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PREFAŢĂ 

Singura ediţiune completă a Chronicei Romănilor de George 

Sinca, publicată la Iaşi în a. 1853, devenind cu totul rară, 

şi fiind şi puţin accesibilă tinerimei studi6se din causa li- 

| terilor cirilice cu care e tipărită, d. G. Chițu, ca ministru 

- al Cultelor. şi Instr. Publice, a dispus ca să se publice o 

nouă edițiune cu caractere latine, destinată în special pi- 

.bliotecelor scolare. i 

Ediţiunea sa făcut după m- scriptul Bibliotecei din iaşi, 

care a servit şi ediţiunei. din 1853, căutându-se a se re 

produce textul cu țâtă - esactitatea posibilă, cu ortografi a, 

chiar şi cu erorile şi omisiunile copiel. O singură modifi- | 

care ne-am permis, aceia de a trece, spre „mal multă în- 

“lesnire,, notele în josul -fie-cărel pagine, în loc de a-le gră- | 

mădi în corpul textului după fie-care an, precum. este În 

m- scriptul şi în ediţiunea. ieșeană. 

O colaționare preliminară a ra-scriptulul din laşi cu ce! 

autograf, care se păstreză în biblioteca <Museului Tran- 

silvan şi din Cluş, cu alte m-scripte. şi ediţiuni cunoscute 

Sa: credut că ar întârdia pr6 mult apariţiunea. cărţii, şi de 

aceia s'a decis tipărirea el fără acea colaţionare, rămănând 

ca la finele volumalui al Il-lea să se dea un indice com- 

“plet al tutulor variantelor ce se vor constata în -urmă. 

Graţie iniţiativei luate de d. D. Sturdza, ministru actual



_ al Instr, Publice, colaţionarea ediţiunei presente cu m-scrip- 

tul original din Cluş sa făcut de d. profesor dr. Gr. Silasi, 
care a notat pe marginile unul exemplar tipărit, ce se păs- 

treză în Biblioteca. Academiei Române, tâte deosebirile : 
adaosele, ștersăturile și corecţiunile făcute de autor. Din a-| 
cestea se dă la finele volumuluy al III-lea indicele celor 
mal însemnate variante, cele cari adaogă sai modifică în 
ceva textul tipărit, lăsându-se afară numa! deosebirile mick 
de ortografie, punctuaţiune şi de inversiuni, spre a nu se 

“încărca prea mult acel indice. | 
In fruntea publicaţiunel sa pus studiul regretatului isto- 

ric A. Papiu Ilarian asupra Vieţci, operelor şi ideilor lui G. 
Sincai, ca cea may completă şi mal. însemnată lucrare bio- 

„grafică şi critică apărută până aqj,. după care apol se re- produce lista alfabetică a autorilor citati de Şincai, datorită tot r&posatului Papiu. 
In fine se dă registrul complet de numi propril alcătuit de tinerii absolvenți universitari dd. N. Colceag şi I. Clinciu. Cu aceste îmbunătăţiri se: presentă edițiunea de față â «Cărții care era ânteiu de a se face pentru români». In- Da . . tr'Ensa, tinerimea n6stră scolară va "putea învăţa istoria pa- triei din înseși mărturiile directe ale trecutului, singurele Cari pot da imagina viuă, adevărată ŞI prâspătă 

mentelor „trecute, singurele cari pun pe cel ce le studiază i în Ccomunicațiune directă cu spiritul societăţilor. dispărute „Singurele în fine carj fac din cunoscințele istorice ce ele ne 

» dar în acelaștă 
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| pe câmpul cel în- tins şi încă Puțin cultivat al istoriey naționale. 1886 Iunie 1, 

Gr. G. 'Toci a cilescu. | 

, 

a eveni-  



Cronica luă Şincai este un tesaur, | -: .. 
Scump la tot Românul cel adevărat : 

j sa aparinţă mare pret de aur, - 

„Ave preţ de viață, merit mestimal ! 

Originea ndstră e glorificată, 

Faptele antice lumei dovedesc | 

Ce ai fost strămoşii noştri altă dată - E aa 

Şi ce merit are nemul Românesc 7. Sa 

Aici tot Românul gloria-şi găsesce : ! ; 

«4 sei suflet fic-cât de amorţit, Ma 
Citind astă carte se însuflețesce - _ _ | 

„Şi 'm a sa cădere vede ce-a greşit. o. i 

G. Sion.



ELEGIA 

Nobilis Transileani, GEORGII SINKAI de Eadem, AA: LL, Philos. et SS Theol. 

Doctoris Romani, în Magno Transileaniae Pr incipatu Scholarunm Ver nacularuni 

Valachico-Cathohiearum Emeriti Directori. is, data ad: Auctorem. ORODIADIS, 

” Magno-Varadino. îpso Festo die S. Michaclis Ar change: + A. 1803. ex „Episeepali 

Darabanthiano Tusculano. , ! 

Nomine non. solo, (ut quidam,) sed, “Magne Poesi .. 

| Vir Latia, et Patria! Vir deamate mihi! 

Quis sim, qui, exemplo multorum, -facta Bonorum . 

„__. Canto Elegeiaco Carmine, forte rogas? Da 
 Inque. his 'Te quoque quod iubeam salvere Poetam 

Percelebrem ignotus, Res Tibi nonne nova? - 

- Mle ego sum, cuius generavit Sia Parentes: 

Exornat quorum Cera, vetusta Lares, 

Nutriit.in Studiis primum me Musa: Szabâdi ; 

Simsondinu dein Patria cara mihi. 

_Nutriit Agropolis gemina me postea messe, J 

Claudiaci unde peto docta Lycoea foi. + -,. 

Hie ego deliciis Phoebi consuescere primum . | 

„Coepi, et Parnassi scandere laeta iuga. 

Bistricium hine migrans Ciceronis in arte diserta | 

Ingenium placuit percoluisse mihi. 

 Inde Balasfdlvam docturus“ tendo iuventam 

" Annum, quo lapso, Roma videnda uit. . 

“Transegi Romae lustrum, quo tempore dignus - 

“Lauro quum. fuerim, Laurca bina data est. 

“In studiis (fateor. gratus,) me Zloma iuvabat : 2. 

„Omnis enim patuit Bibliotheca mihi. | 

Dum patuit, multis e.Libris multa notaşi : 

"Cuius erat STEPHANUS BORGIA! causa rei. 

“Cum Doctis solitus consummere tempora semper, 

Quos adstare mihi is; iussit et esse duces.
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Urbe redux annum iubeor remanere Piennae, 
„_ Natalis Socio .regna petente Soli. 

Hic JMfethodum . didici, Canones, et Iura per annum, 
Et sum scrutatus plurima Scripta manu, 

Hie mandata typis legi noctuque, diuque, - 
“Historiam ut Dacicam condere rite queam. 

Cornides exacuit stimulis, Benli atque Garampi, 
Fautoremque egit quisque patrocinio. 

Adstitit his cunctis mihi plus DARABANTIIIUS unus,. 
„.“ Romam mittenâi maxima Cura mei. 
In Patriam reduci pariter non defuit unquam : 
ti Nune etiam egressum .protegit, aique fovet. 
Cui Deus idcirco, precor, addat Nestoris annos, 

Maxima et in coelis Praemia sero ferat, — 
Ad Patriam rediens, referam nunc, quae bene feci 

Pro cultu: Gentis, proque decore. mese. A 
Principia edideram : vulgaram Granata : 

Alphabeta duo, qualia Norma tenet, 
Doctrinam Christi deduxi fusius, unquam 

Quam fuerit Valachis traditus iste Liber. 
Deerat Ars patriis Nrumerandi recta Palestris : 

„Hane etiam studui progenerare novam. 
Ter peragranăa fuit mihi- Trausilivania tota. 

IOSEPHI iussu Regis Apostolici, 
Ter peragratus eam, pro linguae, et Gentis nonore,. „În Valachis statui Commoda multa Scholis. Quas modo non augere, ast una reddere firmas | Per bis sex hiemes “maxima Cura fait, His exantlatis, consecratisque Saluti | _- * Communi, COgor pessima quaeque pati. Quid? quod et a Studiis cogor secedere nosiris, 

Et colere ingenio rura aliena meo. Namque, dolor! 'terris erepto Rege IOSEPHO, Qui, pol! ( Ă | perpetuo vivere dignus erat, Primum Teutonicae “mandant primordia Linguae 
Tu Ne doceam ; audacter dura minando mihi. 
um, fictas Causas, — et qui me perdere possin!- 
NR Quaerunt !— Dropitii sed vetuere Poli. - 

His, aliisque malis vexatus, Munere gesto Insons 'exutus, praesidioque carens. 

quin et. 

= 

=
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Historiam  quondam coeptam exarare resumo, : 

Quam nequii ob fatum continuare prius. 

 Hungariaeque mihi cum Spes magna essent in oris 

Volvenăi Libros,. Ser iptaque prisca Manu, 

“Musarum Studiis florentem commigro Pardam, 
Fautores plures quae fovet alma mihi. 

Hic ego dum veteres pro more saluto Patronos. 

Praesulis IGNATI devenerorque Lares. 

- Devenerorque_ hospes Canonis de nomine dicti 

Concilii Graeci limina amica mihi: =. 
Accedo plures demum, quos contigit olim. 

„ „Novisse in-Populo, ae Nobilitate mihi. - | 

Hic etenim crebri florent, non Stemmate .solum : 

__ Ast etiam illustres Pallade utraque Viri. 
„ Praecipuos inter primus mihi aditur Amicos, 

- . TERTINA, Regalis Gloria rara Scholae! 
Quem mihi falsa tulit moerenti -Fama supremum 

- Ante duos annos oppetiisse diem: — 
Eece! hunc Incolumem -complector; maxima laeto 

- Gaudia propterea Corde movente-meo. - 

„Seilicet Ile! 'Tuo dignus quoque TERTINA plectro 

- Nuper Apollineo,. magne Poeta, coli; | 

Est cui dicta Salus a nostrae plurima Terrae 

Luminibus doctis, ore relata meo." i 
“EL cuius merito trans silvas Patria fusa, 

„In magno aestimio nobile Nomen. habet.. 

Scire cupis nostri metam Sermonis, et orsum ? 

. Plurima de Rebus dicta fuere novis. | 

Sermo fuit Studiis de Bellis, atque Magistris, 
"Quantum hâec, atque illos extera 'Regna colant. | 

Quana Bavarus Doctis, et Russus pingue Minerval 

„_* Atiribuat Sortis cum. meliore -Statu. 
Et quani magna Borussus agat cum Consule. Primo 

Gallovum ; vigeat Cultus ut " Aonidum. 
Nostra simul dubii nova Fata 'expendimus, aevo , 

„_ Hoe queis tam reete culta Iuventa. fait. — 

| „Sea mox. ad Vatum Versus, et Scripta reversis, 

- Ta 'fueras nobis maxima Materies. 

Ile mihi, ut vidit, modulamina - Vestra- probari, 

„ Eaita plira dein Carmina Vesira dedit. Dă 

e
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Legi Elegos hilariș, queis VÂLYI, PRAYque canuntur : 
Et quibus ornatur Csanadiense Pedum. 

Legi etiam Lessum, quo flesti lunera magni 

GVADÂNYI Herois, Vatis «et egregii. | 

Nec potui nostrae moderari, creâe, Camoenae,- 
Quin recolat Nomen relligiosa Tuam. 

Seque Tibi notam reddut Pietate calenti, 
Ingenium gestit qua celebrare Tuum. , 

Quumque peregrinus caream. charta, calamoque, | 
Haec mihi mox offert TERTINA, noster Amor! 

Cuius Amicitia doeia uti ut Gloria magna 
Est mihi : sie Vobis est specialis Ilonor. 

Quotidie urbanos -Illius viso Penates, 
Ex6ipior dulci semper et alloquio. 

Doctior et redeo semper  saliatus opima 
Doctrina, ex .hujus quae fluit ore Viri. 

Quaeque mihi. tanto potior, quod :Pectora prodat 
„. Lacte, et Ryphaea candidiora nive. 

Atque ubi detexi me gentis texere nostrae | 
A multis annis latius Historiam; 

Suppetiasque simul: petii,. pretiosa Supellex 
Librorum illius quas mihi ferre potest. 

Continuo facilis, promptusque Volumina -rara . 
— Nondum visa mihi plurima nota facit.. 

Iconibus, Nummnis, Libris, Seriptisque locuples, 
| Queis decorata nitet Bibliotheca sua. 

Obstupui fugieniia tot Monumenta vetustis 
De patriae Rebus conglomerasse Virum, 

Omnia, quae; pretii sunt. cari, ingenlis et usus 
(Cognita si fiant) pluribus illa lorent,. Usibus illa meis doetus Possessor, et Ipse . 
Altera viva vovel Bibliotheca lubens. 

Quin crebro propria dignatur me _quoque Mensa, | Consiliisque: bonis ie relevare .studet. 
Est haes immerito Cultori gratia facta, 

Gratibus immensis deveneranda mihi. 
Non minus illa etiar -pergrata mente colenda, 

Meddiderit notum quod 'Tibi me, mihi Ter 
Atque ideo Lux haec Illius Nominis alma, Phoebea fulgens splendidiore coma, - 

ar
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Laetiliis amplis cunctorum culta Bonorum, 

„Est etiam nostra concelebranda Cheli. 
O felix Fatum! tantum quod munere Divum. 

Detinuit nobis, Hungariaeque Decus. 
Lembergae -luerat si digna Zamoscia Voto, 

Perpoliat pulehris TERTINA quam Sludiis : 

- Digna quoque est Nutrix dulcissima, Vardia Magna, 

” Pierii Coetus, talis honore Viri. 
„Que Tibi quod Mater sit, multum gratulor li, 

Magnae Matris” Honor, Magne- Poeta, Tuae! 
PAÂNNONIOS IANOS non omnes abstulit Aetas 

Una : imo plures nostra remota dedit. | 

“TERTINA quos.. inter cum NAGYIDE verlice summo 
- Castalii errabit tempus in omne Iugi. 

Atque utinam! 'plures Concordia duceret illue, 

Pectoris expulsa sedibus Invidia. 

Nec tantus Fastus, Contemtus, et atra Simultas 
Multoruna premeret bilem, animumque trucem.. 

Quid valet excultum Studiis dici! Indole vero. 7: 

Vulpibus esse, parem, Tigridibusque feris ? 

In Culiu doctis docti sint : mox quoque Civis 
Pluris eos faciet, Nobilitasque potens. — - 

Sed rage, quid voveam, pelis? en! mea maxima Vota 

Audi; illi coram iam recitata Viro: . 

De cultu Hamgaricae, Meritissime TERTINA, Pubist 

Archi-que Vardensis Curio Gymnasii. 

Olim qui pepulit de summis Daemonas Astris, 

Pr otegat  hic semper Teque, Tuamque Domun. 

„Sin Dus, esto meus : servet cum NAGYIDE nostro 

e Deus; et tribuat cuncta cupita Tibi. 

Vivat ALEXANDR Ghatus cum Matre! Paranii 

Par animo, ac ideo dignus ut alta 'petat. : 

Tu quoque,. Nominis alia Dies, per tempora long ga 
i Incolumi redeas semper amoena Viro. - 
Vivani! Hungariamgque diu orneut TERIIN A, AG que | 

Carminibus, Ieritis, Gloria, Ionore suo ! 

4



' VIEŢA ŞI OPERELE LUI G. ŞINCAI 

Ă A. PAPIU ILARIAN. 

I. Gheorghe Şincai Sa născut în Şamşud, sa 1a 28 F e 

| bruarie 1754; anul întemeierei şedlelor din Blaj, sai la . | 

1753, chiar cu o sată de ani inainte de publicarea: Chro- 

nicei sale. . 

Şamşudul e un: sat mare în scaunul Mureşului în ran- 

silvania, locuit de Români și de- Secul. În acest sat se a- 

-- flau aşezaţi părinţii săl, Ioan: şi Ana născută Gereg ( Grecul), 

“având. în 'posesiune o parte de moșie nobilitară străină. 

“ Tată-s6u fusese poslujnic pre lângă vlădica Joan Patachi. 

De altmintrea, familia Şincai, vechi nobili, exornat qudrum 

cera vetusta lares, se. trăgea din Şinca-teche, în ț6ra Oltului “ 

 (inutul Făgărașulul). Odinidră partea cea mai mare a sa- 

- tului era moșie avitică a familiei Şincai. “Tot pre moșia la- 

= miliei a fost întemeiată Şinca- nouă, precum pre larg. a pro- 

r 

E bat acâsta Şincai-la dieta ţărei din--1792. - 

„Pre când Şincai al nostru era încă copil, ambele. sate 

fură militarisate, adecă conscrise în primul regiment român . | 

de margine, împreună cu posesiunile lui Sincai și „ale al- 

tor nobili de acolo: i 

Tată-săi Ioan şi muma. sa Ana și frate- stii Pantelimon 

„sunt Angropaţi în Şamşud. Un alt. frate; Ioan fiind căpitan
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în al doilea regiment român -de margine, cădu luptându-se 

vitejesce la Lărch lângă Rin la-a. 1795. | 

Moşul s&ă despre tată se chema Andreiii. Frate cu ace- 
“sta era raţionistul de la Turnu-roșu , Stefan Şincai, care 
la 1705, năvălind Curuţi: asupra Turnului-roşu, peri şi din- 
sul acolo. La a. 1738 al Chronicel menţionâză pre <Slelan | 
Şincai de Șinca, care fusese deregător de Camera crăiasca 
în Blaj». ” e Sa 

Moşul să despre mamă, Nicolae Gereg (Grecul), precum 
povestia el, pre la 1708 trecu de la Curuţi la Lobonţi, și 
fu între aceștia căpitan până la pacea de la Satmariu, când 
se lăsă de ste şi, întorcându-se acasă la Jiciti, se căsători - 

„cu Ruanda Tirol: (Turcu) din Sacal, "care sale sunt în câm- 
pia din comitatul “Turdel: . Sa - 
Numa! ătât scim despre familia lui Şincai. El n'apucă pre . 
semne a-și plini promisiunea ce face la a: 1711 al Chro- 
nicel, unde dice despre o scris6re a boiarilor din (ra Ol- 
tului, că o va aduce mai pre larg când va scrie despre a- 
milia: sa. 

II. Tatăl lui Şincai nu era om învățat, dar iubitor de în- v&ătură. El se adoperă a da fiului s&i o crescere deplină. Îl trămise de mic la Şc6la din Sabed, tot în scaunul Mu." reşului, ca să înveţe unguresce,. fiind acest sat locait numai "de Secui unitari sau arian!.. Dar lui Șincai nu- plăcu aci. Deci tată-său îl aduse. peste puțin acasă Ja Samşud, unde _urmă.apot mal mult timp la școla sătescă sub prevegherea ȘI îngrijirea părintâscă. NE Aa NE a Pre la 1766 așa dar în etate cam de 12: ant, fu trimis - la Oşorheii. Aică, la Reformaţi, începu să învețe cu mult progres primele elemente ale limbel latine şi unguresci, sub direcţiunea prea învățatului profesor 47, Kovâsanai. Dol ani înveţă în” colegiul Reformaţilor. din: Oşorheiu: ki | Pre la a. 1768, Șincai, în etate de 14, ani înţa fratelui s&i may mare 
4 

prin stăru-: = 
» Căpilanului Ioan, trecu la Cluj, .-
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unde Îu - primit de lesuiți, | ca. intern, în. seminariul iosefin. . ... 

Aid învăță gramatica şi poetica în curs de patru. anl de 

dile, cu atâta silință şi atât succes, în cât nici unul din: 

nâmeroșşii! elevi al seminariului nui putu disputa vre-o dată - 

locul întâiă în studie. N 

lar la 1772 lasă pre Iesuiţii din. cluj «pentru Gre-ce nă- 

„sărâmba», precum spune el însuși, şi, pentru: ca să în- 

vețe şi limba. nemţescă, trecu pentru. retorică la Bistriţa să- 

-s&scă, în gimnasiul Piariştilor de acolo. 

“Terminând retorica, în anul următor 1773. fu primit în" 

mănăstirea de la Blaj, şi însărcinat cu predarea retorice 

şi a poetice! în şcâlele române de aid. Era atunci Șincai 

in etate numai de 20 ani. Atât de timpuriu îl judecară Su-. 

perioriă demn. de a-l înălța de pre. bancă în catedră. 

După un. an de Grobă. ca profesor, la 1743, “mitropolitul: 

Gregoriă Maior, după opiniunea unanimă a. tuturor, iar mal 

ales prin stăruința şi autoritatea lui Ignațit Dorobant, pre 

atunci preposit în Blaj, în urmă episcop “la Oradea-mare, 

îl trămise la Roma împreună cu Petru Maior. 

Cinci anl stete Şincai în Roma, dol pentru filosofiă, trei 

pentru teologiă, în colegiul de propaganda. La 28 Ianuariu 

1779 primi laurea de doctor în filosofie şi în teologie. In 

Roma puse fundamentul 'studielor sale istorice. El ajunse 

a fi numit custode al bibliotecei colegiului de propaganda. 

Mulţămită cu deosebire cardinalului Stefan Borgia, secreta: 

- vul colegiului, tâte bibliotecile Romei erau deschise lul Şin- 

cai, şi anume : biblioteca -vaticand, biblioteca. - sopra la Mi- 

- nerva, biblioteca benedictină, afară de biblioteca colegiului, 

“al cărei custode era, precum! “disel, el însuşi... Culegea di ŞI 

npte.. cu 0 ardore fără de esemplu din cărți și manuscripte. 

- Borgia îl câștigase “de la papa Piu: VI, voia formală de a 

„ceti tâte cărțile, şi cele oprite şi: damnate, şi de a cerceta 

şi :consulta tâte bibliotecele. Ce e mai mult, acest cardinal 

merse cu buna Voinţă până acolo. de-i tocmi, cu banil “săi
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propri, un preot învăţat care să-l ducă, veri-când ar cere, 

prin bibliotecele publice, şi să-l porte și introducă în socie- 
tățile erudiţilor Romei. De multe ori Borgia Singur îl căuta 

, şi-i arăta, diferite cărți, până aci necunoscute, ce coprindea 
| ceva despre Români. Ades.îl poftia la masa sa, înconjurată. 
de.a pururea de erudiți al Romei şi străini, din ale căror 
convorbiri profita în tâte privirile. 

III. După terminarea studiilor sale în Roma, Șincai, în- 
 torcându-se la 1779, se opri, din porunca împărătesei! Ma- 

riei Teresiei, în Viena 'Austriey pre un an, intrând în se- 
_minariul S-ta Barbara, unde se afla ca prefect al studiilor 
Samuel Klein, amicul şi compatriotul s&u. Colegul să Pe- 
iru Maior se întârse la Blaj. 
“Io cursul acestui an el a învățat în Viena catechelica şi 

„metodica în scâla: normală de la Suta Anna. De asemenea 
şi. dreptul naturei, dreptul public, al ginţilor şi dreptul e- clesiastic. ii | | In acelaşi timp publică în Viena, Zlementa linguue Daco- Pomanae, compuse de Klein, dar înavuţite și întocmile de dinsul. Era să tipărescă „Pe lângă acâstă gramatică Și un dialog despre originea Românilor, dar nu-l îngădui censura curţei împărătesci din Viena. i a E Nociuque diugue studia Şincai în: Viena, cercetând biblio- tecele şi făcându-și însemnări din cărți și manuscripte pen-- îru istoria «dacică. In Viena făcu cunoscință cu cel mai în- “semnaţi istoriei. Celeberrimul Daniil Cornides; «de cât carele mal înv&țat, dice Şincai, n'a avut corâna 'ungurâscă pre - timpul seu», el. cel întâiu. merse. să vadă pre tânărul isto- TIC român, şi rămase uimit de mulțimea | _V&du la dinsul. Benli, .ca, şi Cornides, îl încuragia şi-l îm- Prumuta cu cărți rar 
m Că! e ȘI cu. manuscripte. "Garampi, nan-. „ciu _âpostolic, îl deschise biblioteca- nunciaturei, căutând si ar&tându-i e] însuși cărți și manuscripte de » hevoe.. In Viena făcu cunoscință Și cu învățatul Hadil, pre--- 

a documentelor ce. a 

cari. putea ave



-şedintele cancelariei belice. De asemenea, cu Sulzer, care-i 

comunică „chronica lui Miron. Costin. De. la ' consiliariul de 

curte din Viena, Ştefan Costa, primi, între. altele, "diploma 

lul Michaii Vitâzul de la 1599, prin care acesta întăresce 

articolii dietei din Alba-lulia. 

