p. 479.
44 M. Stoy, op. cit., p. 57, nota 54.
4� Lista ambasadorilor englezi la Vene�a lui Lubbock Rawdon-Brown, L 'archivo di Venezia con riguardo
speciale
alta storia inglese, IV, Torino-Venelia, 1 865, p. 297-298, apud N. Iorga, op. cit., p. 3 1 .

46 1bidem .
., L. Dcmeny , P. Cemovodeanu, Relaţiile politice ale Angliei cu Moldova, Ţara RmtiUneasciJ şi Tran.filvaniu fn
�·ecolele XVI-XVII, Bucureşti. 1 974, p. 53.
48 lbidem.
4Q Scrisoarea lui Pindar către lordul Carleton, la 3 iulie 1 6 1 2, cu afirmaVa respectivii: .,Here is gone Gasparo Gratiani
that sometimes servcd my predecessur". apud, M. Stoy, op. cit. p. 58. nota 56.
"' Ibidem, L. Dcmcny. P. Cernovodeanu 46.
·" lancovici, op. cit., p. 62.
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singură lună (august-septembrie 1603), rămâne un mister. Ar mai fi posibilitatea ca Wotton - dacă
Gra�ani 1-a servit totuşi pe acesta - să-şi f� părăsit temporar postul, cândva, între 1 604-1606 şi să se fi
reintors în patrie, aducându-1 "printre bagaje" şi pe croat. Dar părăsirea postului de către un ambasador,
altfel decât rechemat oficial de suveran, era atunci (ca şi astăzi), o practică cu totul improbabilă. Rămâne
doar "varianta" Stunden, deşi cum am văzut, şi aceasta implică forţarea "notei" cronologice. Iarăşi
trebuie să recunoaştem că sistarea relaţiilor anglo-veneţiene, la 1558, ce va fi însemnat ruina atâtor
negustori ai Albionului, a fost pentru eventualii biografi ai lui Graţiani o mare şansă. E greu de spus cum
ne-am fi descurcat în faţa unei liste neîntrerupte de ambasadori englezi în oraşul lagunelor, pentru toată a
doua jumătate a secolului al XVI-lea şi începutul secolului următor, odată ce chiar în aceste condiţii
simplificatoare există atâtea speculaţii.
Rezumând, în final, putem presupune că Gra�ani a părăsit Sussed-ul Margaritei de Tabis şi a
ajuns la Veneţia, via Zagreb, pe la 1603, cândva înainte de august. În luna respectivă 1-a cunoscut pe
solul englez, A. Stunden, pe care 1-a urmat, o lună mai târziu, la Londra. Aici trebuie să fi stat mai bine
de trei ani, din toamna lui 1603 până la sfârşitul lui 1606, când a intrat în suita lui Thomas Glover,
proaspăt numit ambasador la poartă. Ajuns cu acest "sol" englez ("anglum oratorem")52 - cum simplu îi
spune Iancovici - la Constantinopole, Graţiani s-ar fi iniţiat în treburile diplomatice, învăţând şi limba, şi
scrierea osmană. Şi, astfel, afirmă Iancovici, din simplu servitor ("obsonatore") ar fi ajuns translatorul
("interpre.r;'') ambasadorului53• Acest singur cuvânt din relatare - "servitor" - aruncă o lumină destul de
dură asupra anilor petrecuţi la Londra şi aşa se explică, poate, de ce Graţiani nu a făcut niciodată aluzie
la această perioadă.
Talentul lingvistic deosebit - mai cunoaştea şi italiana, şi germana - ca şi aspectul fizic plăcut,
uşurinţa conversaţiei ("eloquentia natura/ia jluida'')54 , au fost tot atâtea avantaje în a se impune.
Iancovici spunea că însuşi sultanul Ahmet 1 I-ar fi vrut ca interpret, după plecarea lui Glover�5• Urmează,
ca si în relatarea lui Petricius, expunerea participării la tratativele cu imperialii56• Opusculul lui Iancovici
rămâne la fel de interesant în prezentarea evenimentelor domniei lui Graţiani în Moldova, dar merită să
ne oprim puţin asupra perioadei petrecute în serviciul lui Glover, întrucât, cu acest prilej, se pare că
croatul trebuie să fi luat contact, în premieră, cu realită�le româneşti. Un contact indirect, dar aşa cum
se va vedea, nu mai puţin incitant.
Astfel, se ştie că activitatea primilor ambasadori britanici la Poartă, începând cu William
Harbome ( 1583-1588) şi continuând cu Edward Barton ( 1588-1597), Henry Lello ( 1597-1606), Thomas
Glover ( 1 606-16 1 1 ) a fost legată, în principal, de anvergura comerţului englez în Levant57• De altfel,
ambasadorii erau consideraţi agenţi ai Companiei Levantului, eforturile lor fiind împărţite în a obţine
privilegii pentru aceasta şi misiuni politice propiu-zise: obţinerea sprijinului sultanilor în războiul cu
Spania, precum şi lupta împotriva influenţei franceze şi veneţiene58 Compani � nu s-a limitat la zona
Mediteranei răsăritene şi, printre altele, a privit cu interes şi spre ţările,române. Incă de la W. Harbome
se încheiase un trata� comercial cu Petru Şchiopul (27 august 1 588), care includea în prevederi şi Ţara
Românească59 • Relaţiile au continuat în vremea lui Aron Tiranul, care contractase anumite datorii către
Companie60• Debarcarea acestuia şi refuzul lui Ieremia Movilă de a plăti creanţele predecesorului61 1-au
pus într-o situaţie grea pe urmaşul lui Harbome, Edward Barton. Diplomat energic, dotat în orice caz cu
imaginaţie, Barton ia de�zia curajoasă de a se amesteca în politica - teoretic - internă a Imperiului,
'