Ast-fel lucra Şincai în Viena, în etate de 27 ani, pre 

întrecule cu „Rlein, la gramatică, la istorie, afară de stu- 

diile normale şi juridice la-cari urma. 

Metodica. și catichetica se vede a. fi primit ordine de a 

le învăța, anume cu scop de a. fi apoi numit diveelor al 

şedlelor române din Transilvania, Ls 

IV. Şincai trebue a se fi întors în. patriă Și anume la 

Blaj, între anii 1780—82. In 'care anume an se întârse Şi . 

“începu a funcţiona ca "director, n'am putut: afla. “Dar de 6re- 

ce el afirmă că a purtat acesta diregătorie în curs.de 12 ani, 

iar din documentele ce de curend primirăm din Blaj, re- 

sultă că el fu scos din directorat în anul 1794, „apoi func- 

țiunea lui trebue a fi început în anul 1782. 

Ca director, neoslenitul Şincai publică, din ordinea îm- 

păratului Iosif II : | . 

La 1783, în Blaj, Gramatica latină- română.  Regulele la- 

tinesce și românesce cu litere” străbune. Din astă gramatica _ 

“învăţară şi contirmporanil domnului Ciparită pre la 1814—15.. 

O altă ediţiune de acestă gramatică are Şi text german Și 3 

unguresc pre lângă cel latin șiromân. .. | 

Tot la. 1783 publică şi un. catechismu, însă cu. , litere ci- ! 

riliane, care şi până acum a remas în scâle, după cum a- 

„Tată D. Cipariti, Re DT o 

De : asemenea, "două abecedare : anul „pentru scola pri- 

. mară din Blaj, altul pentru scâlel sătesci din Transilva- 

nia. Cel de întâiă în patru limbl :- latină, ungară, germană 

„Și română; al doile numai cu litere române. ARE | 

La 1785, aritmetică forte bună. | 

Şincai fusese călugăr și. canonic, | «cel mal ag e jos în sân- .
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_țire, qar al doile în deregătoriă,». în. curs de 10 ani, adecă de la 1774 până la 1784. EI învățase teologia ca puţini 
| alți: 'dar, om luminat ca epoca în care trăia, şi ca cel ce - 

“ escia năravurile popesci», el'nu era. amic al călugăriel şi 
al călugărilor. Drept . aceea la 1784 se lăsă de călugărie, 
împreună cu Klein, Peterlachi, şi P. Maior, dicend că nu- 
mai pentru a pute merge la Roma intrase în mănăstire. 
Călugării incă nu. iubiati pre acest bărbat luminat, dar pu- țin tractabil; deci fără greuiate îl dimiseră în nomine Domini. | Dor-spre-dece an! lucră Șincai ca director al sc6lelor naționale în tâtă țâra Ardâlulul. "Trei sute scâle înființă. In archivul mitropolitan din Blaj. se păstrâză un exemplar de decrei pentru docentele Sc6lel române-naţionale din Fenegu- - săsesc, subscris. de Șincai'la 25 decemvrie 1787. Ca direc- tor, Şincai avea 1efă. de 300 fl. pre an. Dar când eşia să cerceteze scâlele, primia diurnă. In asemeni visitațiuniy, de trei ori percurse, din. ordinea împăratului Iosif, tâtă 'Tran- silvania, făcând apoi relațiuni despre starea scâlelor. Cu- „n6sc6m. două documente despre zelul înflăcărat și neobo- sit cu care .lucra Șincai pentru înmulțirea scâlelor şi înain- (area .culturei române — pro linguae et gentis honore. Anume, Sinodul ținut în Blaj la 18 Decembre 1792, „atestă că nici ostenela, nici însăși sănătatea nu şi-o cruța Şincai în pur- tarea deregătorier sale. e 

„V. Imtraceea, .la 8. Ianuarie 1790, Iosif 1] e constrins a revoca reformele. man ce întrodusese. i La 20 'Febrvarie același an more marele împărat, E qui, pol, perpeluo vivere dignus era; imperatul iubitor de omenire «sub care a resuilețit Româ- Nil, şi-eti atunci înflorind mult puteam». dice Şine dâncă durere. AI 
„Pre când revoluţiunea cea mare, 3 

stema milenarie a trecutului,” și proc] tăţii şi egalităţii omenesc, 

ai cu a- 

la Apus resturna si- 
ama principiile liber- in Austria şi mal ales în Un-
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garia-:și în: Transilvania ,: după: mârtea lui Iosif; reformele 

cele cădute ale acestuia provocaseră o reacțiune încordată, 

aristocratică și feodală. Ungurii, naţiune aristocratică 'care 

în nici un cas nu putea simpatisa cu o revoluțiune demo- 

cratică, cereau cu înverșunare restabilirea constiluţiunei 10r . 
feodale ce era să o sfârme de tot Iosif împărat.. In tâtă Un- - 

garia și Transilvania nu se ivi între: Unguri un 'singur apo- 

stol al dreptului egal, dice Ungurul . Kovari. Revoluţiunea 

francesă,. constată acest Ungur, nu găsi simpatii de cât.la, 

Românii Transilvaniei. Aceştia, pătrunşi de principiile. lui - 

losil şi ale revoluţiunei, se presintă la a. 1791 înaintea 

împăratului şi a dietei din Cluj cu acel faimos şi pururea : 

neuitat 'act al naţiunei române, prin care pretind restabili- . - 

"rea Românilor, vechilor coloni at lui Traian, în usul. tuturo» 

drepturilor naţionale, de o potrivă cu cele-alalte . naţiuni ale 

-ț&re), invocând, el. singuri. în. Răsăriţul Europei, drepturile 

"omului și ale cetățenului.: “pura et simplicia tea homânis, tam 

civis jura. -- . 

Ungurii Fi Nemţii, cu puteri unite Și cu violenţă, respin- 

| seră aceste pretensiuni. 

Eder, istoric sas, se insărcină a le critica, Și combate. 

Şincai răspunse . prin '0 anticritică energică, care însă nu | 
9 putu tipări. 
- Să însemnăm că la dieta (&rer din 4792, Şincai încă 

aşternu o petiţiune în “causa. posesiunilor familiei sale. 

Intr'aceea, “reacţiunea ungurâscă - ce urmă. după m6rtea 

lui Iosif, nu putea să nu lovâscă şi. pre Șincai. 
Inimicii sedlelor naţionale și a lu! deveniră din ce în- 

ce mai cutezători. Mal întâiă. i se trămise ordine:de a nu: 

se may propune limba germană : audacter dura minando mihi. 

“ Pulin după. aceea născociră asupraii lucruri grave. ce pu- 

lea să-l pârdă, qui me. perdere possint, acusându-l de prin- 

cipie germanice,  reșlurnătore, şi de lurburător al ordiner 

- publice, 

Era pre atunci episcop în Blaj Ioan Bo, Şincai, ca și”, 
. 2
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“Klein și Maior, bărbaţi. superiori, cu atât mal puţin puteai 
să stea bine cu Bob, că, pre'când acesta cerca a viri în 
biserica română innovaţiuni latine, e apărai cu însufleţire 
vechile datine ale bisericei orientale. Incă de pre la 1792, 
dacă nu de mai nainte, începuse a se forma în cler o o- 
posițiune seri6să asupra administraţiunei episcopului. Pre 

-la:1794 oposiţiunea era să erumpă. -Pre atunci se lăudase 
Bob asupra lui Maior: Dabo operam ut destruam ilhum,. 

Acţiunea intentată. asupra lut Șincai nu e bine cunoscută. 
Dar, dintr'o cercetare. făcută asupră-i la 11 Septembre 1794, resultă că el era arestat pentru. că ar fi rostit Gre-cari cuvinte țintitâre la turburarea păcei publice. Interogat , el respunse între altele : <Fiina denunciat la guvern «pentru nescari cause, se ordinase cercetare asupră-mi. Cu «acestă ocasiune, mergend eu la mănăstire, călugării "mi „_<diseră între păhare : Hei Șincai, dar bine ce o dreseră <asupră-ți. Eu 'diseiă :. dâcă ast-fel “se portă episcopul cu «mine, apol ego eliam ero dux et author rebellionis alque con- <juratorum (adecă : eu încă voii fi autorul și capul rebe- sliuneli şi al conjuraţilor). Profesorul de filosofie îmi ob- „*Servă dicend : mare vorbă al grăit., Șincai; tu-ti puy «capul în joc. Iar et respunsel : n'am „grăit nimic con- «tra ţerei nici conira împăratului ; am vorbit c6ntra epis- *copului.» Vorbele lut Şincai fură interpretate întrun sens ce. n'a putut fi în cugetul lui. El-fu arestat sub inculpare de tendinţe de rebeliune. a ai La 13 Septembre 1794, aşa dar su luY Șincai, guvernul invita pre episcop, rector în locu-i. a 

b cursul 'cercetărel 
să propună altai- .
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“La 10 August 1795 Şincai se afla în. Blaj, pre picior 
“liber, dar a/flictus ultra modum, precum se subscrie însuși . 

într'o epistolă prea, caracteristică adresată, episcopului Bob. 
- In astă :epistolă el își da încă titlul de actualis. director , o 

pre semne după modul său “cel ironic, fiind-că “Tatu, era, . 
numai interimar. 

E bine a însemna că, chiar pre când. Şincai era  acusat 

pentru principiele sale şi arestat ca turburător al ordi- - 

- nel publice, în: Viena şi în Pesta, se arestai toți cel în pre-: 
pus de a simpatisa cu revoluţiunea francesă. 

La 16 „August 1794 se puse mâna pre Martinovici Și 

alti complici, « şi în anul următor- se decapitară. 

VL Şcos cu nedreptate din postul săă de director după | 

ce suferise şi alte mai grele injurie şi calamități, numai. 
pentru” că lucrase atât şi cu atât zel “pentru binelă pPu-. 

„blic, la anul. 1796 Şincai merse la Viena, pentru ca să- 

aşternă înaintea împărăției dreptele sale” plângeri. . El trecu 

atunci pre la Oradea- -mare, unde vechiul săi patron, epis- 

copul Dorobant, îl ajutoră, fără să-l T6ge, cu dou&-deci gal-. 

beni, bani de călătorie. 

Mergerea la Viena nimic ÎL folosi. 

Părăsit de stoa sa — a ' Fortuna fere: derelictus - — Șincai, 

cel ce adunase atâte cunoscinţe ' spre a fi folositor Ro- 

mânilor , se v&du-de' odată 'constrins de a părăsi pte al . 

- să şi a cultiva pe străini cu mintea Sa, Colere  ingenio 

rura “ aliena meo, cum dice el; însuși. El se retrase la, Co- 

mitele Dăniil Vass de Taga şi soția sa, Clara Szerentsi. Şese 

ani de dile petrecu. Şincai în curtea. acestor magnați, cres- - 

când în arte şi în sciințe pre fiii lor, Toma, loan şi Giorge, 

“si îngrijind. tot. de odată de economie. ca, „inspector în mMoO- - 

„şiele lor. | 

Cu asemeni ocupaţiuni e se vedu nevoit a , neglige pu- 

țin studiile şi cultura sa literară. De 

Cu tâte acestea, Istoria Românescă, ce începuse a culege
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cu atât zel şi cu atâte privighieri, nici odată nu pulea 

-să O dea ultărel, fie ca director de scâle, fie ca instructor 

de copii, au inspector de bunuri. -El aduna neîncetat şi 

cu t6tă ocasiunea, din biblioteci şi archive, publice şi pri- 
“vate, cârceta până şi documentele particularilor, nobil şi 

- țărani. Incă pre la anul 1800, cătră -finea lui Mai, v&- 
duse Engel în Oşorheiu, în biblioteca socielăţei * pentru 
limba“ ungurescă, un manuscript de trei: volume în folio ” 
coprindând date chironologice '.de rebus Valachorum, culese din 

„varii autori de George Şincai. - 

  

VII. Pre la 1803, Şincai terminând crescerea fiilor co- 
mitelui Vass, îşi luă 'dioa bună de la acestă familie, Și plecă 
pre la Oradea-mare la Buda, spre a se consacra de aci 
înainte numai studiului istoriei române. El se opri în 0O- 
radea-mare, unde se! afla episcop vechiul sii patron 1y- i 
natii Dorobant;, și canonici, învățații săi amici. Și cunoscuți, 
Vulcan (care: se făcu apoi episcopi), Z. Szilagi, S.: Branu, 
1. Cornel, Nic. Vitez, George Farcas; acolo 'se afla Și eru- 
ditul . profesor şi director 24. Zertina.: Toţi cu bucurie Şi 
cu inimă deschisă îmbrățişară pre celeberriimul Șincai. El 
descălecă în tusculanul suburban al episcopului, şi în tâte 
dilele era la masa acestuia... _ | 

Pre atunci lucra Engel la istoria principateloră române, Şi învăţaţi „Români: din : Blaj; 'din Oradea- -mare şi aiurea, ÎL trimeteaii tot felul de documente... Chiar pre când Şincai se afla în Oradea- -mare, se traducea, 'sub Privighiarea. lui "Vulcan, cronica lui Miron: Costin pre sema luţ Engel. 
recu Şincai în sînul erudiţilor s& amici de la Oradea. Atunci scrise şi Blegia sa. In fine, găsind ocasiune. oportună, plecă: la Pesta şi Buda anume spre a-și îndeplini: istoria din Grammatophilaciul lay Kovachicl Şi din biblioteca lut Szechieng zi. La plecare în- 

e,
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| Catră nea anului 1803, Şincai era. în Buda. 

Cum! ajunse aici, se puse în relațiune cu celebrii istorică - 

al Ungariei de atunci, și anume cu Kovachich, pre. care-l | 

ajuta în lucrările sale literarie, apoi cu Katona şi alţii. Pre 

la Martiu 1804, Engel numesce pre Şincai ajutorul abil 

și activ al lui Kovachich. Şincai îrică vorbesce. despre.pr6- 

învățatul săă amic .Kovachich (dir  eruditissimus măhigue a- 

micissimaus), atât in Eleg gia sa de la 1803 cât şi în Oronica 

unde spune că, în anul 1804, înainte de a se face diorto- 

sitoriii în tipografia. crăâscă, el însuși a făcut estrase din 

_tte cărţile, mal ales cele netipărite, care le dobândise Martin 

„ Georgie, Kovachich de la comitele Hadik. 
n 

'Ast-fel, Şincai, în Buda, se ocupă, “îndată de .la început, 

ajutând pre IKovachich,. consultând Biblioteca szechenyană, 

_ precum şi colecțiunile altor ' înv&ţați, și completând” neîn- 

-celat cronica sa. d 

„La 25 Februarii 1804 el scrie luă Engel : «Mi-ar propus 

să scrii analile naţiunei române întregi, prin urmare ȘI. 

<ale Cuţo-vlachilor sai Ţinţarilor (cumu-l numesc), ceea. - 

«ce am şi făcut, începând de la Traian sau mal bine di-. 

«când, de la cel de înlâiă resbel al lui Decebal în. contra 

«Romanilor până la 1660. Continuez acestă lucrare din 

«di în di, o înavuţesc şi o netezesc, nici cuget a o tipări 

«mal înainte de ce voii aduna şi stringe tot ce voii pute 

«spre completarea, şi continuarea anilor.» EI. comunică uk | 

| Engel date, documente, manuscripte, şi anume. cronica bă- 

“lăcentscă, care pre atunci, era al 20-lea volum în colecţiunea 

rhanuscriptelor sale, iar Miron al 25-lea. 

La 20 Septembre 1804, Şincai scrie căpitanului Lipsa 

„care: se. ocupa! cu' facerea. unei carte geografi ice a. provin- 

cielor .corânel. unguresc, 'o epistolă despre“ “modul: scrierel 

„limbei: române cu litere latine: In astă . epistolă. Şincai se | 

semneză  :. actuqlis corector Ta ypi Vălachici Penes BR. Iypo- 

graphiam Univerşitatis. Pestanae. Pre: atunci el spera. că preste 

doi ant" va pute scote. la lumină Cronica naţiunei române. 

| :
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"La 1805 Şincai publică o allă edițiune mal. îndreptată 
a Elementelor limbei * Daco- Române. Avea de gând să scâtă 

şi o' gramatică ilirică-română, adecă cu litere 'ciriliane. El 
'se semneză. tot 'Typi. Corector. 
„Samuil Klein, persecutat de Bob, încă se aşezase în Buda, 
ca revisor' de cărți. . ” | 

- Lucraiă amândoi pe întrecute şi se ajutau împrumutat 
ca fraţii. Colecţiunile lor de documente şi chiar lucrările 
lor erai comune, ca între amici şi 6meni în adevăr erudiți. 

Intr'aceea, la 13 Mai 1806, Klein more în Buda în bra- 
țele lui Şincai. i E De 
Cu un an mai nainte murise episcopul Dorobant, pa- tronul lu Şincai. - i . 
“In locul luy Dorobant se numi episcop, la 1806, Sa- muil Vulcan, prea învățatul amic al lu! Şincai, și nemuri- * tor mecenate al literelor române. : | | -La 1807, Şincai tipăresce Istoria Românilor la finea ca- lendarului de Buda pre 'acest an, a 
In fine la 1808, încurajat de episcopul Vulcan, se apucă „A-ȘI tipări Chronica, tot ca: apendice la calendarul de Buda de pe acest-an. Tipărirea cronicel. se continuă şi în calen- “darul, anului 1809, şi era să urmeze -tot -așa înainte în calendarele anilor viitori. Dar împrejurările nu-i fură favo- rabile. Causa principală se vede a fi fost „censura.. Destul „Că, fără a sci cu deamănuntul cum -şi în ee may tipărirea cronice! se” întrerupe de 
a 

aci înainte, dar Şin- cal insuși cu începutul anu utul anului 1809 nu se. mar află în Buda. VIII. Pre acest timp Maior, -prigonit în Buda, ca revisor de. cărți. | 
Tar pre Șincai, în anul 1809, în găsim. retras. în Sinca satul comitatului Abaui în „Ungaria, la iubitit SEI elevi Vass lucrând cu asiduitate la Cronica sa. Iată cu ce inimă du- 10să și plină -de gratitudine spune acesta e] însuşi «La u- 4 al Cronicel) mi-ai venit înainte un hri-. natei familiei comiţilor Vass, carele astădi 

de. Bob, se aşeză 

N.
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i «în 28 Fevruarie al “anului 1809, când tocma am plini 
| «56 ani de când m'am născut pre. lume, îl scrii în Sinea,.. 

«satul comitatului Abauivar în Ungaria, în curtea măririlor 

„«sale, ca să le arăt mulțămita care li se cuvine nu nu-. 

«mal de la mine,. carele scriă, ci şi. de la aceia pentru 

„sal cărora folos scrii acestea.» 

Dol ani de dile lucră Şincai la Cronică î în. curtea co- 
miţilor Vass, unde avea de gând: să petrecă pân” ce-şi va 

termina opera. EI scrie cu multă amărăciune asupra 6re- 

căror Români «care: mal vrâ-lar mort de cât să scrie u-:- 

mele ca acestea.» El scurteză” ades lucrarea sa cea româ- 

niâscă, grăbindu-se a o traduce pre Jatinie,. în speranţă că 

în astă din urmă limbă ma! ușor. va scăpa de. censură. 

„lată propriele sale cuvinte : «ME ocrotesc la feciorii comi- 

„«<telui Daniil Vass cel mai bătrân, ca la. nisce ucenici ai-mej, . 

«până void săvârşi munca acâsta pentru folosul Români- 

«lor, dintre - care uni! mal vr&miar mort de cât să scrii 

«unele ca acestea.» Şi iarăşi : «mai aduc aci un hrisov 

«ce se ţine de prea luminata . familia comiţilor Vass de 

«Ţaga, ca să arăt că de nu mi-ar fi stat familia acâsta 

«întru ajutor, eă cu. ajutorul Românilor mei în veci n'aşi fi 

«scris cronica acesta, ba dâră” '0 ași fi pârjolit de mult, a- 

«tâta m'ai necăjit Românii de la care am așteptat ajutor.» 

Acestea le dicea” în anul 1809. Intralt loc mai dice : «alți * 

'<mal mulți (autori) pentru aceea nu-l pomenesc aci, pen- 

«tru ca să nu-mi lungesc munca, -ci să 'o isprăvesc mal | 

«repede, spre descoperirea ochilor celor c€..... şi să o în-- 

«torc pre. latinie, de unde și nume. şi folos mal. mare voiă 

+ av6, nici voii av€ op să-mi „cerceteze . munca -Românii 

«mel, — pentru - că, tipărindui- -se odată munca acesta. pe la: 

- «tinie, slobodu- mi va fi a'o tipări și pe românie, fără de 

-. «censura „acelora, cari. nu sciu de acestea. » Asa scria, pre 

la 1810. 3 e 

La 18 Fevruarie 1811, aflăm. pre Şincai lucrând la Cro- 

"nică în. . curtea: episcopului Vulcan, vechi amiculu! seu. Tot
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anul, acesta se vede a-l fi petrecut la Vulcan, ajungând. cu 
lucrarea. Cronicei până la anul 1739 unde pare a fi înce- 
tat. La acest din urmă an al Cronicei se plânge în: urmă- 
torul .chip : «de mine duşmanii n6mului nostru, car numai 

„ «pentru aceea au vrut să ne stăpânâscă ca să-și....... ati a- 
«scuns (te din' care puteam scrie pentru folosul nâmului, 
«și eă din mâni streine am căpătat .și acelea din care am | 
«Scris. până aci şi voii scrie şi mal înainte “despre epis- 
«copia Făgăraşului și “mitropolia Belgradului.» 

IX. In anul următor 1812, pre când Petru Maior, care 
“urmase luy Șincai în revisorat, publică istoria sa pentru 
„începutul Românilor .în “Dacia, în care citeză la un loc pe 
«pr6 învățatul, ci nenorocit Georgie Şincai,» nicl îl mai po- 
menesce vre odată, întâlnim pre Şincai în Transilvania, 
venind din Ungaria, de la Vulcan, pre jos, cu toiagul în 
„mână și cu desagil în spate-i, în cari purta Cronica sa, te- 
Saurul neperitor al ginter române. - Să 

De aci înainte încep adevăratele fatalităţi ale marelui hăr- | bat.. NicI-el. nici alţii nu le mai descriseră. Numaj tradiţiunea 
contimporanilor, vagă și. tristă, ni le may păstra. Unul din acești. contimporani îl. v&dă în vara anului 1812 în Blaj, unde în due dile în d6ue rânduri vorbi. cu' dinsul. 

El venea, ;dice, de la Alba-Iulia uride ÎŞI dusese Cronica la censură, şi, se abătu pre la Blaj, „pre unde servise atâta timp în fruntea Şcolelor - române, şi unde de vro 17 ani nu mal fusese. Fiind poftit la „masă la Bob, Şincai cu o-  Picinuita sa îndrăsn6lă multe spuse episcopului plăcute şi multe neplăcute. Sera, pe la cină merse în refectoriul se- - minariuluj., Aci, (spune mat încolo marturul nostru re lunci, cleric şi dinsul), un. canonice care cunoscea pre Şi. 
tai: canonici, 

Cu nisce pași măr aa i. când intră Șincai în salon 
Unde. hal sur rari reţi, îl întimpină cu. acestă întrebare : see Ravenus fortunam 2 (De a - - . i € unde avem" noro PR 

| „di D cire ?) Iar el 

. . !



3 . 

XXV 

  

socotind pre semne că aceştia se  făţăriaii a nu-l! cun6sce, 

zimbind, îl r&spunse scurt dar apăsat: De: lârra (de pre. 

pământ) ; şi “cu acesta, îndrăzneţ cum era, incepu a intra . - 

în vorbă, cu. fieși care. Clericil erati aşezaţi cu toţii în giurul ' 
- meselor la cină, dar ultând că mâncarea zăcea înainte-le, pri- 
virile lor ale tuturor erai aţintite asupra bărbatului—acum 
strein între a! săi!:— care de şi se osebia prin sărăcia îm- 
brăcămintei. de. cei împodobiţi cu brâne roșie, cu atât:-stră- 

„ducia may mult prin discursurile sale pline de sciinţă ; a- 

tenţiunea tuturor era atrasă asupră-l, şi toți se împlură de 

- respect către dinsul. La tâte unghiurile, între preoți și cle- 

Ti, m'audial de: cât:. Acesta e Şincai ! Ol ce bărbat !. Toţi 

doreai a-l vede și audi miai de aprope.-El îl preveni pre 
toţi. Întorcându-se, către - cleric!, dise : Cu bătrânii vorbii, a 

cum- să vorbesc .cu odraslele Românilor. Îi luă în Şir pre tod, 

şi unul nu rămase cu care să nu fi grăit. În fine îi 

lăsă cu. aceste . cuvinte: Pui de Romani, purtaţi-vă "Vine, şi 

nu uitaţi şi pre Şincai. In altă di, mergând clericii: după da- . 

-tină, la plimbare, întimpinară pre Şincai afară” de oraşul 

Blajului, inaintea ospătăriel :episcopesci de lângă Târnavă, 

ședând afară la 'umbră, ca Să-ȘI împuterescă corpul pen- - 

iru călătorie. Aci clericii îl înconjurară ca oile pre păcurar. 

Aici, dice martorul nostru, vădul la picidrele lui nisce:de: 

sagi 'plinl de hârtii; era averea nâmului românesc, Cronica 

lul, înghesuită în acei dăsagi de lână, cam învechiţi, la ui 

„loc cu tâtă sărăcia autorului român celui ma! avut în sciință; 
Cu acea ocasiune multe ne spuse Şincai. Eu îl întrebaiu : 

«Pentru ce" porți. atâtea scrisori, atâta sarcină: în spate 2— 
<Acesta e fătul meii (răspunse) în. care voiă' fi glorificat. 
«după mârte ; dacă nu mi-a fost ruşine a-l lace, pentru € ce 

«să-mi fie rușine: a-l purta» ? | 
“Scopul pentru .care venise Şincai în n Transilvania nu. și: i 

: ajunse. Se dice. că, sapuind censurei compunerea: latină a 

Cronicel, censorul urigur ÎȘI dede părerea cu - următârele | p:
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- cuvinte : «Cartea e demnă de foc, autorul de furci» (Opus: 

igne, author patibulo dignus). a 
__ Plin de mâhnire plecă Şincai din Transilvania, după da- 

tina sa, pre jos, cu toiagul în mână, cu desagit în spate, 
„la Oradea-mare, la episcopul Vulcan. După cum spune însuşi 
Vulcan într'o scrisâre a sa către un român, când intră 
Şincai în curte la dinsul, îi qise : «Samuile! (erau cunoscuți 

. din copilărie) să m& primesci iar în curte-ţi, nu pre nimic dăr 
„Voi să-ți fac 6 copie din Cronică, pentru că mă vei ţine». 
„Vulcan îl primi cu bucurie, şi mal petrecu Şincai cât-va 
timp la dinsul, decopiându-i o mare parte a Cronicer. Dar- 
jar se depărtă apoi şi de aci. 

„ Betrânul protopop din Bistriţa, Ioan Maior, spunea: că - 
lar fi văqut odată pre la a. 1814, în luna 'lul Maiă, ve- 
nind cu. protopopul de la Dej-ocna, Iosif Şandor, la Blaj; 

- atunci vorbia contra “fata. . | , na 
„De aci înainte Şincai se face nevădut. Contimporanii î 

perd urma :de tot. i : i 
„„ Până sunt acum de abia trei ani nu se scia nic! locul 
_Rici timpul morței marelui Român. * | Sa | 
In fine, la 1866 se descoperi că Șincai, părăsit de aj 
SE), se retrăsese către apusul vieţei sale la generoşi! şi iu- „biţi: săi elevi, comiţii Vass, în satul. Sinea din comitatul 
„Abauivar lângă Casovia, unde apăsat de atâtea suferințe, 
espiră :în 2 Novembre 1816, în etate aprâpe de 62 sau 
63 de any. .-. a - - 

X. lată cum descriu pe Șincâi toți câți îl vedură. Unu] . din aceştia dice că, la întâia vedere și vorbire cu dînsul, la. 1812, în Blaj, ast-fel îi atrase îotă atențiunea si mira- rea, în cât chipul lui r-a r&mas întipărit în oglinda mintiy Ca ȘI cum ar sta şi acum înaintea ochilor să, căci ci i vedea odată pre Șincai, nu putea să-l may perdă din minte.
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purta mâna cu bastonul înainte, păşind cu mare gravitate - 

şi puţin legănându-se ; capul mare, acoperit cu păr rar și 

cărunt; fruntea largă, proeminente şi desnodată de laturi; 
sprîncene stuf6se negre, mai îmbinate;. ochi! mari și plină 

„de foc,. coperiţi cu nisce gene cu peri rari înțepoşate; faţa 
„cam lungăreţă, fusca, rumenă, puţin cam ciupită de vărsat; 

mas roman prelung ; mustăţile încărunțite, pe cari le netedea 

cu fârfeci; gura, buzele, proporţionate ; barba rasă, rotundă. 

Căutătura-i era îndrăsnâță şi însuflătâre de respect, dar în 
trăsurile feței puteai cunâsce adâncimea gândurilor şi ne- 

„cazurilor cu cari ț6tă viaţa avuse a se oști. Avea voce so- 
noră,, bărbătâscă, vorbia apăsat, bine articulat, liber şi cu 
îndrăsnelă, ca bărbatul care are de unde și scie ce să vor- 

b&scă, sigur fiind: în mintea şi abilitatea sa. Din vorbele 

lui vedeai îndată, că omul mult simte în sine, şi mult în- 

drăsnesce. Gesticula când vorbia; era vesel, glumet, sar- 

castic chiar, dar forte plăcut în societate, făr a perde câtu-și 

de puţin, prin glumele și sarcasmii săl, din gravitatea pur- 

tării și din „respectul ce inspira. „Se dice că cum vedea 

omul îi făcea versuri. Mersul, starea şi t6tă purtarea sa 

era măr€ţă; simţia! îndată spiritul înalt ce locuia întriinsul, 

nu mal puţin omul plin de încredere şi sigur în lucrarea sa. 

Pași avea îndrăsneţi şi sprinteni pre lângă t6tă etatea cea 

înaintată. Când intra în vre-o adunare, căutarea tuturor o 

trăgea asupra-şi, Şi nu putea rămân6 necunoscut. In ttă 

purtarea sa avea. o mândrie latină și o îndrăsnelă care 

nu-l şedea răi. . Sa 

- Imbrăcămintea. în care vădură pre Șincai în Blaj, pre 

la 1812, era săracă, dar nu sdrenț6să. Un căpul de pănură, 

“ colârea tabacului, care prin port perduse mult din col6rea 

-sa primitivă; un peptar de altă pănură, care-l acoperia tot 

peptul -şi pântecele până din jos de cingătâre, cu nasturi 

galbini şi gătiri simple la găurele nasturilor;, ci6reci ungu- 

resci de pănură. vinătă închisă; pălăria înaltă, lată în mar- 

__ gin!, cam vechie, şi nisce cisme ordinare în picidre, era
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tâtă îmbrăcămintea bărbatului demn de o mat bună sârtă. 
Iar îmbrăcămintea lui oficială era, nădragi vineți șinoraţi, 

"spențel sai scurteică. şi dulamă pe umăr, mijlocul încins 
cu sabia, fiind nobil de inca. | 

Tată cum era Șincai! | | | 
„Asemeni calități, atâta superioritate și consciință de sine, 

apoi curagiul şi inflesibilitatea principiilor sale, într'o epocă 
“ȘI întrun cerc inferior și crescerei şi sciințel şi ideilor 
sale, nu puteau să nu-i creeze o mulţime de inimici puter- Ni), cari îl. goniră tâtă viața. . 

* 

Î a“ . N Di N . s
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LUSTA AUTORILORD CTAŢI ÎN CHRONICA LUI ȘINCAI 

Intoemită de A. Papiii Ilarianu, 

Lista” alfabetică ce urmăză. va interesa negreşit pre cunoscători. Autorii sunt 

însemnați întocmay ca în Chronică. Câte odată sunt însemnați şi anil Chronice!, 

| unde sunt citați. 

Să A. 

„Acropolita (i. Chronic. Compen- : 
- diar. 
Acta diaetae Posoniensis, 1619. 
Acta Sanctorum Ruinarti. . 

_ Actionum Regiarum Sigismundi 
|. tomi. - - 

Adelboldus, apud Stiltingum. 
Adon, Marty rolog. : ” 
Alaricius, Chronic, Ms. (a. 927.) 
Albericus, Chronic. Ms. (a. 967.) 
Albinus Petrus, Commentatiuncula | 

- , Arnoldus Lubecensis, Historia de de Valachia. 
Alatius Leo de Consens. 
Ambrosius S. Epist. 
Ammianus Marcellinus. 
Anaslasius Bibliotecarius. 

“ Andreas Il, diploma Saxon. a. 1224. 
Anonymus Belae Regis Notarius. 
Anonymus Carolinensis quem edi- . 

dit -Kultsar seriptor Novorum 

Hungariae. | 
Anonymus, Decreta etv itae Regum. 
Anonymus Valachicus, Ms. . 
Annalles Siculici, Ms. 
Annales 'Templi Leutschoviensis, 

(a. 1440). - 
Apor Peter Erdelyi melamorphosis 
e 1603.) | | 

__ Archivum Vaticanum. 

“Appe obatae Constilutiones. 
„Archivarius, der genealogische (a. 

1731.) 
Archivum Capituli Albensis. Aa. 

-1699.). 
Archiv. Cibiniense. (a. 1489.) - 

- Arehiv. Colos-Monostor. (a. 1467.) 
Archiv. episc. Fogaras. 

(a. 158, 
1586, 1590, 1595, 1603, 1604. 
1607, 1614, 1621. -etc.) 

„Friderico Barbarossa. 

Assemani loseph. Simon. Kalendar. 
Ecclesiae. Universae. 

Augustinus $. de Civitate Dei. 

Aurelius Victor Brevialt Ror. Ro- 

man. - 

AuthorIncer tus ad calcem S. Theo- 

phan. 
- Author Miscellae. (a. 426.) 3 

„Author de Natalibus A. Eppi Colo- , 

- censis. (a. 1.000.) . 
Author de Statu (a. 

1370.) 
Author de Statu Tureico. (a. 1413) 

Author Vitae Const. Cantemir. 
A 

Poloniae.
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B.- 
„Bail Lud. (et Sever. Bini 

tio. Conc. 
Baksai, (a. 1118.) 

- Balacianu, Chronica Ms. 
Balk, Ralatoriae statutoriae in Bo- chko filiorum Zaz Vaivodae, Balk et Drag. (a. 1373). - . “Baluzius. -. | 

” * Barlaam metropolita molâavus an- ticatechismus calvin. editus Su- “ ciaviae 1645. - - 
Baronius. - : 

" Basilius S. Epist. |. i Basilovich Ioannicius de Fundati- . one Koriatovitsiana. (a. 1331.) 

us) Collee- 

Baudrana, Geograph.: 
Bauer Memoire. 
Belius, Nov. Hungar. 
Bellus Iulius, Laurea Au Bertinianus, (a. 845). 
Bethlen Ioan... 
Bethlen Miklos Ms. : - 
Bethlen Wolfg. - 
Biblia, .: 
Binius. vide Bail, . . 
Biro Samuel, continuatio Ms. Fran- cisci Miko. (a. 1612) 

striaca. 

__ Bulengerus His 

Bissaecioni, conte Majolino. 
"Bocignoli. (a. 1521.) 
Bod Peter. 
Bollandus. 
Bonfinius 
Borsai Chronic. Ms. (a. 
Boschius Petrus (a. 362 
Bâytini Ms. de rebus gestis a Gabr. 

Bethlen. 
. 

Brentanus, Epitome chronologica. 

1392.) 

- Breviario chronologico delli: Prin- 
cipi di Valachia di Raicevich, a- pud Engel. . 

Breviarium valachi 
1696 editum. 

cum Cibinii a, 

"Brietius Ph, Chronicon Univers. Broderithus. (a. 1526.) 
Bruzen, Diction. Ă Bucholzerus, Index chronologicus. Budense Chronicon. — - 

toria sui temporis. Bulialdus, in Notis ad Hist, Ducae. Bulla erectionalis eppatus Fogaras,. Burgharat. (a. 1712). 
Bisching. Magazin. - Ă Bzovius, Historia "Ecclesiae.: (a. 1445,) 

Callimachus Phil. de Reb. a Vladisl. „Cedrenus. . | Re gestis £ . . : Chang.  Chaleocondylas Laonie, de Reb. 
Calvisius Sethus, Opus Chronol, - Ture. | Camellis, Ioseph. de. (a. 1692). . Chartuitius. Camerarius, _ Cantacuzenus Ioannes. -. Cantemir, Hist. Imp. Osman. * , Caroli VI Decas Augusta seu lu- strum. 

ă Cageminum. : arolus a-“Ş.. Paulo, 'G 
Sacra. 

arras, 
Cassiodorus, Chronicon, . ave Guilielmus Hist, literaria. (a. - '390,) | 

eographia 

Choniates Nicetas. 
Chronicon Paschale. Chrysostomus; 
Cinnamus Joannes, . . laudianus. (a. 383.) Codinus de Originibus CP, Combefisianus Incertus Continua- - tor.sive Ano Ymus. (a. 927.) | Comnena Anna. Do Comnenus Toan. Descriptio steriorum montis Athos, ompilatae Constitutiones. 

mona-



'Constantinus Porphyrogenit. 
Continuator ejusdem. 
Cornides Ms. diplom. (a. 1993, ete.) 
Coronensis Templi Annales. 
“Corpus Juris Hungar. .. - 
Coyer. 

" Cromerus. 
Crusius. 

” Csatari. (a. 1049.) 
„ Cserei Ms. . . 
Cureus, Annales Silosiae. - 
Cuspinianus, , - 
Cyprius Philipp. Chronicon Eoele- . . 

siae Graecae. 
Cyzicenus Gelasius, ist Concilii 

Nicaeni, - 

TD. 

Dadik aqua Gatterer. 
Decretum II. Imperat. Caroli' VI. 
Decretum V. Matthiae | Regis. 

„Dei Chiaro. a. 
Ț)esericius. (a. 1080.) 
Diaconus. Paulus. 
Diaeta anni 1647. 
(Diakovar) Breviarium  Ecclesiae 

Diakovariensis quod anno 1807 
11  aprilis fuit approbatum. 
(a. 364.) 

Dio Cassius. 
Dionigi, Storie del Mondo. 

„Diploma Ppis Michaelis, 1589, Ms. 
Diploma ejusdem. 1600. Ms. 
Diploma Vălachice editum anno 

1653 jussu Georgii Il Rakotzi, 
datum vero a Gabriele Bathori 
anno: 1609 Sacerdotibus Vala-.- 
chicis, 

Diplomataria, regnicolaria, 
Diplomatarium bibliothecae regni- - 

'colaris. , | 
Diplomatarium Nationis Illyricae. 

„ Dypticon  Metropoleos “ Albo-Juli- 
ensis, quod ego donavi biblio-: 
thecae regnicolari Pestanae. (a.. 
1680. cf. a. 1660.) 

Dlugos. 
Dogiel.- 
Doglioni, 'Theatro Universale. 
Dorotheus, Epist. ad Clerum Con- 

"- stantinop. (a. 448.) . | 
- Dositheus Hierosolymitanus, (a. 

1079.) 
_ Dreehsler, Chron. Sarac. 

Drumelli, Diction;, 

Du Cangius Car. Du.Fresne. -: 

Ducas, Hist, Bysantina. 

E. 

Eccardus, Corpus Hist. medii aevi.. 
Eder. 
Eginhardus. 
Egnatius Io. Baptista, de Romanis 
Principibus. (a. 1358.) . 

Enapius, de Legationibus; (a. 376.) . 

Fabricius Georg. (a. 145.) 
_ Facundus Hermianensis. (a. 558) 

Faschingius, Nova Dacia. 
Fejervâri, Analecta. Collectio dipl. 

(a. 1230. etc.). 
Filstich, Schediasma. : 

p- 

Engel Io. Christianus. . . . | 

Ens. 
Enyedi Pal, Ms. (a. 1599.) 
Epiphanius Scholasticus, Collectio. 

(a. 458.) 
Eusebius, -Chronicon.. 

“ Eutropius. 

Flandriae Annales, apud Asema- 
num in Kalendario. 

 Fleury. 
Foresti, “Mappamondo istorico, 

+ Forgach.
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Franck Ms, Diarium Diaetae Medi- - Freyerus, (a. 1413.) | ensis etc. (a. 1658, 1659 etc.)  Fridvalski, Inscripiiones Dacicae, Frantzes Georgius. . - Fuldensis Annalista. Frenyerius. (a. 1244.) 

Gaâtterer. .: : Graecus Anonymus, historia po- Gebhardi. litica, Gelasin et Adon Martyrolog. : Graevius, Fasti Idatiani, „ Genebrandus. (a. 1475.) . - . Gratianus, Gennadius, Catalog. Scriptor. Eccl. Grecianu, Ms. „Georgius Monachus, (a. 813.) - . Gregoras Nicephorus. Gerlaeh. 
Grendi Samuel sive Gronzki, Ms. Germani Capuensis Epistola aa (a. 1538.) Hormisdam Papam (a. 518.) Gualdo Galeazzo, Storia di Leo- Germanicarum rerum Scriptores: poldo. , Glycas,  - A Guerra Aloysius, Epitome Consti- Gorecius, bellum „Ivoniae, tutionum Pontifie. Gothicae Ecclesiae Epistola, apud. Gyulaffi Lestan, apud Hevenessi. Ruinart, | Ms. (a. 1565.) 

SR N . . EI - “ | 
Hadik Andr. (a. 1448.) „ Heumoni, Comun. de re dipl. Im- Han, .., a peratr. Aug. (a. 1711.) A 
Haner Georgius leremias, . „_»... „Hevenessi, Ms, preste 90  tomi, 
Harinacius. (a. 1852.) . Da Despre Hevenessi vedi a. 1711; Heidenstein. 

Hierocles Not. Imperii Orient. a Henricus Valesius, in notis ad Eu- “Hieronymus S. Si _ Hilarius Henricus, in Excerplis'e 

sebium. 
Henschenius Godefridus ; Conti- Chonico Cyprii. (a. 1564.) nuatio Bollanai, | Hofman, Lexicon. Horânyi. (a.. 
Herman, Annales. Ms. (a. 1641, 1713). .-- 1638.) ! “Hornius, Arca Noe. | 

, Herodianus..(a. 2U) Hungaricum Magazinurn. " | -  Hipel Miscellen. (a..1713.) 

lanningus Conr. (a. 325.) - Ioăl, Chronographi pi 
I ) | 1, UL aphia compend aria. 

Inchofer, Breviar. chron.: -. Tongelinus. Notitia abhatiaran i 
Index lassiensis (Insemnarea Dom- dinis cișterciensis (a 1087 nilor Moldaviei) apud Wolf. Iornandes: 08), Innocentii 1 Epist. (a. 402.) DI PT ic pr 
Innocentii III Gesta. (a. 963.) .* lovius Paulus du: 4 Inventarium clenodiorum Metro- Irenaei 'T ri Col Soga îi 

, a al TI Coll. Sy 
polis Volachicae Belgradiensis  Isidorus Hispalena d. Ş 
de anno 1679 quod asservatur: Istvanfiuş. Et icon.| 
in Bibliotheca Monasterii “Ba. - Taţi Aupnaţia a: „lasfalvensis, | ” Julianus Augustus, Satyra. 

; 
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'Kaialovits. (a. 1339.) -: 
- Kaprinai, Hist. diplomat. 
Katona. : 
Kazi. . ” 
Kazig, Hist, Hung. saeculi XVII. 

„Keller Godefredus. (a. 1444,). 
_. Kemeny Approbatae Constitut, 

- Kemeny Iânos, maga €lete. Ms, 
- Kertselieh; Notitia de rezno Scla- 
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CRONICA ROMANILOR 

- Carea încâpe din anul 86 după naşterea Domnului Hristos” şi se va 
„_sfîrşi îu anul -1808, în carele aii început a se. tipări. ! 

. 

Anul 86.. Decheval Craiul Dachiel cel vechi, carele şi Diur- . 

paneii sau numit 1, fiind în lucrurile de oste fârte priceput, 

isteț la minte, la bătae nepregetător, şi învățat a năvăli, 

sau de a se trage îndărăpt?, s'a sculat în anul acesta cu 

6ste asupra Romanilor, pre cari! mal şase- spre- -dece anl i-au 

năcăjit 3, pentru  necuvi6sa purtare a Impăratului 'Domitian, 

carele -era nu numai nesuferitoriă de osteneli, ci şi fricos, 

slab la. fire, şi dat spre sburdările trupesci, nu numai cu 

muieri, ci şi cu pruncif, diept aceea el nu Sau atins de 

războiu, fără numai prin povățuitori s'a oștit cu Decheval5. 

Anul 87. Tocma când răvnea Domitian ca să se cinstescă 

ca un ZeuS, în, anul 87, Decheval .pre Oppie Sabin Prefec- 
tul Mesiei de jos, adecă al Bulgariei de acum, r&u îl juca?. 

Auul 88. Decheval în: anul acesta iarăși bate pre Oppie 
Sabin8, şi cuprinde ma! multe cetăți de la vecini, soţi! ro- 

1 Paulus Orosius Lib. 7. c. 10. | - 5 Dion 1. e. Orosius 1. e. Pau- 

- Paulus Diaconus Lib. 9. Katona | lus Diaconus |. e. Philippus Bric- 

in Synopsi Cron. P. 2. Seci. 1. | tius in Chronico Univensali. 

2 Dion Cassius in Domit. Sethus 5 ion, Calvisius et Katona II. cc. 

Calvisius in opere Chron. :.Dion, et Katona ibidem. | 

3 Calvisiusl. e. . 3 Dion in 'Trajanum, Katona in 

„+ Dion l.e. Synop. 

Cronica roviânilor. Tom.. Î. . 1 

x
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” . 
... o, . _ manilor 1, apol trimite soli de pace la Domitian ?; dar a 

cesta nu primesce pacea; ci. . 

Anul 89. În anul aci. curgător însuşi pornesce în contra 
lui Decheval, dar apol.- trăgendu-se. merge asupra Kvadilor, 

"caril lăcuia' în Moravia, era Nemţi, și nu! dăduse ajutor 
în contra Dachilor 3, şi pre Cornelie TFusc îl trimise asupra 
lui Decheval cu mare ste, care înţelegând'o Decheval se tur- 
bură, şi iarăși trimite sol la Domilian în batglucură jicân- 
du”, că dei vor da Romanii fieşte carele câte doi fileari 
pe an, va face pace; altmintrelea va cuteza, și tot râul câl 
va. putea va face Romanilor £, Nici au. fost deşârte cuvin- 
tele Craiului, că pre Cornelie -Fusc, 'și pre. Oppie Sabin, „- (Gintre: caril. acesta era Consular, “iar acela Prefect Preto- riului, Diregători - de . frunte la Romant), i-au bătut, şi i-au Stins cu oștile dinpreună 5: pre Domilian încă Pau fugă- rit Kvadii 6. ba încă Și Sarmatele, carii era Sloveni. i-ati tăiat un leghion cu povăţuitori cu tot 7; pentru care perderi de silă i-ab căutat. lux Domitian a face pace cu Decheval, căruia i-ai dat mulți, bani, tot felul de meșteri, și multe “scule dintru ale sale, 8 făgăduindu” și tribut (haraci, dare) întru avenire pe fiește-care an. Tocmeala acesta măcar că era păgub6să, rușin6să și şi neaudită mai nainte între Ro- man), aii ţinut până la Traian, precum vom arăta în cele „ce urmeză. Însă Iulian carele fu făcut. ma! mare povățui- torii în locul lui Cornelie Fusc, urmând lui Fabie celui de demult, au contenit cât-va răpirile lui Decheval și ale Da- chilor 10, o a 

! dem II. cc. Petrus Pairicius et Magister: de Legationibuş, 
? (lipsesce în mser,). 