.•

•

'2 Ibidem.
53 Ibidem.
,.

Ibidem, p. 63.
" Ibidem.
••

I. 1. Podea, op. cit. , p. 423.

" Ibidem.

•• Tratatul la T. Codn:: scu, Uricariul, voi. IV, p. 395-396 şi 1. Iona�cu, P. Blirbulcscu, Gh. Gheorghe, Relafiile
internaţionale ale Romliniei tn documente ( / 368-1 900), Bucurc�ti , 1 97 1 , p. 174. Gh. David în Petru Şchlopul, Bucun:,ti, 1984,
p. 162-163, credea că invocarea Ţării Românc�ti în tratat nu era întîmplătoare, odatA ce acolo domnea nepotul lui Petru vodli,
Mihnca al lli-lca. fiind vorba. in această perioadli, de o uniune dinastie!.
''' 1 .. Demcny, P. Cemovodeanu, op. cit. , p. 44.

00 Ibidem.

61 Ibidem.
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începând să-I susţină, pentru scaunul Moldovei, pe fiul nefericitului Iancu Sasul, ce! �ecapi�at la �vov, în
� ŞI el unul
Bathory62 Bogdan Sasul, sau Ştefan Bogdan, a fost, fara Amdmala,
1582 din ordinul lui Stefan
'
din a�este stranii, dar nu mai putin interesante personaje, născute de epocă. Dotat cu indiscutabil farmec
personal şi, în orice caz, c� per�everenţa, vitală unui pretendent, drumurile acestui pribeag prin Europa
timpului, aduc bine cu cele ale lui Graţiani.
Astfel, după moartea neaşteptată a lui Barton, în 1597, îl găsim rătăcind prin Veneţia, unde
încearcă, fără succes, un mariaj cu nepoata unui renegat veneţian, Iusuf Cievatelli, ajuns dregător
influer.t la Poartă. Apoi, pe la începutul lui 1600, a apărut în Anglia Elisabetei I, în slujba căreia intră.
Participant la asediu} Ostendei (iulie 1601), capătă de la regină o scrisoare de recomandare către Henry
Lello urmasul lui Barton. Fireste ' telul lui rămăsese tot scaunul Moldovei. Lello, slab, nehotărât, fără
anve;gura I�i Barton, îi plede�ză prost cauza, odată ce, la începutul lui 1604, îl aflăm pe nefericitul
aspirant Ia tron, în închisoare, în compania, selectă de altfel, a mai norocosului, în viitor, Radu Mihnea.
Evadat cu peripeţii, în iunie 1606, ajunge din nou în Anglia, unde personalitatea, ca şi aventurile lui, fac
destulă impresie, ajungând chiar personaj în două piese engleze ale timpului64•
Această digresiune - poate prea lungă - într-un studiu dedicat altcuiva, se justifică, însă,
imediat. Pe lîngă dramaturgii elisabetani, Ştefan Bogdan a cucerit, însă, şi pe Iacob I, determinîndu-1 pe
acesta, în acord şi cu secretarul său de stat, puternicul Robert Cecil, conte de Salisbury, să-I retragă pe H.
Lello si' să-I numească ambasador la Poartă tocmai pe Thomas Glover.65 Evident, cu principala misiune
de a-1 sprijini pe pretendentul moldovean. Nu există nici o informaţie directă privind un eventual contact