„2 Petrus Patricius. et Mag. de Leg. Brictius în Chronico, Paulus Diac. Lib. 9, . 
* Idem -Petruş Patricius |, c. 

5 Paulus Diac. 1. c. 
$ Orosius Lib. 7. c. 10. Paulus Diaconus, et Brictius Il. ce. * Paul. Diac. 1. e, 
3 Briclius ], [că 
% Diac. in Domit. Brictius L ce, 1% Katona in: Synopsi Chron.
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“Anul 90. Domitian. măndrindu- -se în deşert 1, și din- ne- 
norocirea.. oștilor. sale laudă vânând 2, ca un fără de minte 
sumei, încă din tabără au scris la Roma fălindu-se, ca cum 
ar fi învins pre toți nemicii (protivnicii), pentru. carea cât - 
ținea stăpânirea, Romanilor, pretutindenea i-ati făcut statue 
(chipuri cioplite sai vărsate) de aur şi de argint 3; apoi 
înturnendu-se în Roma ca un piruitoriii al Dachilor și al Nem- 
ților aă ţinut mare triumf de leghi6nele cele. de dânşii mai 
stinse î. De. Sarmate numai laură (cunună de. vitejie) au 
purtat 5. Datau şi o cină, în care pre 6speţi mai întâiă 
fârte i-au înfruntat ; iar după aceia i-au bine dăruit 9. 

  

Anul 93. In Dachia (adecă în Ardeal, partea țării ungu- 
reșii cea dintre Tisa şi Ardeal, țara Românâscă, Moldova, 

„Bucovina şi Bugeacu, — ved! Istoria Romanilor, carea s'au 
tipărit la sfârşitul Calendarului din anul 1807, partea 2. 

Ş. 6), în Mesia, (adecă Bulgaria şi Servia), în Pannonia (a-. 
decă cea de cătră Buda parte a țării Unguresci), şi în Gher-. 
mania, multe oști de a Romanilor s'aă potopit, sau. pentru 

prea mare sumeţia, sau pentru frica și lenevia povăţuito- 
rilor; întru atâta, cât nu numai despre marginile împeră- 

ției, ci şi despre locurile csle de iernat ale oștilor încă se 

putea avea îndoială. Drept acee fu chiemat Agricola de la 

Anglia să fie povățuitoriă în contra Dachilor, ci. el fiind că 
numai din pizmă era chiemat, nau primit” diregătoria, şi 
după scurtă vrâme au murit în 23 Avgust, fiind de 56 

de aniî.  -.: 

Auul 94. Iulian, - carele povăţue pre Romani. în 'contra 

Dachilor, în anul acesta slujindu'! norocul, ai poruncit osta- 

șilor ŞI sutașilor, ca fiește-care să-și scrie numele pre scut 

1 Orosius. Lib. 7. c. 10. Paulus 5 Paulus Diaconus |. ce. 

Diac. Lb, 9 5 Katona in Synopsi Chron. 
2 Brictius in Chronico. Pi „a: | Lis în vita Juli 

i i iti n. ' Sl a Julii 3-Dion in Domitianum. Cornelius Tacitus in vita Ju 

+ Orosius et Paul. Diaconus Il, ce. | Agricolae, Calvisius in opera Chron,
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sau povază, ca mal lesne să se poată osebi cel viteji de 
cel fricoşi, şi dând r&zboiu în locul ce se numea Tapis, 
care n'aii trebuil să. fie deparie de Sarmizoghetuza (despre 
carea citesce în istoria Romanilor partea 2 $ 7.) pe prea 
mulţi au tăiat și omorât dintră Dachi: iară Vezinas, carele 
era al doilea după Decheval, ne putând scăpa cu fuga, cu 
voe au cădut întră „cel tăiați, Și făcându-se mort, nOptea 
pe ascuns ai fugit la. al să, însuși Decheval temându-se nu 
cumva Homanii să năvălescă în Sarmizogheluza, unde avea 

„Scaunul, ai poruncit de ui tăiat arbori! de prin preglurul 
cetății, şi de trunchi. au acățat. arme, ca părânduli-se Ro- 
manilor. că sunt ostaşi, -să se întârne, precum sau și în- tâmplat. 1 i 

Anul 96. Domitian după ce aa omorât pre mulţi dintre „creştini, ba încă și dintră rudeniile sale, vrea -să omore pre mal mulți, ci pârit fiind de mugrea sa Domilia, fu în- Suși ucis în 18 Septemvrie, în vârstă de 45 de ani, întru a căruia loc de tot senatul Romanilor fi înălțat Mare Coccsi Nerva, om b&trân, dară fârle bun, și pentru aceea. de toți lăudat, pentru că după dol ani aii. primit şieși fiu pe Traian.2. e 

Anul 98. Marc Cocceii Nerva din inimă dorea să l&pede giugul Dachilor de pe grumazii Romanilor, ci. pentru vărsta bătrânețelor nu putea; drept aceea. părinţesce cugetând de-. spre folosul tuturor, în “anul acesta 98, sau Suit în Capi- loii (cetăţuica sai curtea unde se sirângea Senatul) Şi a- colo cu glas mare au dis :-Ce să fie spre fericirea si folosul mru poor Şi al meu, pre Mare. Ulpie N r 
„ APOI întorcându-se e dis: «Telis Nerva tuis lacrimas ulciscere n «Cu săgețile tale Nerva izbândâsce lacr 

ervă 
ătre Traian i-au 

-nostras,» adecă: 
ămile n6stre». 3. După 1 Dion Cassius in Domilianun, 

* Dion Cassias in N | sius et Catona II ec. 
* Dion in Nervam. 

| 

ervam, Oro- Calvisius in Opere Chronologico 

|



  

carea - faptă a sa, nu mult au trăit împeratul Nerva, « ci au. 

murit în 27 Ianuarie, fiind de 66 de an... 

Despre Plotina, murea. împăratului Traian scrie Dion 

Cassiez, cum .că când se suia în Poiata Imp&rătâscă, şi 

încă era pe .trâpte, întorcându-se către norod au dis: -«Ca 

acâia. întru aicea, ca carea vrea să și es.» Nici Sau. în- . 

şelat - neştine întrînsa, că aşa sai, purtat, Impă&rătâsă fiind, 

„cât nimenea au 'putut a ă băga vre o vină. 

“Anul 100. Dachit dedulcindu- -se cu darurile, ce li se aa de 

la Romani, din di în di mat multe poftea, dară Impăratul 

Traian necum să le dea mal multe daruri, ci câte obicl- 

nuise a le da, încă le-au tras, pentru care pricină Deche- 

val ab început a'şi imulţi 6stea. Traian ca un vitez cum era 

încă nau întârziat, ci în anul acesta cu deadinsul sau 

gătit- asupra | Dachilor 3, pre carii măcar că cu anevoe, în- 

tru al cincilea an totuși - de tot i- au islovit. £ . 

Anul 101 şi 102. După ce aii pornit impăratul Traian a- - 

supra... Dachilor, nici au fost departe de locul, în care se a- 

șezase cu t6tă 6stea sa Decheval craiul Dachilor; iată se a- 

- duce la el-un burete fârt: mare, pre carele. era scris cu slove 

lătinesci: Cum Buril cu toți soţii lor cârcă pre Traian, ca 

făcend. pace să se întârcă a casă. Traian totuşi sai lovit 

cu €Y; în -carea bătae de aă şi căzut mulți dintre Dachi, dară 

dintră Romani atâţia aă picat răniţi, cât Nici cârpe, -cu 

care săi lege nu avea. Drept aceea Traian: (precum. dic 

caril sciă) nică veşmântului său au părtinit, ci mai pe urmă 

Şai tăiat cămașa, “şi o au dat să l6ge ranele ostaşilor ce- 

lor vătâmaţi; iară celor morți le ai ridicat altare, şi au po- 

runcit, ca pre acâlea în' tot anul să li să facă pomenirea. 

De acolo Traian ai purces spre. munţi, şi cuprindend d6- 

lurile, nu fără de primejdie au ajuns la cetatea in carea : 

! Catona in Synopsi Chronolo- Ni 2 Dionin'Trajanum, Calvisiusii in 0- 

gica. | pere Chron. Iulianus Aug. in Satira. 

In Prajanum,  - 7: | * (Lipseşce in manuscris).
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era scaunul cel crăesc al Dachilor, pre carii strimtorându”i 
de altă parte Lusie povăţuitoriul, pre mulți din el au tăiat. 
Şi prins. V&dând acâstea craiul Decheval, au trimis pre unii 
dintre” cei ce purta cugime (cumănace) la Traian, să ccră 
pace, făgăduind că va face or-câte i se vor porunci, iară 
Impăratul Traian i-ai poruncit ca armele Şi mașinsle (u- 
nâltele) câle de r&zboii Şi de stricat ziduri, împreună cu 
"meşterii, cari! le făcea, şi cu cel lugiţi să i se dea; cetățile 
“şi turnurile să le strice; din părţile care le cuprinsese de 

la vecini să iasă, şi pre acâia să-l ție prâteni, pre carii 
vor ţinea 'și -Romanii. Condiţiile acâstea: Decheval, după ce fu adus înaintea lui “Traian, cât de cât trebui să le: pri- mescă, și cădâna la picidrele lui Traian i sat închinat. 

Traian după ce au aşedat acâstea, Sau înturnat în Ita- „lia, și solii 1uy Decheval sau slobogit în Senat, unde lepă- dând armele, şi cu mâinele încreştate ca Și șerbil, puţîntele au cuviîntat, şi cu umilință, după ce s'au întărit pacea, nu- Miţii soli iarăși ai încins armele, şi împăratul Traian ai "ţinut fârte frumos triumi de Dachi, poreclindu-se ȘI «Dachic».. Păn' aicea sunt cuvintele lui Dion Cassie 1 cu carele se „loveşte Petru Patrichie” şi. Magistra 2, numay cât acesta dice : 1. Că Decheval pentru aceia at trimis dintră cer cu cugime (piloforus), . soh la Traian, pentru că aceştea. era mal de frunte de cât Comitii (of xopaţra:), de carii ai fost Solii cei de: mal nainte. 2. Că Decheval ai daț Romanilor t6tă partea Dachiei, câtă at fost cuprins 
d 

Traian, ce nu e dea se crede, - că așa ar (fi) fost da 
zoghetuza, ce e. 

. . . EV . . pi - - : “o 

prea mult; ci mai bine qice Dion, că au întors“cât au fost cuprins. de Ja vecini, n ile i Slăpânilor 

aia de DI, nu Romanilor Ci stăpânilor celor » Precum se va, vedea din cele, .ce se vor însemna: 
9 

+ 
2 

1 In Trajanum. 
[| 2 De Legationibus..



ci În 

voesce Catona! nu singur; totuși întreb, pentru ce nau fost 

pe .şesul Jibetului, cum vrâă alţii mal: mulți? -- 

Incâtu'i despre “solii Dachilor cei la Roma trimiși, şi în 

- Senat intrați însâmnă, că Senatul de atunci îndată ai po- 

runcit de li sau cloplit tipurile din - marmăre, tocma "cum 

era făcuți la statură, la fisognomie, şi la halne, adecă : o- 

brazul, grumazii, peptul şi. picidrele cu clrecii- din mar- 

mure albă, iară cugima,. părul şi țundra (sugmanul) din mar- 

mure nâgră; gluga iarăşi “din marmure albă, tocma. cum 

este. portul, Românilor -celor ce lăcuesce pre lângă Sibiiu;: 

-“ chipurile sau staturile acestea încă de atuncea sai ținut. în 

 Capitoiul Romei până la anul 1775, luna lui Februarie, 

când ati luat Patriarhul Evlavie al șeselea moştenirea Sfin- . 

tului Petru (îl Possesso). Eu încă atunci le-am vEdut. 
, , i ” „. 

“N 

“Anii 103. 104. Care sau întâmplat într” aceşti 'dol ani, 

pentru aceia le scrilu, şi pun. înainte cu cuvintele lui Dion . 

Cassie, ca să se” vadă: cu câtă credință sai fost dis ace- 

le, care se cuprind în Istoria Romanilor partea 2. SS. &- 5. 

Aşa dară Dion dice: «Când se fac acâstea, iată vine veste, 

«că Decheval multe face împrotiva păcil ; câștigă arme, pri- 

meşte pre cel fugiţi, întăreşte cetăţile, pre nâmurile de prin: 

«pregiur le îndemnă prin solii să la răscâlă, şi pre cel ce 

«nul ascăltă, îl prădeză, şi că pănă acuma încă ati cuprins 

«o parte a. ținutului Iazigilor, carea în zădar o au cerul a- 

_«ceştea după aceia îndărăpt, că- Traian nu li o ai întors. 

" «Pentru pricinile acestea,. Decheval de la Senat iarăși sati - 

"«giudecat protivnic Romanilor. Iară Traian însuși, și nu prin 

_ «povătuitori, a isprăvit acel războii, şi măcar că Decheval 

sera cu mult mai slab, de cât Traian, totuşi puţin ai! fost 

«de nu Pat omorât pre acesta cu vicleșug. Pentru că De- 

- «cheval ai trimis în Mesia în chip de fugiţi pre unil, cari! 

«să omâră pre Traian, la carele şi de alte ori, dară mal 

"vârtos în vreme de războiu era tocma slobod a intra. 

! In Synopsi Chronologiea, “Par 2, Sect. 1. 

7



8 

«Ci acel în. chip de fugiți nai cutezat a face acea fără de «lege, pentru că unul dintră: dânșii, după -ce au cădut în «prepus, sai prins, şi trăgendu-se la munci, aă descoperit - » «vicleşugul. Dâci Decheva] pre Longhin povățuitoriul Roma- «nilor, carele era forte înv&țat în meșteșugul de 6ste, la a- <tâta Taă adus (prilegiuind, ca: cum ar vrea să facă ce el car porunci) cât aii. mers la dânsul.. Pre „acesta, după ce «au mers, au poruncit de Paă legat, și înaintea. tuturor Vai «întrebat de sfaturile lui Traian; ci nimica putend scâle din «gura lui, ai poruncit să'l dăslge; şi la închis6re să] țină, “apoi sai rugat prin cărți lui Traian, ca pentru slobodirea «lui Longhin să se împace cu sine. Căruia Traian aşa "iau <T&spuns, cât. sau v&qut nicI a prea preţul pre Longhin, NICI <a nul băga în vre o samă, ca pre unul a cujy morle nu «0 vrea, dară viața încă nu o prea poflea. Care până când «le-aă socotit Decheval ȘI au cercetat, ce ar trebui să facă, «Longhin bând. veninul, carele căpătase, au murit. | <«Intr'aceea Traian ai-făcut pod de piatră preste Dunăre, «de care eu Singur nu pociă destul a. mE minuna. Căci mă- «car că au făcut Traian mar multe lucruri minunate, dar <podul acela pre tâte le întrece, fost-ată făcut pre două-deci «de stâlpi. de piatră cioplită, şi în patru cornuri tăiată: «fieşte-care stâlp era afară de temeiu înalt de 150ge picâre <(matematicesc)), lat 60 de picldre, şi era stâlpi depărtaţ <unul de altul 170 de picidre, şi cuprinși cu bolte pe de. «supra. Cheltuiala făcuță pre podul acesta au fost nespusă ; . 
«dar pentru aceea au fost podul may minunat, pentru că «Sau făcut în ră venturos;. şi plin de m6lă, şi pentru că “apa riului nu sai pulut abate: într'altă parte. Iară eu nu 
«pentru „aceea am spus “lățimea riuluy pentru că dâră ar 

«cul acela, carele e cel may îngust, decâ de 
«mână, de a face pod, loc altu] nu sg 

i 

au aflat, în carele 
“cu cât cură riul din la 

n 
„n: mai în gust, și iarăși din în-.
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«gust în mai lat,.cu atâta cură: mai vapede, Şi e mal a- 

«fund, ce înmărâște greotatea cea. de a face pod. “Din care. 

“«lucru lesne se pâte înțelâge inima 'cea mare a lui Traian. 

«Podul acela noao nu ne 6ste de folos, aici nu se trece 

«pe dânsul, ci stau stălpil numai de fala, ca şi când ar 

«fi acuma, făcuţi, ca să se cundscă dintr'nşil că nu 6ste ce 

„«nar pulea face mintea omenâscă: Tiaian a făcut podul a- 

«cesta,. că se temea, ca -nu cum-va înghețând Dunărea, să 

«se pornâscă vre-un. războiii asupra Romanilor celor - din- 

«colo; carea de cumva sar întimpla, să pâtă lesne trece 

«oştile preste dânsul. Ci Adrian temându-se, ca nu cumvă 

«varvaril omorând păditorii podulu:, “mai lesne să trecă în . 

«Mesia, au poruncit să răsipescă părlile - cele desupra po- 

<dului. Drept acâia Traian după ce ai isprăvit podul, au 

«trecut Dunărea: apoi mal mult fără de primejdie, de cât 

«în grabă sau oştit, şi de abea ai învins.» 

Iată! că, Dion Cassie apriat scrie! cum că întâia. pre 

Longhin povăţuitoriul Romanilor nu Traian: Paă trimis, ci 

Decheval Pau înșelat la sine; a doao, apa Dunării nu Sail 

abătut de la, matca sa; a treia podul n'au avut 24..de stilpi, 

ci numai 20; a patra. nică Sai făcut numai întrun an, 

precum Calvisie încă arată?. 

Incâtui despre Iazigi, cărora Traian nu le-ai întors par- , 

tea ținutului, cea' prin Decheval cuprinsă, însemnă, că el 

stăpânea tot pământul, cât se cuprinde între Dunăre, Tisă 

munţii Carpatului și apa Granului 3. adecă: t6tă partea Un- 

gariei cea de cătră Peşta, câtă se cuprinde între numitele. 

otare; şi că ei în- vremea acdia încă nu era “supuşi Ro- 

" manilor, fără numai cât le era soți, pentru că Traian au. 

fost. cel. dintâi carele ai lăţit- şi întins stăpânirea Romei 

“preste Dunăre. Sa 

: n Traanur. o. Aurelius Victor in Breviario 

2 In opere Chron. | 

3 Claud. Piolomaeus Lib. 3, 

cap. 
Rer. Rom. .
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Anul 105. Fiind: că împărăției Romanilor prea mult ar fi 
“scădut, de n'ar fi cuprins Traian Impă&ratul cel mat-tare şi 
mai vitez, Dachia, aţițat, fiina și de iîmprolivirile Dachilor, 
şi de bunătatea țării, dice Cheleşeri 1, „ acelaşi împărat. cât au 
isprăvit podul, îndată au trecut Dunărea, și bătându-se, "așa 

“de r&u ati înfrânt pre Dachi, cât nai remas nici caril să a- 
gonis6scă pământul, nici carii să lăcuiască prin cetăți 2. Drept 
aceia în anul acesta, și în cel dor ce urmâză 3 fGrte mulţi 
lăcuitori ati dus în. Dachia, din tâtă lumea Romanilor 4, dar 
mal ales din Roma și din! Italia, precum adevereâză in- 
scripţiile, care până în diua de astă: custă, mai cu samă „în Ardâl5, din caril inscripții acâia încă se dovedesce, că „nu numai glâte mișele, ci şi familii de frunte aă fost duse " sau strămutate în Dachia. Lung aș fi în vorbă, de aș nu- mera t6te familiile, câte 'se află în inscripții, ci tu le ce- tâște la Fridvalski 5, Cetâsce şi cele ce am scris în “istoria Romanilor (car€ sau tipărit în sfirșitul Kălindariului de a- mul 1807) partea 2. SS: 8. 9. 10. —Ea la anul acesta mai multe nu mar. înșir, fără numai că nu e cu neputinţă, să fie fost şi din familia Corvinilor (din carii a fi prăsit Matiaș Craiul Ungariei cu deadinsul dorea să se arete ?) aduși în Dachia, măcar că Corvinil în inscripţii nu se citesc. 

Anul” 106, Traian, după ce au învins -şi' stins pre Dachi, au zăbovit în Dachia, Mesia şi Thrachia până la anul 108, * precum se va .adeveri de aci încolo. In anul. acesta 106; mal mult ai fost în Dachia, pentru Că au săp 

! Samnel KColesâri in n Aurariai - 5 Pri Romano- Dacica, cap. 1. No. 5. 6 "rana Inserip. Dacie, * Eutropius Lib, 7 . Paulus Dia- | : em Inscript. Dacicae. con. Lib 10. 
-* Zamoscius: in Analectis Daci- „ Kalona i in Synopsi Chron, - -Cis cap. -14.. ntropius, el. Paulus Dia 8 E 

1. ca, a laconus |  € Dion Cassius in Trajanum. 
1.
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și a supune Dachia Romanilor 1, a doua, pentru că aă aflat 

vistieriile 2, au cinstit cu foarte multe şi frumse daruri pre 

Marc. Lichinie Muchian pentru: bună-purtarea “lui în războ- 

„iul cu Dachii3; ai dires cetăţile câle stricate 'ale Dachiei, şi 
ai zidit unele noao de iznov, care sânt Caput bovis (Ca- 

pui boului), Nicopoiul Valahiei, Teodora sati turnul la ca- - 
"pul podului cel din Valahia, şi Puntea la capul podului cel 
din Bulgaria 4, și ma! pre urmă ab făcut căile și apedu-. 

surile, despre care destul am cuvântat în istoria Romani- 

lor, partea. 2. $ 11. care o vedi. 

Anul 107. In anul: 107, şau în sfirşitul anului trecut, Tea 

„ian în cinstea sororij sale Marchianei, ai zidit Marchianopo- 

iul “din Bulgaria 5, ce se chiamă acumă PreslavaS; din Me- . 

„sia de jos sau Bulgaria au trecut în Thrachia, unde ai în-* 

- noit oraşul Zenes, şi Pau numit de pre numele: săi Traia- 

-nopoiul?, de: unde întorcându-se în Dardania au zidit UL 

pianul, carele după ce sau dires prin Justinian cel dântâiu, -. 

Sau numit Tustiniana a -doao 5, iară acuma se. chiamă de 

lăcuitori  Prierend, de 'Tăliani 'Treisereno, şi 6ste în Servia 

lângă Drinul alb, în pregima cetăței numite Pek ? 

„Anul 108, Înturnându-se Traian î- anul: acesta în Roma, 

ŞI ducând Și capul, Craiului Decheval, au ţinut al doilea tri- 

umi de Dachi, cu “atâla mai. mare “pompă, cu cât au fost. 

-mal greu al învinge, şi ucide pre el 10. Iară cum că foarte cu 

grea i-au. fost lu! Traian'a face acâsta, mărturisesce Iulian - 

| “Avgustul și Paravatul saiă Apostata 11 gicând: că Dachil era. . 

cel may. tari şi mai viteji între tote nemurile csle de atunci, 

1 Inscriplio Dacica 3. N “1dem Hofmannus 7, 4 

"2 Inseripl. 69. a 

3 Inscript. 43. Sa 

4 Procopius de Aedif. lib. 4.c.6. 

5 Zosimus, Lib. 1. e." 4: Ammia- 

nus a  LIb. 27 p. 364. - 1 Dion în Trajanum. Katona În 

6 hruzen in Dictionario T. 7. Synopsi Chron. 

“Holniauna în Lexico T.3.. a In Satya. 

8 Procopius de aedificiis Lib. 4. 

e. 1. Katona in Synopsi Chron. 

+ Bandrand în Geographia.



19 lira 
și pentru statura şi mărimea trupurilor şi pentru câte le 
băgase lor în cap Zamolxes, carele se cinstea de denșil, 
pentru că, fiind. ex încredințaţi că nu vor peri cu totul, 
fără numai se vor strămula cu lăcașul, pururea era gata 
a se băga în primejdii, ca cel. ce'și aștepta mutarea. 

Anul 109. Imprăştiindu-se vestea luy Traian în lume pen- 
"tru câte făcuse de câna împărățea, dar mai vârtos; pentru 
cele ce lucrase: în- Dachia, t6te nemurile Lai cinstit prin 
solii -să!, încă şi Indianii, carir era ce) mal depărtați de 
“Roma. 

| 
“Anul 110.- Inţelepţâsce socotind împăratul -Traian, ca fie- Ște-carea stăpânire n'are op numai de arme, ci şi de învăţă- tură, (pentru că armele numal de cât apără, sau întăresc împărăţiile, dară învățăturile şi meșteșugurile le fericesc), puţintel au încetat ae la arme, şi au pornit înv&țăturile ȘI meșteșugurile între supuşi; pentru că in Roma au făcut bibliotheca, cea de pre numele lu), Ulpiana chiemată 2; iară în “Dachia collegiurile satu scâlele bărdaşilor 3 şi ale băâşilor + c. a. Batăr de ar'urma lui Traian și oblăduitorii Roma. nilor şar băga întră denșii întâi învățăturile (cum se qic) „cele frumâse ; 'a- doao tote meșteșugurile, birem cele maj de trebă și mat de lipsă, ca să nu se surucluiască Roma- „Nil pre alte n&muri! Acesta de se va face, crede-mă, Roma: Nil vor fi dintre. ce! mat fericii. Pildă ne pote fi Rusia, a căria lăcuitori, ce era. mal. nainte de Petru :cel mare? și ce sunt acuma? 

Anul IL. Roma 'câtuy de mare, mai 
| 

multe piațury are, "dintre carele câle may mari și mal vestite sunt : Piaţul Sân- tului Petru din Vatican, Piaţul Săntă Măriei cey mari Pia- țul Navonei, al lui Traian. In cel din Lateran și de la ! Dion in Trajanum, Katona în | in opere Chron. Brictius în Cron 
Synopsi Chronologica. — - » | Univ. Katona în Synopsi Chron.... 2 n. îm: aa 3 ţi ! icaa 99 sn =. 
"* Dion in Trajanum, Calvisius Reggie ones Dacioae 22, 0,11. 

| Il nscript. 64. 65. e» - 

>
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Sântă-Măria cea mare sunt trei piramizi forte frumâse ră- - 

dicate; cel ce se numesce al Navonei, pentru apele într'in-' 

sul aduse, e mai minunat; ci de cât tote acestea mai 

minunat iaste Piaţul lui Traian, şi pentru aşedămiîntul și 

pentru vechimea lui. Piaţul acesta fu urzit în anul 111, i 

isprăvit în anul următor 112, după ce sar fi cărat multe 

hilmuri de pământ de pre locul acela 1; cele-lalte“le-am scris 

“precum le am v&dut cu ochil. 

Anul “112. Traian, după ce ai descăntat „piaţa cel de pre 

numele săi numit, în anul de acum 112, lepădând solia 

craiului Kosroe I, sau rădicat. cu războiă asupra Parthilor, 

şi în contra Armeniei ?. 

Anul 113. Slugindu' norocul, Traian î în anul aci curgătoril 

bate pre Parthamisir craiul Armeniei, îl pune gios, şi cuprinde 

Armenia, -supuindo cu totul Romanilor 5, iară Senatul ră- 

dică în cinstea: lul Traian o columnă fârte minunată în 

„mijlocul piaţulul celui de: dânsul făcut &, carea columnă e 

“mal înaltă de cât tâte piramiddile câte sunt în Roma, şi 

de cât cea ce zace în mal multe dărabe ruptă la locul. 

sau curtea ce se chiamă : _«il Monte Citorio» adecă mun- 

tele cel de judecăţi. “'Temeiul columnel, supt carele sai și 

astrucat după visța sa Traian, iaste făcut în patru cornuri. - 

de piatră cioplită ; dară columna e rotundă şi mai. din 

multe derabe de piatră . făcută, prea căreia laturi "de gios' 

„până. sus, iaste întăiat cu meșteșug - nespus tot războiul cu 

- Dachil, adecă tâte oștile Romanilor şi ale Dachilor, precum 

au fost când sai bătut. Ei însumi mai. adese or am pri- 

vit, la columna acesta, despre carea cine va dori a ști mal” 

“multe, cumpere și cartea ce s'au scris, şi şi cu icone inbodobit, | 

despre densa. ară că nu sau stricat columna acesta prin 

varvari, ca alte rarități ale Romei, dice Bricţie 5 că ar fi. 

i Dion in “Prajanum, Catona. în | Dion et Katona'1l. cc. 

Synopsi Cronologica. - - + Idem ibidem. 

> Dion et Katona! Il. co. _]5 In Chronico Univ.
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“fost pricină iscusința ei, şi pomenirea virtute Imp&ratului 
Traian. . De 

Insemnare. De. vrei a sei ce sunt piramidzile; despre care 
am cuvintat mai nainte, iată-le tălcul: acâștea sunt din pi- 
Top (un felii de piatră roșie și forte tare) în patru much! așa cioplită, „cât de la temeiă tot mai înguste vin, până ce se ascut în vârf; drept-aceia cu câte mail înaltă piramida, " cu atăta trebue 'să fie maj largă în temeiă. Piramidzile ă- cestea nu sunt făcute de Romani, ci de Eghypteny; de unde le au dus-în Roma încă înaintea nascerei Domnului Hs. * după ce ai învins Octavian Avgustul pre Antonie și pre Kleopatra, cea maj de pre urmă dia viţa lui Ptolemeiă L, 

"Anul 114, In. anul. acesta Impăratul Traian aă luat. Meso- potamia și Adiabena de 'la Parti; iară povăţuitoriul Lusje : ai bătut Singara (de unde sai prăsit ţiganii, precum se - Va arăta la anul 363), şi alte celăți 2, “ 
Anul 117. Impă&ratul Traian urzitoriul 

a. dice tatăl Romanilor, după ce 
au dat crai Parthilor pre P 

» întemeitoriul, şi de 
au învins pre Iosroe, Şi 

arthamaspat, vrând să se intârne în Roma, ati venit până în Kilikia, şi bolnăvindu-se au murit în cetatea Salinunt în 10 dile ale lur. Avgust, find: de 61. de ant 3, după ce cu atâta laudă au împărăţit în 19 anl, 4 luni și 27 de dile £, cât Şaă făcut obicâiu Senatul, Când vrea să laude pre Gre carele împărat, să dică : feli- cior Augusto, melior Traiano ; adecă mai fericit de cât Av- gust, şi mai bun ae cât Traian 5; pentru care bunătate lu! singur sai îngăduit să e întră zidurile Romei, Supt columna sa; lui si giudecat triumf si după 
morte, — S. Gri 

ncă pentru bunâţele lui scris : 
au fost: păgân. 

se îngrâp 
ngur i-at 

sorie Dialogul i 
au 

- 

. 

c 

că Sar fi spăsit;: măcar 
suits în Oetavi 

4 10. (Georg. Eccardus in Cor- 
Chronolegi on 

pore Hist. medii aevi 'I. IV. Cata. 
A , 

0g0 Impp. anor,.! 
* Kalona in Synopsi chronologica. | îiag omanor 

anum ete, 
a in Synopsi 

) 

2 

5 Puii *” Baronius ad. h. a. ete.
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“Până au trăit Impăratul “Traian, strămoşilor . noștri Ro- . 

manilor . celor din Dachia le mergea f6rte bine, precum -am 

arătat în Istoria Romanilor, partea 2. mal cătră sfârșit; 

dar cât muri Traian, iată pizma carea din ceput domne-. 

sce, şi pre toți îl stăpânâsce, întră. în. împăratul Adrian, 

carele iarăși era de nemul 's&ă spaniol, c ca și Traian 1; ; pen- 

tru că dice: Evtropie cartea 7. «Adrian pizmuind slavei | 

«lul Traian, îndată ai părăsit trei țări care Traian adăo- 

<gase împărăției Romanilor, adecă: din Asiria, - Mesopota- 

«mia și Armenia ai chiemat 6stea, şi au voit ca riul Eu-. 

«fatului să fie marginea împărăției. Vrând a lucra aşişde- | 

«rea şi” cu Dachia, Pai îngrozit prâtenii, "de'a da mulţi ce- 

<tățeni romanescl varvarilor, Pentru că Traian cuprinqând 

“ «Dachia, din tot crugul pâmântesc, cel Romanilor supus, 

«dusese într'ânsa nenumărate gldte, care să agonis6scă pă- 

«mântul, şi să lăcuscă prin cetăți. Căcl putrea. Dachiei 

«prin lung războiul lui Decheval tocma se storsese>. o 

Dachia, așa dară Imperatul Adrian cu totul n'a pără- 

sit, ci aşa tare. grige de densa încă nau avut, „ba tocma 

aii pus temelul, din carele apoi totă stricăciuriea strămo- 

şilor și pârderea Dachiei, de nu şi de tot, dar încai în parte“ 

au urmat, precum - 'se va ar&ta'la anil viitori. Pentru că: 

din pricina, ca cum sar t&me, să nu trecă varvaril în Me- 

sia, dară cu adevărat din pizma laudelor Impăratului Tra- 

ian, au. stricat podul cel minunat, carele de Traian se -fă- 

cuse preste Dunăre 2, 

“Amul 118. Măcar că Impă&ratul Adrian nu mult gândia cu 

Dachia, familiile cele mal de frunte acum din dânsa şi. 

- deregătorii, totuși nu înceta a face, ce era spre folosul 

sai pod6ba patrie ceii nu de mult câștigate. Aşa. Marc. 

_Appie Kvestoriul Coloniei  ceii din Sarmizoghetuza sai 

“Ulpia - Traiana, întru al treilea Consulat a lui: Adrian, 'ca- 

? N Ă 

1!Katona |. €. . . .-. „* Dion in “"Trajanum. Eutropius 

Lib.7..
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rele cade în anul 118 1, ai făcut o inscripție f6rte frumesă, 
în carea mărturisesce, că Dachia e fericită, pentru că s'au adăogat împărăției 2; iară C, M. Papirie Elian au făcut doao inscripții tot întru acesta an, în cea din tâit arală, cum au dus apă în Sarmizoghetuza 3, întru a doao, cum at păzit ripele “Tisej, și ale Dunărei £. Insusi Adrian după ce au înturnat în Roma, at ertaț tâte, câte trebuie să se plătescă fiscului, adecă cămărei cel împărătesc! în 16 any 5, 

Anul 121—131. Ca să'şi arate tâtă virtutea, și ca să în- trecă pre împăratul Traian, de la anul 121 până la anul 181, Adrian Imp&ratul ai umblat tâtă împerăţia, adecă : tot cât biruie romanii în Africa, Asia Şi Evropa; și multe lu- „Crurl vrednice de laudă au făcut, dară nu cu care să în- trecă pe unişorul Traian 6, | 
Anul 132. Adrian după ce ai umblat Evropa, Africa ȘI Asia, la războiul cel în 'eGntra gidovilor, au trimis întâiu pre Tinnie Ruf, apoi pre Iunie Sever 7. 
Anul 136. In anul acesta împăratul Adrian at împodobii Roma cu multe. olate 8, întră care precum mi se pare, cel mai de frunte este coșteiul, carele acuma se numâsce în limba -Tălienescă la cittă di sant Angelo, cetatea sîntului Înger, de cât „carea: în timpul .ce am lăcuit în Roma, nu era mai mare tărime în tâtă Roma; când au luat Frâncij Roma în anul 1797, încă destul s'a - vestit cetățuica a: cesta prin tâte gazetele. - 
Anul 138, Împ&ratul Adrian, carele n'ar f 
„A 38, În 

fost r&ă, de n'ar fi pizmuit atâta laudei ceia adevărate a lui Traian, după ce "1 Fasti Jdatiani apud Graevium | - Tom. 1]. p. 247. 
: Ș Inscriplio dacica apud Fridval- | SYRobsi Chron. 

ski 17, 
| * Catona |. e, % Inscriptio dacica - 75, 

* Inscrip. Dac. 73. 
5 Katona in Synopsi chron. 

6 Eutropius Lib. 7.. Catona in 

s Paulus Diaconus Lib. 11. ina ! Hadriânum. Stephanus Catona in Synopsi chronologica etc,
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au împărăţit an! 20, luni 10, zile 141, au murit la Bae 

în 10 zile ale lui lulie, în virstă de 61 de ani2, şi s'aii 
îngropat 'afară de Roma în mausoleul săil, carele se nu- 

mâşte acuma Cetatea Sfintului Inger, și: carele drept aceea 

Vai fost şi zidit, ca cu mormântul încă să nu fie mai puțin 

"de cât Traian, ci totuși piaţul, şi Columna lui Traian mat 

mult Iaste de cât mausoleul lu! Adrian, după judecata tuturor. 
Imp&ratului Adrian i-ai urmat Tit Elie Antonin I, ca- 

rele altmintrelea sau chiemat Tit Avrelie Fulv, acesta 

cât au început singur a împărăţi, îndată au ertât pre toți 
cei la morte osândiți de Adrian, şi tătâni-s&i lui Adrian, . 
de carele se primise fiu, i-au făcut forte mare şi multă 

cinste, pentru. carea el încă fu din orândulala Senatului po- 

) reclit Pius, adecă : cu .evlavie î. 

Y Anul 140. In anul 140 supt stăpînirea imp&ratulut Tit 

ji Elie Antonin cel cu evlavie sai Pius, iarăși înflorea lucru- 

sf rile strămoşilor noștri in Dachia, pentru. că se isprăviră t6te 

câte sau fost urzit, iară nu gătat, de împăratul Traian, precum 

se pote. vedea, din inscripţiile, ce până astă-di custă în Gra- 

dişca, în  Cornegldi şi în 'Sântă-Mărie lângă Haţeg, care tâte 

pple-aii cules, și tipărit Arhimandritul dintră Ungaria. şi Po- 

sg lonia,: Fridvalschi, pre carele eu insumi bine lam cunos- 

Scut când era Iesuvit la Cluj. 

A In inscripțiile acestea se pomenesc, și ladă mal cu samă 

Români, carii: urmeză: Ollie Trog curatorul căilor, și pro- 

“o consulul Colliei 4, adecă: al-ţării Munteneşti 5 Mare Sur- 

rian “ propretorul 6; Marc Lichinie . consulul sai Bulgărul 

"coloniei cel din Sarmizoghetusa”; Rustie Suplichia prelectul 

E Eccardus in Corpore. Histo- 5 Zamosius in Analectis Dacicis 

rico medii aevi T. î. Cathalogo 5. Cap. &. — 

..  Împp. Rom. | 6 16. 

2 Catona in Synopsi Chronol.. | ... 7 14. et Sertorius Ursatus de 

3 Idem Catona ibidem. “| notis Romanorum-p. 76%. a 

4 Inscriptiones Dacivae 11. | 

-ouica românilor Tom. I. . . Da . 
Cronica români / lot 

4 fra tapete   
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leghionului XIII 1; însă colonia din Sarmizoghetuza 2, Caii 

„ Clodie Prefectul Iaşiilor 3; Publie Furie Saturnin propreto- 

„rul 4 Ca Reguliă prunc tiner 5; Caiu Rutilie Ghymnasi- 

arhul 6... „ 

Anul 150. Supt coăsulatul lut Marc Staţie Prisc, ca- 
„rele. sau întâmplat în anul 150 7, Iulie Avrelie Ipofim ai 
făcut un altariă întru cinstea lui Jupiter, a tuturor zăilor, și | 
z&celor, pentru bună starea Impărăţiei Romanilor, şi virtutea 
“leghionului XIII, despre care altariă inscripţia până astă-di 
„custă în Bălgradul din Ardeal 8. Altele care sar ţinea de 
«Dachia, nu aflu până. la anul 161. 

„Anul I6l. In anul acesta în 7 zile a lui Martie muri 
bolind de friguri Impăratul Tit Elie Antonin I, cel cu e- 
vlavie, la Lorii, în Etruria. sa Toşcana, fiind de 75 de an, 
după ce cu atâța dreptate au împă&răţit ani 22, lun 8. 

„zile 28 10, cât după msrte toți Pau gelit, ca pre un prea bus 
„Părinte al tuturor. Ra e A „Împăratului Tit Elie Antonin 1, celur cu evlavie, i-au 
urmat Marc Avrelie Antonin II. Filosoful, carele cu ne mai 
auzită pildă, îndată Șai facut soţ, şi Avgust pre Luchie “Ver Antonin, căruia dându'i pre Luchilla fata sa, cea cu Faustina, fata luy Antonin, celui cu evlavie avută, lau trimis “asupra Parthilor 11,. N | 

Anul 162. Imp&ratul Luchie Ver lenevindu-se în merge- rea în contra Parthilor, Craiul -acestora. Vologhes multă pa- - gubă face Romanilor: -ci: Mare Staţie Prisc, Avidie Cachie, ag | Past laatiani | 
asti Idatian i 

e | m pesti 1 apud Graevium 
2 60. 

* Inscriptio Dacica 45. 
19. 

| 
| » Catona in “ Synopsi' Chronol. 

* Zamosius in Analectis Dacie, | . "e Eo cardus in Corp. Hist, med. . Cap. 10 | a > E.- |. Câtalogo 5. Impp. 
64, . - 1oman,. Ia , , A A dem "Catona ibidem.
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și Marchie Ver, povăţuitorii Romanilor, vitegesce se portă 

înproliva lui Vologhes, 1 și cu vr6me îl înving. 

Anul. 166... Impă&raţii ] Mare Avrelie Antonin. Filosoful, şi 

Luchie Ver, ţin mare triumf, pentru că aă învins pre” 

„Parthi, dară Luchie Ver se dă cu totul desmerdărilor. 2 

Anul 167. In anul acesta era ocârmuitoriii Dachiei OI. Te 

rentie Pudent, precum adevereză a şâptea. inscripţie. de la 

Fridvalski, în carea se citesce, că ar fi făcut un altarită,. lui 

Eculapie Geniului, sai îngerului - Dachiilor, de unde poți cu- 

l&ge, că încă de atunci Dachia veche, saii Dachia lui Traian, 

nu era numal una, 0 parte a eil se numia Collia, precum în îs- 

toria Romanilor partea 2, Ş. 6, tocma la sfârşit încă s'au arătat. 

Anul 169. Făcând pace cu Marcomannii, caril era Nemi, 

* Lukie Ver; al doilea, cum sar dice, “Impărat se înturna 

“+ către Roma, pre la. Veneţia, unde ca “un spurcat ce era, 

I fără veste ati murit la sfârşitul lui Dechemvrie din anul a- 

cesta, fiind. de 42 de anl 5, după cc au stăpânit împreună 

„cu socru săi Marc Avrelie Filosoful aril 7, luni 8, zile 124, 

Împăratul acesta Luchi Ver, de n'aii întrecut cu taptele cele 

necuvi6se pre Imp&raţii Kai, Neron și Vitellie, dară ma i 

puţin n'a fost. decât dânșii 5. 

Anul 14. Rămăind încă. din anul 170, numai singur îm- 

părat.. Marc Avyrelie Filosolul, în anul aci însemnat 174, 

„Sai sculat cu r&sboiii în contra Iazigilor, (vedi câle ce am 

scris. la anii 103, 104), pre care i-ai şi invins în mijlo- 

cul Dunării; apoi trecând cu r&sboiul împrotiva Kvadilor, 

de aceştia nu departe de Poglon, fu încunglurat cu tâtă stea, 

Şi întru atâta primejdie adus, căt de n'ar fi dobândit os- 

Ztaşii cei creștini prin rugăciunile sale . plbie şi învingere,. 

acolo ar fi perit.6 o — 

1 Catona în Synopst Chron. Hist. med. aevi TI. Catalog 5 

A Imp. Rom. . 

Catona |. c. 3'Baronius ad. h. a. 

3 Catona in Synopsi Chron. -5 Baronius ad h. an. Catona in 

„+ Jo. Georg. Eccardus în Corp.- “Synopsi Chron.
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Nici te minuna, că pe vremea acesta mulți ostași era 

creştini:. peniru că ostașii în r&sbâele acestea, mal cu samă : 

era din Dachia, şi din țările cele de prin pregiurul cil, des- 

"pre care aşa cuvăntă Tertulian 1: Locuri supuse lut Hs. între 
cele-Yalte sunt: ale Sarmatelor, ale Dachilor, ale Germanilor 

şi ale Schitelor, între cari! pretutindenea împerățeşte numele 

„lui Hs. carele au venit. Aşişderea grăiasce şi Orighen, av- 

tor iarăşi dintru al doilea veac, dintru ale cărora dise, nu; 

fără temeii găndesc, că între strămoşii noştri, cei de Tra- : 

“ian purtați în Dachia, atunci încă au fost mulți creștini,   
carea a mea disă se va mai întări pre rând la anil viitoria,- 

Anul 178. Incepănd de noii bălaie cu Kvadiy, Marcoman- 
ni! “şi. cu alți Nemii,; Împăratul Mare Avrelie filosoful în” 

suși merge la r&sboiu, şi duce cu sine şi pre fiul său 

Mare “Avrelie Commod, căruia încă în anul 175, îi d&- 
-dâse putere tribuniţiă, ce “era loarte mare: deregătorie la 
Romani. 2 

Anul 180. În anul acesta tocma când bătea mai tare pre | 
Kvadi şi pre cel-alalţi Nemi, și Mare Avrelie Antonin fi- 
losoful, din mulla celire cu carea şau “păscut mintea, dar 
Șau slăbit trupul si sănătatea. au murit: în Becii, ce se 

» numia atunci Vindobona, în 17 dile ale. lui Martie, în 59 
de anl ai vârstei sale3 după ce au împărăţit ani 18, 

| luni Li, qile 14 4, fericit de mar fi avut ginere şi soț pre 
». buchie Ver, fiiă şi următoriă pre Marc Avrelie Commod An- 

tonin, carele încă acolo în Beciă îndată i-ati urmat.5 
Anul 181. Împăratul Comod lăsănd r&sboiu i 

carero puţin de nu se isprăvise, numai de CAL sa ta 
nat în Roma la triumf; unde apoi s'au: "dări 
şi tote blăstămăţiile le au plinite, „oa cat desmerdarlor, 

1 . . : - . 

In libro adversus. Judaeos. Da “+ Eceardus in Corp. Hist. medii 

gi * Catona in Synopsi Chronolo- Ade : cata iba: om ica. | ” in Catona ibidem, 
. Ă . 6 : . . 

* Catona in Synopsi Chron. | Catona în Synopsi Chronolo- gica..: . 

x
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Anul 184 Nu în zădar se dice: Regum ad exemplum to- 

tus pervertitur orbis, adecă : după pilda Craiului lumea sc 

prilosteşte; pentru că lulie Livie Victorin cvestorul “Da- 

chici. carele în anul trecut 183 fusese consuli, în anula-" 

cesta urmând stăpânului s& Commod împărat, au rădicat 

iarăși collegiul Isidei Miri6ne! în Dachia-2, care collegiă pen- 

tru spurcăciunile, ce se făcea într'&nsul, încă de pe vr6- 
. 

mea consulilor -Pison şi Gavinie, mal nainte de naşterea 

- Domnului Hs. fusâse oprit, şi până acuma numai de Îm- 

a păratul Domitian mai fusese scormonit 5... 

N Anul 192. împăratul Mare Avrelie “Commod: Antonin, 

ciuma, stricarea şi mal pârderea Romei, vrând să omâre pre 

vo câți-va dintre al săi, de aceştia fu omorit. în 31 de 

„dile ale lui Dechemvrie, fiindui vârsta de 31 de ani$, după 

ce ai năcăgit pre Romani în 16 ani, 8 luni şi 12 dqile5. 

Mai mare sfadă ai fost în Senat, decât cea după mortea 

lui Commod, că unii poftea săl spânzure așa mort, alții 

să'] arunce în Tivere; ci toți împreună întru acâia sau - a-. 

şezat, ca numele. să, i-l ștergă de pretutindenea, statuele 

să i le 'răsipâscă, şi lunile care “le numise despre sine să 

le numâscă ca şi mai nainte€.. 