între Gratiani
' si fiul lui Iancu Sasul, dar este evident că cei doi trebuie să se fi întâlnit, dacă nu chiar pe
corabia ce 1-a ' purtat de la Londra la Constantinopole (am văzut calitatea relativ umilă a croatului pe
atunci), în orice caz, în clădirea ambasadei engleze de pe malul Bosforului. Ştefan Bogdan a locuit acolo
toată perioada misiunii lui Glover66• Translatorul ambasadorului, aşa cum a ajuns Graţiani, şi principalul
protejat al acestuia, nu se putea să nu se fi cunoscut. Prea multe despre Moldova nu va fi ştiut nici acest
pribeag, dar să admitem că, adolescent fiind, ar fi putut prinde domnia de trei ani a tatălui său - suficient
pentru a-1 încînta, poate, pe tînărul Gaspar cu "dulceaţa domniei la Ţara Moldovei". Ar putea fi aceasta o
explicaţie pentru curioasa pretenţie a croatului, încă din noiembrie 1614 - atunci în calitate de
negociator, la sfârşitul primei runde de convorbiri cu Habsburgii - de a i se acorda, nici mai mult, nici
mai puţin, decât unul din principatele dunărene67•
Părăsind speculaţiile şi revenind la Ştefan Bogdan, trebuie arătat că Thomas Glover, spre
deosebire de Henry Lello, şi-a pus toată energia în sprijinul acestuia, compromiţîndu-şi practic cariera
diplomatică în această chestiune. Lupta trebuia dusă acum împotriva succesorilor lui Ieremia Movilă,
Simion şi apoi Constantin vodă. Astfel, Glover a reuşit să-I câştige, în 1608, pe capuchehaia hanului
Salamet Ghirai 1 şi să-şi asocieze şi unii boieri moldoveni nemulţumiţi. Acest amestec în afacerile Porţii
a atras, însă, reacţia dură a marelui vizir Murad, care 1-a ameninţat pe Glover că-I va trimite legat în
Anglia, regelui său ! În defavoarea lui Glover şi, implicit, a lui Ştefan Bogdan, intervine şi solul palon,
Grzegorz Kochanski, fireşte partizan al Movileştilor. Însuşi regele Sigismund al II-lea se sesizează şi
protestează la iniţiativele lui Glover în faţa ambasadorului englez în Polonia, Robert Cunningham. În faţa
acestui scandal diplomatic, Iacob 1 renunţă, răspunzînd cu oarecare naivitate că 1-a susţinut pe Ştefan
Bogdan doar din considerentele umanitare, nestiind
' că va da nastere
' unei asemenea crize. În orice caz' la
insistenţele Porţii, Glover a fost rechemat (17 septembrie 161 1), şi înlocuit, în luna decembrie a aceluiasi
an, cu P. Pindar .
În ce măsură va fi participat şi Graţiani la acest episod nu se poate şti. Oricum el pare să nu fi
fost afectat, ca să nu spunem compromis, de soarta primului său mentor în ale diplomaţiei, L-am văzut
•

'

�

"2 Ibidem, p. 44-47.
,.. L. Demeny, P. Ccrnuvooeanu. op. cit. , p. 47-5 1 .

"' Ibidem.