Anul 193.'După mântea. lut Commod, senatul ai ales îm- 

părat pre Publie Helvie Pertinax Prefectul Romei, fără voia 

lui, carele vrând să îndrepte cele turburate şi stricate prin. - 

: împăratul Commod, ai căzut în pisma multora, şi Îu o- 

morât de ostaşii cei. neîndestuliți în 28 Martie, fiind de. 

67. de an!?, după ce al împărăţit numâ! 75 de dile 8. 

1 Fasți Consulares Idatiani a- | medii aevi T. 1. Catalogo 5. Impp-: 

pud Graevium T. îl. | | Romanorum. 

2 Inscriptio Dacica 33. . “ Baronius ad. h. a. | 

3 Pridvalschi in hanc Inseriptio- | *: * Catona în Synopsi. Chronol. 

nem. DI 
„8 Eecardus in Corpore Historico 

4 Catona in Synopsi Chronol. medii aevi Tom. I. Catalogo 5. 

do... 

"5 Rocar IBo(G0r pare” istorico | Impb. Rom. 

> Bere rApEDiarte AS 
AN 09 at N E . 

(Nr lav. XA
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“Lui Pertinace i-ai urmat Marc Didie. Iulian I, carele 

precum ai cumpărat împărăţia cu bani, aşa aă luat şi fo- 

losul ei, pentru că stea cea din afară ai ales trei împe- 

rați, în trei laturi împrotiva lui; adecă cea din Panonia, 

Dachia și Mesia. pre „Septimie Sever I, cel de viţă din A- 

irica; cea din. Britania pre Clodie Albin; cea .din Siria pre 

Peschennie Negru. In contra lui Sever au lucrat Iulian, de 

Senatul lat judecat dujman,. dar! apol sau împăcat, şi pre 

Sever Vai primit soţ şie; și nu mult au. ţinut aici pacea, 
nică 'soţietatea; căci pre Iulian laă. urit al săi, ȘI lau omo- 
rit 1 lunie, când- era de 56 de anii, după ce au împ&ră- 
țit. iarăși numay 65 de dile 2. 

Mântuindu- -se împeratul Sever I. de Didie lulian, întăit 
„ aă. tras în" partea sa pre Clodie Albin, numindu-l Chesariu, 

apoi ai pornit asupra lui Peschenie în Siria 3. 
Cum că. strămoșilor nostri încă nu le aă fost râu în 

Dachia sub împăratul Septimie Sever, de acolo putem glu- 
deca, că se află multe inscripții într'6nsa pe vrâmea îm- 
p&ratului acestuia făcute, din care chiar .se vede, că nu 
mică grige aă avut de -Dachia; aşa se citeşte în Bălgrad o 

. inscripţie sub consulatul lu Falcon şi a lui. Clar, care 
cade în anul 1934 de Marc Ulpie Muchian făcută, în carea 
dice, că el însuşi “ai zidit o biserică .cu ceas. în cinstea 

- Iui Iupiter, pentru sânătâtea : Iulie! Avgustel5, despre care 
scrie Fridvaschi6 că au fost muiere Imperatuluy Sever, înaş- 
tehă Impăratului Caracalla, şi mumă. Imp&ratului Geta... 

Anul 194. În anul acesta. bătu stea Imp&r 
„pre Peschennie de trei ori, întăiă la Chizie. 
_chea, a treia la: Ise, unde lau şi omorit î. 

atulul Sever 
; a doua la Ni- 

1 Idem Catona ibidem. 
2 Idem Eecardus ibidem. 

- % Idem Catona ibidem. 
4: Fasti Consulares Idatiani a- î Catona 
pud Graeviu i 1ă zica in : Sy nopsi Chroholo- 

* Inscriptio Dacica. 
“ In nolis ad diet am inscriptio- 

nem.
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Anul 196.. Cetatea Bizantiului, ce să numâște acuma Ța- 

mgrad, după o bătăriă de trei ani, fu luată de Împăratul 

Sever, şi de. tot stricată, pentru ce. au ţinut cu Peschennie. . 

Tot întru acesta an împăratul Sever 'au numit Chesariă pre 

Caracalla fiul său cel mal marei. a Si 

“Anul 198. Neputând suferi să aibă soţ străin Impăratul 

Sever, în anul acesta trece în Gallia, bate pre Clodie. A 

. bin la Lugdun, şi grâznic gonind pre părtașii lui, numâşte 

„pre fil săi Caracalla Avgust, iară pe Geta Chesariu 2. 

In Dachia incă s'aii făcut doao inscripții supt consulatul - 

lui Publie Furie Saturnin, carele cade în anul acesta; una" 

e tăcută de Lelie Maximilean decurionul coloniei; . ceia 

Paltă de Orellie Agtutătoriul Bulgărul coloniel5; din amân- 

d6uă, fiind-că amând6ut se află în Atud& sar putea giu-: 

deca, că, în Aiud încă ai fost Coloniă românescă. 

“Anul 200. Supt al doilea- consulat al împăratului Sever, 

„care cade în anul 2007 iară sau făcut trei inseripțil în“ 

Dachia: una în Turda de Caiu Claudian, Legatul Avgustal, 

în 'care se pomenâşte Leghionul al cincelea. Machidonesc8; 

“alta în B&lgrad de Marc Valerie Longhin, Legatul Leghionu- 

lui XIII, celui, gârmnen, carele în inscripția acâsta. se: nu- 

mâşte: Severian 9; -a treia în satul Ostroh de Colonia Uipia 

Traiana .Dachica Sarmizoghetusa 10, carea.tocma lui Sever . 

„sau făcut, pentru grigea lui cea bună. 

“Amuil '201. Împăratul Sever mârge în Palestina asupra gi- 

dovilor, caril: ținuse cu Peschennie, şi fiului sed, lul Cara- 

calla îngădue triumf de gidovi 11. Iară în Dachia Collegiul Au- i 

_rarilor (supt consulatul: lui Muchian 'și allur Fabian. care 

1Catonain Synopsi Chronologica. 5 Fridvalschiad has Inscriptiones. 

> Catona le. "1 Fasti Consulares Idatiani. 

+ Fasti Consulares Idatiani a- | * Inscriplio Dacica 59. 

pud Graevium, T. îl. . „9 Inseriptio Dacica: 39.. 

+ Inseriptio Dacica 101. 19 Inseriptio Dacica 12. 

5 Inscriptio Dacica. 102." - „4 Catona. in, Synopsi Chronol-



„94 | ant ranaaia 
aă căzut în anul.201 1, face în satul Petrişan, lângă Zlagna, 
o inscripție f6rte mândră, pentru sânătatea Și bun sporiul 
Împ&ratului Sever2; din „carea chiar se vede, că de băr încă, 
au purtat grige Împeratul Sever. 

Anul 202, Pagubă. şi încă mare! că Împăratul Sever n'aiă! fost mal bun cătră creştini, pre cari! în anul acesta a cincea 6ră au început a! goni3, 
Anul 203. Împăratul Sever. după triumful, care Laâ ținut cu amândoi feciorii, au însurat pre Caracalla feciorul cel mal mare, dându' pre Plaupilla, fata lu! Plautian, pre ca- rele Tau și omorât în anul îndată următoriă 2V4, pentru niscari prepusuri 4. Dară Plautian acesta au făcut inscrip- ţia, carea se află lăngă Turda, şi sună aşa: cAm trăit, când «am trăit bine, acuma povestea mea S'au făcut, acuşi se «va face a vâstră, să trăiţi şi v& bucurați. Am trăit șese- «zeci şi şepte de ani. Sulpichiei moșei sale, Cai Plautian «ca unel vrednice i-au pus»'5, e 
Anul 208. Împeratul Sever Avgust face pre Geta al doilea feclor al stu, Şi se apucă de rEsboiul cu Britanii 6. Anul 211. Bolnăvindu-se Împăratul Luchie Septimie Sever, au chiemat pre Caracalla Și pre Geta, feciorii săi la sine, - Şi după ce i-au indemnat să trăiască între sine cum se. vine fraţilor, arătându-le şi acela, că . 

atea Gal- 
ani?, după ce cu 

fost așa de gr6znic) ani 17, luni 11, dile 28 5, cât doră pre toti. Împeraţii, câţi au lost pănă acuma, i-ar fi întrecut ; căcy numal de den-- 
' Fasti Consulares Idatiani apud 5 Inscrivtia “Graevium T. 1, Ep Inscriptio Dacica 48. 2 Inscriptio Dacica 65. îi - |. . Catona: l, e, . „__ Baronius in Annalibus Eecle- Catona în Synopsi Chronol. 

Saal. ad h. a. _ „.. 8 Ecearaus in Corp. Hist. mea, alona în Synopsi Chronol. aevi T, [.. Catalogo 5. Impp. Rom.
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| sul s'au dis în "comun: sa născut, sai mort să nu fie 

fost 2. Împărătesa Iulia, (despre care la anul. 193) încă aşa. au 

dojenit pre fii săi, împărații. Caracalla. și Geta după mortea : 

bărbatului său, a lu. Sever: <Fil mel,-aţi aflat modru de a 

«împărți pământul şi mârea, dară pre mine mama vâstră 

«cum mă veţi împărţi ?2.: 

Anul 212. Caracalla omâră pre frate- seu Geta, cănd era a- 

cesta în vârstă de 23 de ani3, şi împărăţise. după mortea 

tătână-său luni 10, ile 104; apoi poruncește . să se taie 

din casnicii şi ostașii lux Geta 20, 0005. 

Anul 217. Caracalla, carele precum îșI ducea începerea, la | 

trei neamuri, adecă,: naşterea la Gall, via de pre tată la . 

Atri, iară de pe mumă. la Syri, aşa. avea și răutăţile lor. - ? 

tâte, mergând din Edessa în Carra, cu vicleșug fu ucis de 

__ Macrin Prefectul Pretorului în 8 Aprilie, în vârstă de 29 

ae anl 6, după ce au. împărăţit de la msrtea - tătână-stu 

ani 6, luni.-8, ile 187. | 

Lui Caracalla tot întru acesta: an i-a urmat Macrin uci- 

“ gătorlul lui, carele ales de ostași, după. ce fu întărit de Se- 

“nat, pre Diadumen . ful său îndată Vau numit Chesariti, şi 

bătut fiind de Artavin Craiul Parthilor, pacea de la dânsul 

oa cumpărat cu . ban! 8. 

Anul 218. Potolindu-se r&sbotul cu Parthil, încâpe cel din 

lăuntru; pentru: că Mesa, mâșa lui, Eliogaval, (altmitrelea 

Elagaval), cu banil şi cu meşteşugurile - ei face, de 6stea ; 

crede, că nepotu- -s&ii Eliogaval este feclorul . lul. Caracalla; 

și drept acâla îl alâge,. Împărat, “împotriva Împăratului Ma- 

crin, pre carele după: ce Lai învins la Immas: în Cappado- 

„„chia impreună, cu Diadumen, pre carele îl făcuse și Av-. 

! Catonă Le. „op 5 idem Catona |. e. 

2 Herodianus Lib. 4 | | 6 Catona în Sinopsi Chronol. 

3 Catona |. e: : o. 1. Eecardus |. €.. 

4 Eccardus |. 6: î 3 Idem Catona ibidem.
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gust, îl omdră în 3. dile ale lui Iunie, în vârstă de 54 de 
ani, după ce au. impărăţit an 1, luni 7, dile 21. 

“Anul 219. Împeratul Eliogaval duce în Roma pre zeul sâi, 
chipul sai statul S6relui, de la carea Sai şi numit, că all- 
mintrelea numele îl era Marc Var “Antonin, ŞII jertveşte 

“ 6meniy, ce nu se mal auzise între Romani 2. 

Anul, 221. Eliogaval primește: pre văru-săă Alexian, și 
mutându'i numele în Alexandru, îl face Chesarii 3, 
“Anul 222. Eliogaval. omul cel ma! de: nemica, leşuind după 

viața Chesariului Alexandru, într'o răscâlă de 6meni fu u- 
cis în 6 Martie, în vârstă de 18 anr: după ce ai împă&răţit anl 3, lun! 9, dile 3, după computul lut Catonat; aşa dară 
n'au împărăţit ani 6, luni 8, dile 18, precum voeşte Eccard 5. 
După mrte, Eliogaval, carele mai multe spurcăcluni ad făcut “în: Roma, decât Gre-când Sardanapal: în Ninive, fu aruncat | în Tivere şi statua Zeuluy Eliogaval scâsă din „Roma, nică Sai îngăduit maj mult, ca Împăratul: Eliogaval să se nu- meâscă Antonin, ci Pau poroclit Tiverin 6. 
“Iară Chesariul Alexandru făcendu-se acuma Avgust, sau împărat deplin, nu primâşte titulii de Antonin, nici de Mare, ci rămăne: Marc: Avrelie Sever Alexandru, și îndată cu- Tățește şi senatul şi polata. cea împărătescă de 6men! răi, „Și blăstămaţi; „creștinilor de mama sa. Mammea (precum se crede, ca de O: creştină) fiind - îndemnat, le părtinește; pre cel huny îi dărueşte,. pre cel săraci îl miluâște, de cer învățați. se teme ȘI cinstește, numai ca să nu scrie. rău 'despre dânsul, dar pre: Gmehil cei. fără de :l&ge, şi maj a- les pre. tălhari, forte greă în pedepseşte, aceste cuvinte avend pururea în gură: ce ție, și altuia: adecă: ce ție vreI, E îă şi altuia, care cuvinte le-au fost învățat de la crestinr?, 

! Dion in Macrinum.. Eceardus 4 Catona in Synopsi Chrono] 
et „Catona l. e „| SIn Corpore Historico medii aevi, 
„i Catona in Synopsi Chronolog. * Idem Catona Le Idem Catona ibidem, . "|? Baronius ad.-h, a. Catona l. e. 

+
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Anul 223. În Bălgradul. Ard6lului se află o inscripţie în : 

piatră întăiată î, care o ai făcut Avreliei Apolloniei, mamei 

cei prea iubite, Tit Elie Lup Bulgărul coloniei din Apu- 

lum, (precum gîndesc) pe vreinile acestea, de nu și tocma 

întru acesta an; pentru că cu zece ani după acâla, adecă 

în anul 232, Tit -Elie Lup ai fost: consul?, şi mai na- 

inte at trebuit să fie bulgăr în Dachia, de cât: consul în 

Roma. E i 

Amul 926: Artaxerx Persianul sai rădicat cu răsboiu a- 

supra Craiulul Artavin, şi învingândul în trei : bătăi, totă 

stăpânirea Parthilor o ai stricat, şi o au intors stăpânirea ia- 

răşi la Persiani &. o - | 

“Anul 228. Dintru început ai fost, şi pănă în sfârşit va 

rămănea, ca şi supt' Împărații cei buni, prin deregătoril cel 

răi. să se facă nelegiuiri. Tocma aşa sai întâmplat şi cu 

Împăratul Alexandru, carele în sine era bun, şi creştinilor 

“(precum am scris mai înainte la anul 222) le părtinea, dară 

- ministril lui era răi, între carii unul era Maximin, ce au Şi 

urmat. Maximin acesta era Prezes Mesiei de glos, adecă-al Bul- | 

 gariel, ai început a ş6sa g6nă asupra creştinilor, carea apol 

ca împerat o au întărit, precum. voii arăta la vremea sa; în 

g6na. din anul acesta au trebuit să pătimâscă şi cel din Dachia 

creștini, fiind că era în vecinătate, ci de dânzil scris man. 

aflat; dară forte sau “gonit creştini în Mesia,. mai vărtos | 

la Drăştor, unde ai pătimit între ceta-lalţi SS, Passicrat, Va- 

" lention, Iulie și Essochie;, a cărora lupte pre larg sunt scrise 

“de Baronief, Gelasin și Adonă. .. A 

" Amul 229. Artaxeră, Craiul Persilor, vrând să căștige - ț&- 

“rile, care 6re-când le ținuse Persii, în anul aci curgătorii se 

gată în contra Romanilor, şi: împăratul Alexandru! asupra 

1 Inscriptio Dacica apud ' Frid- s Catona in Synopsi Chronolog. 

-valschi 24. a + In annalibus. ad. an. 228. 

2 Fasti Consulares Idatiani apud | num. în Martyrologiis suis. 

Grav. T.1. “| 5 (lipseşte în manuscript). -
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lui 1. In Dachia “Caiu Iavolen Modest, sutaş Leghionului XIII. 
au făcut o inscripţie întru cinstea Mercuri! sau a lui Mer- 
curie?, care inscripţie acuma încă trăeşte în B&larad. 

Anul 230. Împăratul Alexandru, învingând pre Artaxerx - 
în 25 ale lui Septemvrie tocma minunat triumf ţine de 
Pers: 3. | 

Anul 234. Mişcându-se “Nemţii în contra Romanilor, A- 
lexandru Împărat merge asupra lor £. - 

Anul 235. Fă bine şi aşteptă re. Aşa i sau întâmplat 
şi bietului Alexandru Împărat: că au rădicat pre Maxi- 
min I, în munţii 'Thrachiei din părinți varvari născut, cărele 
apoi la Mogunţia fiind împreună cu împăratul Alexandru, Sau întărătat o samă de ostași de Pat omorit în 14% dile ale lui Martie, în - vârstă de 29 de anl5; după ce aşa au împerăţit ant 13, luni 8, dile 96, cat cu lacrămi ai fost gelit .de tâta Roma, întru a căruia loc ai îmbrăcat poLr- fira fără ştirea Senatului Macsimin I; cel cumplit, carele în scurtă vreme după acela face pe Macsim L fiul seu Chesariă, şi încâpe gâna asupra tuturor, dar mal Vârtos îm- protiva preoţilor celor creștineşti 7. | , 

Annl 236. Împăratul Macsimin ștrimtorând pre. Germani: la niște balti îi învinge, şi t6tă țara lor 6 prădâzaă 8. 
Anul 237, Macsimin împăcând Germania. merge în Sir- miă, unde se pârtă ma) mult ca tirann, de | drept. acâla Gstea din Africa” alege împărați 

pre doi Gordiani, pre taiăl şi pre fecror 
Sculându-se Capellian cu Mauril, pre Go îl bate, şi-l omâră, carea înțelegândă-o 
trân, însuşi pre sine 'se 'sugru mă, după 

cât împărat: 
fără de 'voia lor 

, în contra cărora 
rdian cel maj lin&r 

Gordian ce] mai bă- 
0 împărăție de-trey 1 Catona in Synopsi Chronol. | rău 2 Inscriptio Dacica 4. His. inedii aevi Tom.1.C .Catona |. e. A | Impp. Rom. Idem: Catona Ibidem. | 7 Baronius ad h.a. * Catona în Sinopsi “Chrongl. |- % Catona Le 

6 . : : ' los Georg. Eccardus in corpore 
atalogo 5. |
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lun), cum scrie Catona.; L iară cum dice Georgie Eccard ? 

după 20 de ile. i E a 

Audină Senatul de mortea Gordianilor, at numit împ&- 

vati pre M. Clodie Pupien, și pre D. Chelie Balbin, iară 

Chesariu pre Gordian al treilea, care era nepot din fată lui 

Grodian celui dintăiă, şi lui Pupien i-ai înciedințat r&sbolul 

asupra. tiranului Macsimin 5. Lc 

Anul 238. Numa! anul 69, în care au perit împărații 

Galba, Othon, şi. Vitellie 4 a fost asemene . anului. acestuia, 

în carele iarăşi trei împărați sai stins, adecă :-Macsimin |, 

Pupien şi Balbin. ” | îi 

Macsimin, carele cu tirănia. întrecea nesăţi6sa sa mân- 

care, şi tărimea trupului, când "bătea cetatea Acvilea, fu 

ucis de ostașii să în 16 Martie, după ce au tirănit ani 3, 

dile 25, nu ani 3, luni 4, dile 2; precum serie Eccard. $ 

După uciderea lui Macsimin şi a fiului săi Macsim Pu- ă 

pien cu Balbin ai trăit Gre cât-va pretenâşte, ci nu înde- 

lung; drept acâla după 29 de dile ale împărăției lor,7, a- 

mândol fură tăiați în Roma, și sai numit Avgust în lo- 

-cul lor Chesariul M. Anton Gordian al treilea, fiind nu- 

“may de 16 anis; atâta îl: iubea ostea pre Gordian. | 

Anul 241. Murind Artaxerx Craiul Persilor. cel d'întâii, 

“ ia-urmat Sapore I, carele multă pâgubă ai făcut Roma- 

pilor 2. “Împăratul M. Antonie : Gordian, “mai nainte de a 

porni împrotiva, lui Sapore, s'au căsătorit, luând pre Furia 

Savina, fata lui Misitheiii, pre carele ca pre un înțelept Vaii 

şi, pus prefect Pretoriului 10 apoi aşa au pornit. Mergând Gor- 

1 In Synopsi Chronol. s [n corpore Hist. medii aevi Î. 1. 

2 In corpore Historico medii ae- 2 ldem Eceardus ibidem. 

TI | 3 Catona L. e. Calvisius item in . 

„3 Calvisius in opere Chronol. Opere Chronologico.- 

Baronius in analibus. .. 2 Zosimus . Comes în Gozdia- 

4 Dion Cassius in dictos Impp. | num, ll. | îi i 

-- 5-Catona in Synopsi Chro. 10 Calvisius in opere Chronol.
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: dian asupra lui Sapore, pste că au trecut prin Dachia: 
pentru că supt al doilea consulat al Iul, care tocma în 
anul acesta, cade!, se află mai multe inscripții făcute în 
Dachia, dintre .care cea din părâtele bessricil ceil mare din 
Turda, sună aşa: Îtnpăratul Chesariul Antonie Gordian, 
Piul, Fericitul,«neinvinsul Avgust, bes6rica legilor, ȘI .....22 Ce 
au mai fost întăiat în peatra ac6sta, nu se pâle ceti, drept 
acâla nici se pâle otări, în ce loc ar fi fost zidită biserica 
acâsta a legilor. Inscripţia din Ostrov, e făcută. de 
Colonia Ulpia Traiana Augusta Dachica Sarmizoghetusana 
Metropolitana, pentru prorocirea şi sporirea împăratului şi 
Chesariului M. Antonie Gordian, întru al doilea consulat. 

„Sunt şi mai multe inscripţii din anul acesta în Dachia, 
„precum le poţi ceti la Fridvalski 5, care aci nu le mal a- 
duc, numai cât însămn, că pănă acuma strămoșii noștri! 
încă nu căzuse din fl6rea şi din fericirea sa, c mortea lui Gordian al treilea au început 
precum vei celi la anii viitori. 

area după 
întăi a o perde, 

Anul 242. Impăratul Gordian prin socrul s&u Misitheiui în mal multe rinduri frânge cârnele lui Sapore, C ci M. Iulie Fi- lip cel ma! bătrăn nu înceată a pune curse lui Misitheiu, până ce lau şi repus? ? - 
Anul 244. Mare Iulie Filip cel mar bătrân, după ce au repus pre Misitheiă. socrul. lur Gordian, atâta s'a lingărit pre lângă împăratul, până ce Pai încăput i toriului $, în carea 'deregătorie de sîrg s'au silit, ca pre stâpâ- nul sti cel tânăr, pre împăratul Gordian al treilea, să] a- ducă în ura tuturor ; drept aceia întâiă au băgat fămea Ă în 6ste, apol au făcut de sau dat collegă Sau soț lui Gor- 

a fi prefect pre. 

! Fasti Consulares Idatiani a- + Inscriptio Dacica 15 pud raov, T. 11. "|: 5 Friâvalsehi l. ce, : nseript. Dac. 52. Aa $ Calvisius in opere Chronol.  Fridvalschi în Collectione In- |? Catona in Synopsi Chrono] 
“Scription ci 

i psi Cr 

pu num Dacie. o * Catona in. Synopsi Cronol.