hl> Scrisoarea lui Starzer la Hans von Molart, în 16 decembrie 1 6 14, la N. Iorga, Studii şi documente. voi. XX, p. 7 şi
la M. Stoy, op. cit. , p. 11 1 , nota 1 98 , în c11re se aratli dl "Herr Gratiani . mit Hilf so grosser Freint dic er an die Portten habe, mit
der Zcill Văivoda. die Mult.lavia overo Valachia zu wcrdcn gcth rautc . . . .
67 L. Demcny, P. Cernovodeanu, op. dt p. 47 5 1 .
611 I. Ian co v ici op. cit., p. 63.
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doar pe Iancovici afirmînd că însuşi sultanul Ahmet I 1-ar fi dorit ca tălmaci după îndepărtarea
englezului69•
Rapoartele inedite ale lui Michael Starzer , rezidentul imperial la Constantinopole scoase la
iveală, din arhivele vieneze, relativ recent :.. de M. Stoy, ni-l arată însă pe Graţiani, în această perioadă din
jurul lui 1 6 10, într-o postură insolită. Incă din cursul anului respectiv, el eliberează din detentia
otomanilor, prizonieri creştini, mai mult sau mai puţin importanţi. "Mai mult" am putea spune, căci
sumele plătite pentru aceştia i-au fost decontate, în general, din vistierii de curţi princiare. Cea
habsburgică plăteşte, de pildă, chiar prin intermediul lui Starzer, 500 de guldeni pentru doi preoţi
spanioli, oficial pelerini la Locurile Sfinte, ce fuseseră arestaţi pe malul BosforuluC0• Nu ştim cât a plătit
Casa de Austria pentru contele Weikhand van Auersberg, pentru eliberarea căruia Graţiani se interesa în
iarna 1 6 1 011 6 1 1 , dar în primăvara lui 1 6 1 1 va primi 1200 de ţechini de la marele duce toscan, Cosimo al
Il-lea, pentru preotul cretan Giorgio Moschetti71•
Este momentul să ne întoarcem puţin la varianta lui Petricius şi să reamintim că, în virtutea ei,
Graţiani ar fi răzbit la Constantinopole datorită fratelui mai mare şi negustoriei cu pietre preţioase. Că
această relatare nu o contrazice ci, mai mult, o completează pe cea principală, a lui Iancovici, pare destul
de limpede în acest context. Nu dintr-o leafă de translator te avânţi în asemenea afaceri, decât este
rezonabil să presupunem existenţa unui frate prosper în capitala otomană. Apare iarăşi cert că Graţiani a
părăsit serviciul la Glover cu ceva timp înaintea debarcării acestuia. Cînd, în martie 1 6 1 1 , murea
translatorul (dragomanul) imperial, Mattia del Fara, şi Starzer îl propunea în locul lui pe Graţiani, acesta,
prea prins de afaceri, poate şi sătul de asemenea slujbă, a declinat oferta72, dar nu se scuză nicidecum că
ar fi (încă) dragomanul (translatorul) lui Glover. Rezultă din acest episod şi legăturile strînse cu Starzer,
cel care, de la venirea la Constantinopole, în primăvara lui 1 6 10, a fost, ani de zile, sufletul ambasadei
imperiale de aici, redactînd rapoartele către Vie:na, zbătîndu-se şi trăgînd sfori în opoziţie cu indolenţa
celor doi ambasadori titulari, Pietro Bonomo si Andrea NegronC3• Prietenia lui Gratiani cu Starzer a fost
cimentată şi prin sprijinul material pe care cr�atul, bogat acum, 1-a acordat reziden tului. În paratenză fie
spus, curtea de la Viena pare să fi fost destul de strînsă la pungă cu funcţionarii amba·s adei sale, nu o dată
Graţiani sau fratele acestuia, împrumutîndu-1 pe Starzer cu sume mari74•
Cei doi nu s-au ocupat, însă, numai cu eliberarea preoţilor imprudenţi, ci îl vedem plănuind, în
vara lui 1 6 1 2, nici mai mult nici mai puţin, decât o vastă ligă antiotomană, în care ar fi trebuit să intre
Imperiul Habsburgic, Toscana şi Spania75• Se V<�de că ideile unei aceleiaşi epoci plutesc cumva în aer,
odată ce, cam în acelaşi timp, independent, proiecte similare nutreau, de pe alte poziţii însă, un Pere
Joseph, fraţii Sforza, viceregele Siciliei, Pedro Tellez de Ossuna, şi, mai ales, Charles de Gonzales, duce
de Nevers, cu a sa Militia Christiana, ce va intersecta atât de mult destinul lui Graţiani76•
În orice caz croatul nu s-a limitat doar Ia planuri şi, în iulie 1 6 1 2, a plecat din Constantinopole
în Italia în vederea unei întrevederi cu Cosimo ă1 II-lea al Toscanei. Întâlnirea de la Florenţa cu marele
duce a avut se pare, şi scopuri mai prozaice, anume vînzarea unor bijuterii. Reluîndu-i pe Petricius şi
Moreri79, care, reamintim, menţionează şi ei această tranzacţie, într-un context special, lucrurile se leagă
din nou. Acum, în 1 6 1 2, se pare că a avut loc acel episod, ieşit din comun, al eliberării celor 80 de
prizonieri turci, ei ajungînd la Constantinopole în cursul anului următor. Şi astfel, plecat în Italia să
înjghebeze o ligă, antiotomană, Graţiani ajunge la Constantinopole, dacă-1 credem pe Moreri, " . . . un des
69 M. Stoy. op. cit. , p. 60.
70 Ibidem, p. 6 1 .