1 Georg. Eccardus in „Corpore | 4 in Lexicis. 

a - ae | 

dian, dicend : că acesta. pentru: tener€țele sale, 'nu-Yaste în. 

stat, nici dostolnic, singur de a putea ocărmui : imp&răţia ; 

"mai pre urmă ai poruncit de aă omorit pre bietul Impă- 

ratul . Gordian, în sfârşitul lui Aprilie, când-era de 22 de: 

ani, 5'luni, 5 dile L: Fostaii Gordian al treilea vâsel, pro- 

copsit în tâte învățăturile, şi pentru virtuțile sale la toți 

Yubit, încă şi de ostaşi (mai nainte de a" prilosti pre aceștia 

Filip) „şi adeseori dicea, că mișşel &ste' Monarhul de la . 

carele se ascunde adevărul 2. | Ei 

După mârtea. lui Gordian “Senatul pune împărați pe Marc 

şi pre Hostilian, ci perind aceștia. cu: mârte grâznică mal 

nainte de a apuca schiptrul, același Senat au întărit pre 

Filip pre carele “mai nainte îl alesese ostașii; aşa Filip 

întărindu-se în stâpănire, face pace neașteptată cu Craiul 

Sapore şi grăbind la Roma, acolo pre fiul s&ă, iarăşi -Fi- 

lip chemat, îl numâște Chesarii, dândui şi tribunâscă. 

“putere, carea ce însemnâză îți vor spune Neuport 5, - Hof- 

man și Bruzenî: vedi şi istoria Romanilor partea 1 $. 15. 

Anul 245. Împăratul Filip; după ce ai: numit pre fiul. 

“săi Chesariu, pre Prisc fratele săă lau pus preste stea. 

din Siria şi de la răsărit, Iară lu Severian ginere-s&u îi ali 

încredințat oștile câle din Mesia. şi Machidonia, gîndind că 

așa să va înrădăcina, şi împărăţia o va face statornică 5; 

ci tare sau înşelat, și de la scopul săi fârte ai scăpătat, 

nu-după multă vreme, nici fără pricină, (precum se va a- 

răta de aci nainte) pentru că deregătoriile nu trebuia, îm-: 

părțite după sânge, ci după vrednicie -că aşa se ţin îm- 

părățiile. : a | 

Anul 247. Plinindu-se o mie de ani de la zidirea Romei, 

stăpânei 6re-când a- t6tă lumea, și Maicel Românilor; Îm- | 

„N 

Historico” medii aevi T. Î. . 3 Zosimus Comes Lib.'1. in Phi- 
2 Catona |. c. 

RE , 

aDehitibosBom, o UNA e
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păratul Filip "i au prăznuit şi serbat urzirea cu cea: mal lu- 

minată pompă, carea ai putut fi, şi pre fiiul săi Filip Che- 

sariul, Pau făcut. Avgust 1. | 
Anul 246. Anul acesta, precum Yaste cel dîntăii, dintru 

a dâua mie de la. zidirea Romei, tocma așa aste înce- 
„putul tuturor r&utăților. şi al n&cazurilor, care de aci îna- 

inte ai trebuit să le sufere Romanii cel din Dachia, adecă 
strămoșii noştri ai Romanilor celor de acum: pentru că în 
anul acesta s'au sculat asupra Romanilor cei ce se numesc 
de Zosim Comitul? Carpi, de Paul Diaconul: şi Evtropie 
Gothi, de Gheorghie Singhellul 4, Chedren 5, şi Zonara.6 Schythe 
şi Gothi, şi au început a prăda locurile câle vecine Dună- 

- Tel, adecă Dachia: împrotiva cărora mergând Avgustul Filip, 
varvaril n'au putut nici cea dîntăiti năvălire a o suferi, ci 
trăgându-se la 6re-carea cetate, “i au încungiurat, și atăta i au 
strămtorit Romanii, cât le-ai căutat a face pace, şi a se în- 
torce la locurile. sale, precum Şi împăratul sai întors la 
Roma ?. Mi | : 

Anul 249. In anul acesta Gothil (despre carii ceteşte pre 
Procopie, Boranil despre cari! vezi pre Baudrand?, U- 
rugundit despre carii. vedi pre Constantin Porlyrogenne- 
ta10, şi Carpii, despre cari Bruzen 11, iarăşi au năpădit în 
Dachia, ba și preste Dunăre în Mesia, împrotiva cărora 
fiind trimiş Mesie Dechie, 6stea îl strigă Impărat. 

| Drept acâra Împăratul Filip lăsându-și fectorul în Roma, por- neşte în contra lui Dechie, ci fără de noroc, pentru că ajun- 
gând în Verona fu ucis, precum şi fiul său fu ucis în Roma, 

1 Zosimus Comes Lib. ]. in-Filip-, ST. p. 627 pum Aug. Calvisius in Opera Chro_| 7 Zosin pes. 1. nol. Catona in Synopsi Chronol. îns Comes. 1. e. * Lib. | în Philippum Aug. |. . De bello Vandalico Lib. 1. * 2 Lib. 10, - ip GcoBraphiae 7. 1. : Pag. 376. - | 19 Tăb. 3, de Them.' „*T. Lp. 598, d In Dictionario. : 
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după cum scrie Calvisiei, întru al ş6ptelea an al: împt- 

răției lor, iară după alţii, întru al şâselea an, Eccard a- 
priat scrie2, că Filippii au fost udciși după ce aii împără- 

ţit ant 5, lun! 5, dile 29, cărora le aii urmat Messie De- 

chie, cu fiul. săi Etrusc, carele 'era prăsit din ţinutul Sir- 

miului, din satul Bobalia sau Chivali, din viţă bună şi lu- 
minată 3; pagubă că ai gonit aşa tare pre creştini. 

Anul 250. Messie Dechie făcându-se Avgust toți tituli cel 

mai luminați, precum era. consulatul, putârea tribuniţiă, şi 

alt. *i au întors Senatului, ca. săi dea cul va vrea: Fiiul 

sti Herennie Dechie, carele şi Etrusc sai numit?, încă n'ai 

vrut se pârte cunună, după ce Sai făcut Chesariu 6. 

Anul 251. Cum că Impăratul Messie Dechie în anul acesta 

Sau bătut cu varvarii, căril nu numai Dachia veche, ci şi 

Mesiile; cu alte ţări de prin pregiurul lor le prădase, toți 

autorii mărturisesc ; dară ce felii de neam ar fi fost, şi cum. 

sar fi chiemat varvarii acâia, aşişderea unde s'au bătut, şi 

unde aii perit Dechie împreună cu feciorul s&u, în vorbe nu 

se lovesc: pentru că Zosim Comitul îi numește Schythe, și 

dice, că au venit de preste Tanaid, și că lângă Tanaid au și 

perit Dechie ?. Paul Diaconul 8, Gheorghie Singhelul? și Che- 

dren 10 îi numâsce Schythe sai Gothl; Zonara.1Î, cu Calvi- 

sie 12, îi numesc numai varvari; ci Lactanţie 13 îl chiam 

Carpi; mal pre urmă numitul Zosim Comitul întralt loc a i | 

chiamă Gothi, Borani, Urugundi şi Carpi, (despre carii sai 

' 

r 

1 În opere Chronologico. [2 Lib, 1. în Decium. 

2 In Corpore Ristorico medii „8 Lib. 10. 

aevi TI. 1. „| .? Pag. 876, 

3 Catona in Synopsi Chron. . |, '* 1. I. p. 258. 

1 Lactantius de morti. persec. |. *! T. I.. p. 627. 

Nro, 4. - | 2 In opere Chron. 

5 Jornandes de rebus Geticis. 15 De mortibus persecutâr Nr. 4. 

5-Catona in Synopsi Chron. | "* 1. e: 

Cronica românilor. Tom. I. ! , 3
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vorbit la anul 249); după Stritter 1 Urugundi s'au dis, cari! 

după acâia sau chiemat. Bulgari. Boranil şi Carpil mi se 
văd-a fi fost 'de'o viță cu Gothil; ci fie cum va fi, şi numele 
varvarilor acestora, dară Istoria, după autorit aci aduși aşa 

au fost: 

Impsratul Dechie înțelegând, că varvaril au cuprins Da- . 

“chia şi Mesia 2 cu alte: țări vecine 3, pre fiiul s&u Herennie 

Etrusc Dechie laă numit Avgust4; apol turbând împrotiva 
creștinilor 5, ati purces asupra varvarilor,. pre carii i-au şi in- 
vins la Avrit cetatea Messiel de gios, ce se numeşte şi Forum 
Terebroniulul; tăind din dânşii trei-zăci de mii, măcar că el 
încă fârte mulți ostaşi aii pierdut. mal vărtos din Thrachi şi Fi- 
lippopoiul încă Vaii cuprins varvaril 6 de acea dată ; ci nerăz- 
bind aceştea cu Dechie, i-aii făgăduit că vor întârce prada, 

„Si vor înturna la locurile sale; dară Dechie n'au primit făgă- 
duința varvarilor, ci vrănd să'1 istovâscă de tot, au trimis pe 
Caii Gal Trevonian Senatorul, ca se le împiadice tr ecutul 
Dunării sau al Nistrului, căci al Tanaidului, precum scrie 
Zosim Comitul 7, ar fi fost prea departe. Trevonian mer gănd 

"unde fusâse trimis, Sai înțeles cu varvarii în contra lu! 
Dechie, și după ce au gonit acesta pre varvari pănă lao 
baltă, Pau sfătuit ca să trâcă prin baltă asupra. varvarilor: 
ce făcând Dechie dinpreună cu feciorul. săii, neștiind firea 
bălții, întrînsa s'au noroit amăndoi cu ostași cu lot, aşa 
căt nică trupurile nu li s'ai aflat mai mult. întru acesta câți 
autori am adus la acest an, toți se lovesc, şi toți dic (a- 
fară de Zosim Comitul, carele aă fost păgân), că pentru 
gona creştinilor au petrecut așa. 

Peritai Dechie în sfârşitul - lux Noemvrie, în vărst 50 de anl, după ce au împ i de ărățit an 1, luni IM, dile 18%; 
1 In Bulgaricis. * Pa anni . 
* Lactantius Lc... | pa Că l. e. Georgius Syn- . 
% Paulus Diac. |.:e. al e. 
4 Catona în Synopsi Chr. | 8 Catona 1. e. 
5 Lactant. le. . Bac eorgius Eceardus in Corp.
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şi i-ai arcaaţ Caiu Gal 'Trevonian, carele au făcut pre Vo- 

- Tusian fiiul săă Chesariii, şi cu varvarii pace, dară tocma pă- | 

gubosă şi. ruşinOsă Romanilor 1. 

Anul 252. Tonpăratul “'Trevonian face Avgust pre fiul său - 

Caiu Vibie Volusian?; iară Gothil şi Boranii, Urugundii și . 

Carpii iară prădeză cetățile din Evropa, răpind orl ce mai 

_ rămăs6se într'ânsele, dice Zosim Comitul3. Pricina pentru 

care Sau sculat varvaril aceştea asupra Romauilor, mal vâr- 

tos acelora din Dachia, adecă a strămoșilor noștri, a fost 

că împăratul Cai Gal Trevonian nai dat Gothilor câte le 

făgăduise +; iară Carpii, Urugundii sau Bulgarii, şi Boranii 

vrea şi d. atâta să aibă cât Gothil; căci dicea, mai ales 

Carpil, că ei sunt. mal de frunte de cât Gothil 5. 

Anul 253. Emilie Emilia povăţuitoriul leghi6nelor celor 

„ din Messia, v&dând îndrăznela varvarilor, care o avea-asupra 

” Romanilor celor din Dachia, aii făgăduit ostaşilor, “că de. 

se vor bate și vor învinge pre Gothi, tâte câte se plătea Go- 

thilor, le va plăti lor.. Drept acela cu o inimă sai sculat 

ostașii, şi cătând pre Gothi, pre Emilian, carele de viţă era 

_ Maur din. Africa, Pau rădicat Împărat; asupra cărula por- 

nind de la odihnă din Roma Avgustul Gal Trevonian cu. 

fiiul său Vibie Volusian, fură uciși - a Interamna 7, după ce: 

“ai împărăţit anl 2, luni 4, dile 98. Iară. Avgustul Emilie 

Emilian înzadar au făgăduil Senatului, că şi din Thrachia va 

- seste pre varvaril ; pentru. că mal nainte de a împlini ceva, 

Publie Cornelie,. Valerian povăţuitoriul leghi6nelor celor din” 

- Gallia după mârtea. lui Trevonian și a lui Volusian, au râv- 

nit'a fi Împerat | și i ostași, carii se scârbise de bătăile cele 

1 Zonaras 7. L 628. . | , 6 Joannes Zonaras T. L. p. 628. 

2 Catona-in Synopsi Chronol. 

3 Lib.1. in Trebonianurm Gallumm., 

„4 Zonaras T.L p. 628. 

5 Petrus Patricius et Magiter de : 

1 Catona in Synopsi Chonol. 

aevi. T. 1 "Catal. 5. Impp. Rom. 

E Leg. p.24. . 9 Zonaras |. 6. a 

7 

s Eccardus in Corp. Hist., med. |
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intră dânșii, aă omorit pre Emilie Emilian Împeratul la 
Spolet cetatea Italiei 1, după ce aă împărăţit dile 58 că „Acum 
rămâind Împărat Valerian, pre fiul său Publie Lichinie 
Gallien, pre carele Senatul îl numește Chesariă, îl face Av- 
gust, ca se pâtă mal lesne în contra Nemţilor, cariy de tâte părţile îl încungiura 3, Creștinilor încă le au dat pace în 5 anţâ, 5 

“Anul 254. Precum mi se pare, în anul acesta s'au întîm- plat, care se scriu de Gheorghie Synghelul 5, cu cuvintele aci următâre, adecă : <Împerățind Valerian și Gallien, Schythele <au trecut Istrul sau Dunărea, şi de iznov prădând 'Thra- «chia, au trecut la Thessalonica, cetatea Iliriuluy, pre carea «în zadar o âu încungiurat, căci de cel din lăuntru sai go- «nit îndărăpt. Greciy spăimântându-se au pus pază la Ther- <mopile; cei din Athina: au înndit zidul, cel de pre vr&mea <lul Sylla stricat; cel din Pelopones de la mare până la mare <a întărit Isthmul cu zid; iară Schythele încărcați cu jafuri «Sai înturnat la căsile lor.» Acestea, - scrie și Zonara G, dinpreună cu Anastasie Bibliothecariul 7, care fiind aşa, dară bieţir Strămoșii noştri ce n'aă trebuit să pătimescă în 

„Anul 257, În anul acesta Valerian lasă în Roma pre Gallien fiiul sii, ca să albă grije de împărăție de către apus şi amea- ză-n6pte; iară e] porneşte în coantra Persilors Și mergâ până la Țarigrad, acolo: se înșală de Macrian, de gon€ creştinii al optulea? ;-Pentru carea fa nu “i ai aglutat; ci at pornit varvariy manilor ; căci dice Zosim Comitul 10, că: | x < Boraniy Și Gothiy «Şi Carpii, şi Urugundi) (sunt numele n | &murilor care nu ' Catona |. e, 
. *T. L. p.699,- > Eccardus |], Cc. 

: | 
1 Pag. 29. | 

: Catona |. e. 
* Joannes Zonaras T. 1. p. 631. 

: Baronius aq. h. a. "|: “? Catona in Synepsi Chronol, 
Pag. 38. 

» Lib I. in Valer, et Gallien.
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«lăcuia departe de Dunăre). nu lăsa vre o parte, ni a 
«Italiei, nici a Illyricului nejefuită, prădând tâte fără de 

«nic o împrotivire. Şi Boranil se silea să treacă şi în Asia, 

«precum ai trecut, de frică -făcând pre Vosforanii se le 

«dea corabii, şi să le fie povăţuitori la trecut». Răutatea var- | 

varilor acestora mal mulți ani au ținut asupra Romanilor 

mal vârtos asupra celor din Dachia, precum din care vor 

urma poţi cunoşte. 

Anul 259. Dumnedeu nau întârziat a bate. și pre Vale- 

rian Împăratul, pentru vărsarea sângelui creştinesc, căci a-. 

celași Macrian, carele îl aţâţase asupra creștinilor, lau sfă- 

„uit, să mârgă însuși fără de 6ste la Sapore Craiul Persilor, 

să şi facă preteșug cu dânsul. Care sfat primindu'l Valerian, 

şi mergând, îu prins de Sapore, în zece ani badglocorit, şi 

mal pre urmă cu grâle chinuri omorit, în vârstă de 61 de 

anl 1. întâmplându- -se căderea lui Valerian, fiul lui, Gallien 

împeratul, ai inceput a goni pre creștini, dară pre tatăl săi, _ 

măcar că lezne ar fi putut face, de la Persi nu Lai res- 

cumpărat, ti său dat cu totul dezmerdărilor. Drept acela 

Avreol în 'Illiric, Macrian la răsărit răpesc tyrănnia. 2. 

Anul 260.. Nu pricep cum ar putea să fie. adevărat ce 

serie Zonara d despre Gallien Impăratul, „dicând: «Gallien,. 

«fiind lăsat la apus de tatăl-săi, când ai mers asupra Persi- 

«lor, și pre Heruliy, „mm Schiticesc şi Gothicesc, i-au bă- 

<tut:> Pentru că Valerian ai mers în coantra Persilor în 

anul 297, şi de atunci Gallien până la anul acesta, nici 

o biruinţă nau făcut, ba aă perdut; căci şi în anul aci cur- 

gătoriu, Valente I. în Ahaia, Pison în Thessalia, iară Postum 

în Gallia s'ai rădicat asupra lui Gallien, răvnind a răpşti 

împărăţia £. | 

„1 Zosimus Comes Lib. 1. Oro- | tus Aurelius Victor in Braeviario. 

“sius Lib. 7. Catona in. Synopsi 37.1. p. 631. 

Chronol. - 4 Zosimus “Comes Lib. Î. Ca 

2 Orosius, et Catona II. cc. Sex-'| tona in Synopsi Chronol.
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Anal 261. Afară de varvari, care neîncetat năvălea de tâte 
„părțile asupra Romanilor, supt tâtă vremea în carea au îm- 
„părăţit Gallien, trei-deci de tyranni sai sculat improtiva lui, 

dintr& cari! unil apăra, alţil strica împerăţia. Așa în anul 

de acum, după ce au ucis Avreol pre Macrian și, pre fe- 
ciorul lui, iară Odenat. pre Cviet, Emilian în Eghip& Tre- 
vellian' în Isavria, Chels' in Africa, ȘI - Saturnin la. răsărit 
primesc poriyra 1. 

Anul 262. Din tot timpul: tatru care. au înpărățit Gallien, 
anul acesta! aii fost cel mai nefericit Romanilor, pentru că 
în anul acesta, după cum scrie Sext Avrelie Victor 2: « Gal- 
«ien, după obicâiul 6menilor, desfătându-se întru fericiră 
«cu fiiul său Solonin, căruia îl deduse cinste de Chesariă, 
«întru atâta primejdie au pus tâtă împărăţia Romanilor, 
«cât Gothii fără de vre o împedecare păşind , aă cuprins Thra- 
«chia, pre Machidonâni, pre cei din Ahaia, şi câte'era otărişe 
«cu Asia; cuprinsai Parihii Mesopotamia: şi preste răsărit 
«ai domnit Hoţii sau o mucre, Alemannil străbătuse în Ita- 
«lia; Frincil după'ce au prădat Gallia, stăpănea Hispania, bă- 
«tând, și mai prădând orașul Tarraconsnilor, timpuriă aă 
«căpătat corăbil, şi o parte dintră dânșii au străbătut până în 
« Africa; şi s'au perdut preste Dunăre, câte câștigase Traian.» 
Aşişderea. scrie -și Paul Orosie 8 dicănd : „ «Supt împăratul 
«Gallien, Germanii trecând . munţii, Şi prăpădind Retia, şi 
«Italia, vin până la Ravenna. Alemannii alergând prin Galia 
«în Italia încă trec țara. Grecâscă, Machidonia, „Pontul, A- «sia prin năvălirea Gothilor se istovâște, Pentru că . Dachia «preste Dunăre de pururea : se iea.. Cvadil Şi Sarmatele «prădeză Pannoniile, G&rmanii cei mai din colo cuprind His- <pania, Parthii ia Mesopotamia, Și gefuesc Syria.» > “Mai pe. 

1 Zosimus Lib. [. Paulus Oro sius. Lib. 7. Victor in Breviario, |. 2In Breviațio Historia Romanae. Catona i in Synopsi Chron. „Calvis. 3 
""in opere Chron. i Lb. 7 Cap da 
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scurt, şi mal pe 'nţăles scrie Evtropie 1, «Dachia carea: din 

«colo de Dunăre se adăogase de Traian, atunci 'sau pier- 

--dut, țara. grecescă, Machidonia, Pontul, Asia s'au. prădat 

«prin. Gothi, Sarmatele şi Cvadii ai jefuit Pannonia.» 

lată aduseiu, ce scrie Victor, Orosie şi Evtropie, din pre- 

ună cu Paul Diaconul, şi cu Sextul Ruf2 din cuvint în. cu- 

vînt pentru aceea, pentru că 3 Iosif Carol Eder,. criticul In- 

„ştanţiei Românilor celor din Ardeal, carea o au fost dată . 

aceştea împăratului Leopold II. în anul 1791, tâtă puterea. 

sa întru avtorii. aceştea, şi în Flavie . Vopisc, a căruia cu- 

vinte le voih aduce la anul 274%, 0 au. pus ca să pâtă 

arăta, cum că Romani! n'ai-fost stăpâni, Ardealului când 

au venit Unguril, ci” măcar cât sai silit d. Eder a areta 

ce doria, nimica au isprăvit; pentru că de şi dic numiții 

avtori, -mai ales Orosie că Dachia de pururea ai fost per- 

dută supt împăratul Gallien.. disa lor aşa trebue “înţel6să, . 

cum că colonia Romanilor cea din Dachia lui Traian; de 

pe vremea. lu Gallien n'au mal rămas în florea în care ai 

fost până la--dânsul. Cum. că aşa trebue înțălâsă  disa, voii 

“avăta la. anii următori. | 

Anul 263. -Imperatul. Gallien, deșteptându-se ca -dinteun 

soma după atâta stricare a împărăției, câtă se făcuse până 

acum, may” vârtos în anul trecut 262, în anul acesta: face 

povăţuitoriă “răsăritului pe Odinat Palimirânul 4 carele îm- 

pedecă. cât-va biruințele Craiului Persilor, a: lui Sapore, și 

ia îndărăpt de la dânsul. cetățile Nisivi şi Carras. 8 

Anul 261. Publie Antonie Saturnin, care ait făcut inscrip- | 

ţia 32 de la Fridvalski, ca: decurionul coloniei din Apu- 

lum, în anul acesta au fost consul 6. împăratul Gallien ţine 

, 

7 

Lip. 8. cc. 

“2 Lib. 10. in Galliennm.: 

3 In Breviario.Rerum Romanar. 

+ Georgius. Syncellus p. 882. 

_-5 Idem ibidem et Catona in Sy-" 

nopsi Chron. N 

5 Fasti Consulares Idatiani. |
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triumf de Perşi, și pre Odenat, carele i-au fost învins îl 
face Aygust 1. | - 

Anul 265. Persil, Schythele și Tirannil tot năcăjese Împără- 
ţia Romanilor ?, .şi Odenat Avgustul bate pre Pers), ia de la dânșii Ctesifontul, Şi pornâște înţru ajutorul Asiel cet MICI, pe care o. năcăjea Boranil, şi alți varvari 3, 

Anul 266; Împăratul “Gallien pe frate-s&u P. Lichinie Va- lerian îl face întâiu Chesariă, după. acea Avgust 4; iară Ode- nat Avgustul trecând prin Capadochia, de grabă sbâră la Eraclea din Pont, și când vrea, fără de veste să lovâscă pre Borani, şi pre cel-alalți varvari, fu cu vicleşua omorit de unul, cârele aşișderea se chiama Odenat,. Iară schythele neașteptând venirea luj Odenat, dice George Singhelul 5 prin Pont s'au întors: la locurile sale. | 
Anul 267. Perind Odenat Avgustul prin vicleșugul tirannu- lui Menie Odenat, murea lui, Zenovia, cu inimă bărbă- tescă ati ocărmuiţ răsăritul în locul fiilor săl a lu! Herennian - Și a lu Timolaă, care era tineri de virstă 6 | 
Anul 268. Acesta iaste anul, în carele s'a mântuit împă- Tăția strămoşilor noștri de Gallien 'stricătoriul şi perzăto- riul €);. pentru că în anul acesta pornind Gallien cu ste asupra tyrânnuluy Avreol, după ce at ajuns la Mediolan, fu ucis de Povățuitorii oștirilor sale Macrian. şi Checronie în 19 Martie, în vârstă de. 50.de ani 7, după ce au împără- ţit ani 14, luni 4, dile, 28.8 Până ce au împărăţit Gallien, n'aii facut vre un bine, dat fiind pururea spre grocuri Și spre desfătări, may ales după ce au: cădut- la robie tată-săăi Valerian, Ci mal nainte. de AȘ vărsa sufletul, atâta au ţă- 

' 1 Calona in Synopsi Chron,. 2 Catona |. e, , : 
> Georgius Syncelus |. e. * Catona Le, - 
5 Loco citata. 