71 Ibidem.

71 Ibidem, p. 77 (aici
73 Ibidem, p.
Ibidem, p. 63.

74

64-65.

enervarea lui

Klcsl pe Negroni şi

decizia de a-1 inlocui, în septembrie 1 6 14) .

7� Despre iniţiativele antiotomane ale timpului şi, in special, despre ,.Militia Christiana" la Carol Giillncr,
Beziehungen der riimanisclaen wojewuden Radu Şerban, N. Petraşcu und Ga.rpar Gratiani zur " Mitice Chretienne ", în RP.SEE,

tom VI, nr. 1 , 1 968, p. 7 1 -72 şi idem, Lu Mitice Chretienne, un ifiSiru'flenl de croi.rade au XV/l-eme siecle, în

l'cScole roumaine en France", xrn, Paris, 1935-1 936, p. 59 şi urm.
76 M. Stoy, np. cit. , p. 64 şi 66.
70 Ibidem.
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principaux Bachas de l'Empire Ottoman !''80• Sigur că Gaspar nu a ajuns paşă, dar, sigur, a câştigat
pretuirea Portii si' a intrat, în orice caz, în atenţia conducătorilor otomani. Ar fi o explicatie pentru
înt�putul - d�că nu reluarea - carierei sale diplomatice căci, întors la Constantinopole, el ar fi dorit să
participe la negocierile cu Spania.
Deceniul al doilea al secolului al XVII-lea debutase destul de nefericit pentru otomani, în
special r- e plan maritim. Politica activă a viceregelui Siciliei, Ossuna, şi-a marelui duce Cosimo al II-lea
- patron al unui ordin de corsari, "Cavalerii lui Ştefan" - cauzase grele pagube flotei otomane81• După
înfrîng'.;rea de lîngă insula Chios ( 16 1 3), cînd a murit însuşi comandantul flotei, Halil-Paşa82, atmosfera
pe malul Bosforului începuse să aducă cu cea de după Lepanto. În aceste condiţii, marele vizir, Nasuh
Paşa, a înclinat spre o pcwe cu Spania83• Încep unele tratative, tocmai cele care-I vor lansa pe Graţiani. La
drept vorbind, poziţia croatului în această chestiune nu a fost prea clară. Ştim că la întoarcerea sa din
Italia la Constantinopole, în toamna lui 1 6 1 3, 1-a avut alături pe reprezentantul Spaniei, don Pietro
Bruno84• Rolul lui Graţiani pare să fi fost mai mult de curier, între Cosimo al II-lea şi marele vizir. Prea
multe nu se cunosc, discreţia cu care s-au desfăşurat aceste tatonări datorîndu-se, mai mult ca sigur,
înverşunării fireşti cu care olander:ii şi mai ales veneţienii, urmăreau să le mineze. Sigur, prin mai 1 6 1 4,
Graţiani se scuză faţă de Starzer că nu-i mai scrie pentru că este prea prins cu "pacea spaniolă"85 Dar,
cum singurul interesat în mod real de această pace era marele vizir, Nasuh, - spaniolii simţindu-se, pe
drept, foarte puternici - sfârşitul violent al acestuia, la 1 7 octombrie 1 6 1 486, va coincide şi cu
înmormîntarea definitivă a tratativelor. Acest episod, destul de confuz, interesează aici pentru un singur
aspect, mai exact faptul că el a înlesnit accesul lui Graţiani la tratativele, mult mai serioase, dintre Poartă
şi Habsburgi.
Se poate remarca însă, de acum, accederea croatului într-o nouă etapă. Nu este vorba doar de
trecerea de la tinereţe la maturitate. Se observă, din acea perioadă, diferenţa vizibilă de la situaţia avută
în tinereţe, de la rolurile subalteme de atunci, la o poziţie sensibil superioară. Intrat de acum în
diplomaţia înaltă, menţionarea lui frecventă în corespondenţa diplomatică a vremii permite urmărirea
mult mai facilă a acţiunilor sale, precum şi părăsirea câmpului alunecos al speculaţiilor care au însoţit poate exagerat, dar inevitabil - începuturile acestui personaj.
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