„* Eutropius lib. g Catona in Si-. “Nopsi Chron. 
î Catona in Synopsi Chron. 8 Eccardus in Corp. Hist, med. * aevi. . |
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cut, că ai numit împărat pre Clavdie II, carele era năs- 

cut în Iliric, şi fu dapă acâea întărit împărat şi de Se- 

nat şi de ste, Acesta pre Avreol tyrannul l'aă strins de pre 

faţa pământului, dară pre cel-alalți tyranni i-au lăsat până 

la alt timp; căci dicea: că a stinge tiranni iaste folosul 

lui, iar a stinge varvaril, e folosul împărăției. 2.0 

Anul 269. Întâmplările din anul-acesta mai mulți avtori 

le-au scris tocma deamăruntul, ci ei cuvintele tuturor nu 

le pociă aduce înainte; ca să nu fiii” prea lung în vorbă. 

Așa dară aţi numai cuvintele lui Zosim Comitul le voiu | 

întârce spre Românie, și unde vor fi încălcite, le voii tâl- 

cui la sfârşit cu cuvintele altor avtori. “Tu, drept aceea, Ci- * 

litoriule! primeşte cuvintele. ur precum urmeză: «În vr6- 

mea acâsta (dice el, cartea. I, în Clavâie II.) Schythele, câți: 

mal rămăsâse din bătăile câle dinainte, mândrinduse pen- 

tru norocul ce avusâse pănă acuma, “Sau. însoțit cu He- 

ruli?, cu Pevchinil?, şi cu Gothit“ şi strângându-se la 

râul Tiraă; carele se varsă. în mârea n6gră, cu şese mil 

de luntri sai corăbii, şi cu 320,000 de Gmeni, au lun- 

trit pe mare: până. la oraşul. ce se chiamă. 'Tomile,. de la 

carele, fiind că era “tare închis, fură îugăriți; de aci lun- 

trind până la Mareaianopoii' , cetatea Messiey, şi nici pre 

acesta putând'o iua, fiind că vântul îl sufla în spate, lun- . 

? tria mai încolo. După ce au sosit la strâmtârea Proponti- 

deit, pentru că corăbiile pentru mulțimea lor nu. încăpia, 

“au început a se lovi la olaltă, şi strugindu- se una de alia, 

ocărmuitorii încă ai lăsat cârmele, şi unele sau inecat cu 

Gmeni cu tot, altele gâle sau aflat la ţermure, perind mul- 

țime și de 6meni!, Şi de corăbii. Pentru pricina acesta var- 

varil de. la strâmtărea Propontidei au luntrit cătră Chizik, 

și ne isprăvind ceva, după ce aii trecut preste Elespont la 

muntele Atho, s'aă Sfetagora; aco şi-au cârpit luntrile, şi 

ai încungiurat” Cassandra şi Thessalonica, și puţin. au fost 

! Catona 1. c. | 2 Zonaras T.] p. 635.
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| de nu le-au aflat, ci înțelegând că se apropie Împăratul cu 
oștile, s'aă. tras. mal la mijloc cătră locurile câle mal înalte 
şi prăda ținutul dintre Dober și Pelagonia, în care loc 3.000, 
de Gmeni, iară cea-Valtă mulţime sau lovit cu „ostile cele 

„de Împăratul 'povăţuite. . 
Începând răsboiul, după ce. ar fi căzut multi din âmbe 

părțile, Romanii Sai dat. la fugă, “dară pre căl, pre care 
nu umbla 6meni, şi lovind fără de: veste pre varvari, cincl- 
deci de mil -au tăiat dintre dânşii... 

Câţi varvarii, au r&mas din războiul, carele saă ținut de 
dânşii, şi de Clavdie Împeratul, la-Nais* întărindu-se, cu care 
prin pregiur se silia să mârgă în Machidonia, ci lipsindu- 

_le zăhărâoa, muria de f6me. și ei şi dobitâcele lor. lară 
mergând ei, 'călăreții, Romanilor le-ati eşit înainte, și tăind 
mal mulţi dintre dânșii, „pre. cel-lalți, 
muntele Em, unde împregiurându- 

„perit. Iară după ce i-au 

i-au strâmtorit cătră 

-se. de Roman), mulți ati 
| plăcut Impăratului, ca numai „pe- destrașii să se bată .cu varvarii (căci se făcuse price între pedestrași şi între călărași), începând. grOznică bătaiă, vrea da dosul Romanii; dintre. care. nu puţini căduse până. aci, de nu 'wia. sosi călărimea, cu a căruia venire așa Sail în- dreptat smintâla, “de nu mai multă pagubă s'au simțit, pă- Şind mai nainte Schythele, şi gonindu'” Romani! Care în- ' cungiurase ostrâvele Creta, sau. Candia, şi Rodul cu coră- - biile, nelăcend ceva vrednic. de. pomenire, sau înturnat “îndărăpt; şi intrând ciuma între. toți. varvarii, unit at perit în Thrachia alţii în Machidonia, iară. câți au rămas Citovi, sait Sai scris în. legi6nele . Romanilor. Sau Sau dat spre lucra- rea. pământului». „Acesta este, ce scrie Zosim Comitul, pre carele ca să] înţeleji, trebue să. ŞtiL,- că: a) Herulil era. de aceiaşi viță dee cu numele și cu Gre carele. obicâiuri se b) Pevchini așijderea er 

are. şi Gothil, „numai 
"osebia. de la. olaltă 1. a tot de un nâm cu Gothij, cu 

a Procopilas de bello Goih. Lib. 3, c. 33. Joan, Zonaras 1. p G3L 
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Herulii, cu - Bastârnnele, cu Carpii şi cu Boranil, cari aci se 

numesc. Schythe 1. 

c) Gothil era de o vilă cu n&murile îndată mal. sus dise - 

şi cu Vandalii, cu Longobarăil, cu Gepidele, cu Taifalii ŞI 

cu alţi, adecă toți era Nemţi, eşiți din Scandinavia sau Sve- 

ția?, acuma cuprins6se, de nu tâtă Dachia: veche, încal o 

„parte a ei, precum poţi cunsşte din care sai dis la. ani 

trecuti. IN 

d) Tyra este Nistrul, “carele desparte Moldova - de la Po- 

lonia, sai dela Russia, şi de la Podolia ?. 

e) Tomii sânt cetatea Baba din Bulgaria sau din Dobro- 

diți £. 

) Marchianopoiul se chiamă acuma Brestava, cetatea Bul- 

" gariei, lângă marea nâgră 5. 

g) Propontida se chiamă. Marea. dintre Bosforul: Thrackiieă 

şi dintre Elespont, ce se dice acuma Mare de Marimora 6. : 

-h) Naisul iaste. cetate a Serbiel: de acum. la-riul carele 

aşijderea se numeşte : într'ânsul Sau născut Împ&ratul Con-: 

stantin. cel mare, și se chiamă acurna de Serbian! Nikova, 

de Tuliani Nissa, de Frânci Nise 7. 

Câte au scris: Zosim Comitul la anul acesta, nu numal 

le întărâşte Trebellie Polian &; ci mal adaogă din preună 

cu Calvisie ?: că după ce at venit Romanit! pre varvari, - 

-mu era ostaş carele . să nu. fie .avult. r6be muieri Gothiceşti - 

ŞI câte trei, nic au. fost locul întru împărăţia Romei, în ca- 

rele se nu fie fost rob dintre Gothi. | . 

loan Zonara 19. şi acesta. serie, că fiind fagăriț, Gothii de - 

! 'Tacilus de moribus Germ. ce. ă ; Jidem n. cc. 

| 6. e Drumelli. in Diclionario. 

2 Procopius de bello Vandalico. 

Lib. 1. 0. 2. nus ll. cc. 

3 Baudrand in Geographia. Bru-- a 

zen in Dictionario. Hofmannus in In Claud. IL. c. 9.. 

Lexico. , %'In opere Chron. 

+ idem II. cc.. ÎI „10 Tom. I. p. 636. 

Î 7 Baudrand, Bruzen et  Holman-
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la Thesolonica ai cuprins, Athina, și preste alte jafuri au |, 
“-Strins tote cărţile la olaltă ca se le ardă, ci mai înainte 
"de ași împlini el voia, Sau aflat unul dintre dânşii mal 

„lucruri ce 

7 

Catal. 5. Imp. Rom, 

înţelept de cât .cel-Palți, carele au dat sfat să nu le ardă: 
pentru că Grecii, până când se cuprind cu cărţile, nu se 
deprind în meşteşuguri de ste, şi drept aceea ma! lezne se 
pot învinge. Frumâse înveţături, de la un varvar. Dară 6re 

„adevărat au fost, sau ba? căclr pre vremile mele, care nâm 
au fost mat inveţat de cât Frâncil şi Anglil, totuşi nici pre aceștea pe apă, nici pre aceia pre pământ, i-au biruit ci- neva încă până acuma. | | 

Anul 270. Împăratul Clavdie, după ce aă învins pre Gothi, pre ceilalți varvari pe. apă și pe uscat, în mai! multe la- turi ale împărăției, din ciumă pornită din trupurile celor tă- iați bolnăvinau-se în Syrmiă, ținutul Slavonier de acum, au murit 1, în sfărzitul luy Octomvrie 2, în vârstă de 66 de ani 3, după ce au împărățit ani 2, luni 7, qile 12 4, iară nu ani 9, luni 4, qile 14, precum ce înşală Ekkard 5, sau dior- tositoriul cărţilor luj. Fosta Clavăie din fire spre aceia făcut, ca se vindece toate, câte se întâmplase supt Gallien, nu- mai vieața de ar fi fost may lungă. 6 În locul lu! după cum scrie Zonara?, au urmat Avrelian, carele era n ăscut din Părinți mai q e gios, ci foarte vestit pentru vetejie $, şi alte au făcut, precum „ce va arăta în câle ce vor urma. Catona ? serie că în-locul lu Clavdie îndată au urmat Cvintil frate-său. şi a stăpânit numar 17 dile, re- 
. 

. 
N 

” 

, , 

pede perind, sau. de măna sa, sai de sa, ferul ostașilor săr; on 
: «bolind în Sirmiă Clavaie, după | 
aril oştilor - despre următorii, aă „4 Zonaras Tom. ], b, 636. Catona | in Synopsi Chron. Sa S Catona, ]. e. Catona !. e. île. * Chronicon Paschale. „273. [| « Ic * Contextus hujus Chrobică a Ț Idem Catona l. e. % In corp. Hist. med. aevi. t,]. „le. 

10 ]. e 

  
  

« 
n 

e 
me
e 

a 
tai

a 
a
t
m



45 

  

zis, că Avrelian iaste vrednic de a fi împărat.=. Aşa dară 

Avrelian nu de oaste, ci de însuși Clavdie ai fost numit. 

Anul 271. «În anul (dice Paul Diacon în Cartea 10) de 

la zidirea Romei 1027, Avrelian sau făcut al 32-le- -Îm- 

părat după Avgustul Octavian. Acesta sau născut din tată | 

de mijloc, şi precum dic unit din Colonul lui Avrelie Se- 

natorului celui „prea vestit din Dachia cea răpoasă, . care 

iaste între Dachia, şi Machidonia, bărbat putârnic în 

război, de o inimă” nestămpărată, şi cam plecată spre 

“ vărsare de sănge, carele cu osărdie aii învins pre Gothi în 

"Dunăre și împărăției Romanilor. i-ai întors otarele cele 

mal de demult. Paul cu 6ste la -Dunăre pre. 'Gothi tare îi 

: au bătut, şi împărăției Romanilor le-ai întors otarele cele 

"mai de. de mult. De acolo întorcându-se la răsărit, pre Ze- 

| novia, care după moartea bărbatului săi, a lui Odenat, cu- 

prinsese Syria, mai mult cu frică de cât cu bătaie o au supus. 

Pe 'Tetric încă, carele în Gallia “nu putea. așeza gălcevile 

  

„ostașilor săy, şi'i scrisese : Eripe me his invicte malis; adecă : 

scoatemă neînvinsule din răutăţile acestea și “drept acdia 

ca pre un vănzătoriia al oștilor mele, fără muncă Vau bi- 

ruit. Aşa ca un căştigătoriă al doilea al răsăritului şi al: 

: mează-noaptei cu mare mărire au ţinut triumf.» Din cu- 

„_vintele lui Paul Diaconul chiar se. vede, că Avrelian nau 

- fost născut în Sirmiu, precum scrie Catona1, ci în Dachia 

cea rîpoasă, adecă în partea Messiei, care s'au numit după, 

acâia Dachia ripoasă, precum se' va arăta la anul 272. 

Anul 272. Cate le am adus la anul trecut din Orosie, nu 

toate sat făcut în anul acela, ci în trei ani după olaltă 

„ Sau întămplat, precum mărturis6ște Vopisc 3; adecă : pre 

“ Gothi i-au bătut Avrelian și atunci, și în anul de acum ; 

“pre Zenovia 0.au supus în anul acesta ; pe Tetric Vai în- 

ivins în anul 273 5. 

! Catona in Synopsi Chron. 3 Calvisius in - Opere Chron. 

2 In Aurelianum. . „| Catona în Synopsi Chronol.
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“Anul 274. Acesta este. anul cel însernnat, şi încă. şi de 
price între mine şi între D.. Directorul Eder, carele prea 

„aspru aă scris .în contra cârerel sai Inștanţiei cil în anul 
„1791, date împăratului Leopold II, de Românii din Ardeal. 
In critica sa au voit numitul D. Eder se arate, cum că 
Românii ar fi de viţă varvari, “nu Romani, pentru că (dice 
el) pre colonia. de Traian dusă în Dachia veche, Impăra- 
tul Avrelian în .anul acesta o a (trecut Dunărea, și o au 
așezat în partea Mesiei de sus şi a Dardaniei, precum 
scriu Flavie Vopisc,1, Evtropie 2, Paul Diaconul 3, Secstul 
Rufă 4, Calvisie 5, Brieţie 6, și alţii. LL 

Cum. că Imp&ratul Avrelian, vrănd a mârge împrotiva 
Persilor, în anul acesta au scos leghioanele din Dachia 
veche, şi și o parte a coloniel, şi le ai aşezat dea dreapta 
Dunărei, nu se poate tăinui, dar îngădui încă nu pocii, 
cum că toală colonia. o ar fi trecut în Dachia cea noao: 
pentru că cel mai mulți dintre coloni at trebuit. se fie dați 
spre economie, care aşa lezne ştiă că nu o ai lăsat, mal vârtos după atâta: mari. de vreme, cât at fost între Traian și între Avrelian, precum scrie şi Sarnichie. Din cele ce vor urma la anil viitori încă se va dovedi, că până la venirea Bulgarilor, Romanii statorniceşte ai stăpănit și dea stânga Dunării, care artându'o se arată cum că nu toată, colonia ai fost trecută „de Avrelian ' în Dachia cea noao. : E - | 

Din partea coloniei care aur 
prăsit toți Romanii căţi sânt deastânga Dunării, cum cură „în marea neagră; iară din partea coloniei cari Sai trecut Dunărea, 'și Sai aşezat în Dachia. cea noao. din Romanii, pre care i-au dus Marele Co chia, saă prăsit 

emas în Dachia veche, sai 

a0, așișderea şi 
| nstantin în Thra- Romanii cei ce Sânt dea dr 

E pi veelianurm. * In Breviario Rerum Rom, : Lib, ? . Sa 5 In “opere Chron. D , “ In Chronico Univ. 
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cari! Sau numit după acâia amu Vlahi.!, amu: Kotzo- sai 

Kuzo-Vlahi 2, iară mal pre urmă “Tinţarn 3 -tocma cum 

“ati numit și cei ce au remas dea stănga Dunării, întăiii 

Romani 4, apoi Abotriti 5, după acâia Comani și Paţina- 

„chite $, mal pre urmă Munteni, Moldoveni, Mărgiteni, Mo- 

cani, Frătuți 7, ci ori cum sau numit, sai se numesc şi 

acum, tot de '0 viţă şi porodiţă sânt, adecă Romani de 

sânge, precum firea şi virtutea îl. mărturisâşte, şi ' ei la 

anil viitori tot mai pe larg voia arăta, pentru că la anul 

acesta numai Dachia cea noao o voii mal scrie; așa, dară: 

Dachia cea noao, după cum mărturisâşte Flavie Vopisc, 

Secstul Rut şi. Evtropie 8, au fost dea dreapta Dunării, 

așezată de Avrelian Avgustul într'o parte a Messie! de gios 

“în altă parte a Messiei de sus, şi întro parte a Dardanici; 

şi au fost împărţită- în doao, adecă în Dachia cea rîpoasă 

se întindea pre lângă țărmurii Dunării, numa! prin Dunăre 

fiind despărțită de Dachia lui Traian, sau cea veche, se 

ocămuia prin consulariii, carele avea supt stăpănirea. sa mai 

multe cetăți, între care cea mai de frunte ai fost Radiaria? 

„ce se numâște acuma Arezar 10. sai Nicopoiul Bulgariei 11+ 

Dachia cea de mijloc cădea mai departe de Dunăre spre. 

“Dardania, ocărmuindu-se iarăși prin Consulariii, şi avănd 

Metropolie cetatea Sardichel 12, carea fu vestită pentru s0- 

borul ce sai: ţinut întrănsa la -anul 346, şi acum se 

chiamă 'Triadiţa, 13. Ri 

  

N: i Eu 
. ” 

.. . 

“1 Chroniates .Lib. 1 de Isacio 6 Zonaras, Anna Comnena , 

Angelo. c.6. -. Cantacuzenus et Gregoras II. cc. 

2 Cantacuzenus Lib. 3 e. 5. 3. | _.7 Usus.  * 

Anna Comnena Alexiados Lib. 5. | *llLce.. p 

Zonaras Lib. 18. Nro. 23. : 2. Hieroeles - in Notis Imperii 

3 Usus, “| Qrient.. _ 

+ Auctores, sub quatour priori- 10 Hofmannus in Lexico. 

bus num, citati, „11 Niger in Georg. 

5 Eginhardus ad ann. 824. Lu- „2 Hierocles |. c.. | 

cius Lib. 1.15... 13 Bruzen în Dictionario. 

bd
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Anul 275. Bine au lucrat, sau rău, Impăratul Avrelian, 
când ai luat. leghioanele şi o parte a coloniet din Dachia 
cea, veche și le ai aşezat în. cea n0a0, precum Sai arătat 
la anul trecut, nu am de a zice: ci aceasta o însemn, că 
Românii cei dea stânga Dunării, mai vârtos cel din Ardeal, 
până astădi pomenesc pre Imp&ratul Avrelian, cântând cu 
„glale : Hai Lerom Doamne : adecă : [ay Avreliane Doamne! 
„când colindă la. crăciun. « 

După ce au așezat lucrurile Dachiilor Împăratul Aurelian, 
în anul acesta au pornit asupra Persilor cu leghioanele, a cărora familil le -aşezâse în Dachia cea noao, ca să nu cadă în mânele Vvarvarilor, pănă se va înturna cu leghi- oanele, și aglungănd la Iraclia Thrachiel, fu ucis :de libertul săi, anume Mnestheiu, în locul ce se dice Cetatea Noao. *&w 1 atv eyouewp Ppobete 1 în 20 Martie 2, după ce aă im- perățit ani 5, luni 4&, dile 20 3. Avrelian nar fi fost rău „Împărat, numai de ar fi fost may milos, și de n'ar fi por- Rita noua goană asupra creştinilor. După 6 luni fu de la Senat numit,. în locul luy Avrelian, . Împărat M. Clavdie Tacită â. - 

„Anulit 276. În anul trecut după moartea lui Avrelian, le- Shioanele de san Și înturnat în -Dachia, fiind că pentru moartea Împăratului bătae cu Persil n'au avut, dară în nul de acum iară le ai scos Împăratul Tacită, și le cut în Asia, unde după ce au învins pre Sch | şi Tacitu în 13 Aprilie 5,. după ce aud dile 126: Fostaa Împăratul Tacită, 
sa la Tacită. Istoricul 

a- 
au tre- 

ythe, ai murit 
împ&răţit luny 8, 

carele îşi ducea vița » Pre carele des 1] cetea , aşa dedat 

* În manuscris este: ev ră Kaoow | Histe i : 
: 

istor. medii i 
5 

Actopea ae 
Impe puii aevi, T. 1. Cata]. 5. ! Georgius Syncellus 'p. 385. 4 Catona | e Zonars „Lp. 

n Snc 
Ia SE Mt | 5 Catona in Synopsi Chron. 
ca ae Aron, S Eccardus in Corp. Hist, medii 

| 8. rdus in Corp. | aeyi T. 11. Catal: 5 Impp. Rom



49 

  

spre învățătură, cât nu trecea vre o noapte, în care să nu 
- cetească sau să scrie ceva. 1: 

După moartea . împăratalul M. Clandie Tacit,  frate-săa 
Marc . Clavdie Florian, ca și când i-ar fi fost de moşie 
împărăție, o au răvnit fără de: voia oştilor sai știrea. Se- 
natului, drept aceia nici ai împărățit “mai mult de 88 de 

dile2 fiind ucis, nu se ști de:cine, la Tars 3. 
Anul tot acelaș, adecă de la Hs. 276, iară dela zidi- 

rea Romel 1029, după uciderea împăratului Florian, oștile 
de la răsărit pre Marc: 'Avrelie Probu, a căruia vitegie o 

- ştiea după vr&mea Împăraţilor Clavdie, Avrelian şi Ta. 
cit, cu sila Tau făcut Împ&rat, măcar că era din mică viţă 
în Syrmită născut î. 

Anul. 277. Împăratul Prob -în' anul acesta bate varvarii, 
carii cuprinsese Galliile ; “si” Galliile: iarăş le unâşte împă&- 
răţiel 5. | 3 ' 

Anul 279. După c ce aii tăiat Irpăratul Prob în anil trecuţi 
. 200, 000, de nemți în Gallii6, şi Galliile iarăș le ai unit 

împărăției, precum scrie Flavie “Vopisc 7 : împăratul Prob 

„au călătorit prin-Thrachii, şi toate popoarele (nâmurile) Ge- 
ticeşti, carii era: pentru vestea. lucrurilor spăimântați, ș 

pentru puterea numelui celui de demult apăsați, sai le aa 

“Suppus,. sau le au „primit în preteșug. Cu mult mal chiar 

| vorbeşte Zosim ' Koinitul acestea scriind despre Împăratul 

Prob : «Pre Basterni, carii era de. neam Schithicesc, şi sau 

suppus lui, primindui i-au aşezat în “Thrachia , şi le au dat 

- pământuri sat moşii. Aceștea după acâia ai viețuit după 

“legile, şi obicelurile Romanilor.» lată câ: Împăratul - -Prob 

„iCatona l. ce... 5 Zosimus Comes in Probum. 
- 2 Eecardus L e. 
+ 3 Catona |. Katona et Calvisius Il. ce. 

+ Zosimus Comes in Probum. c Hofmanus in  lexico Univ 
„Catona in Synopsi Chron. .Calvi- , 

sius in opere Chron. „| 1-a Probum. 

RS
 

CC 'oniea românilor. Tom. Z,
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ai învinsă pre Geţi, și pe Basterni, ci Geţii aceştea și Ba- 

sternii era de o viţă cu Carpii, şi cu Gothil, cu Boranii, și 

cu toți cel ce era Nemţi sai Şveţi de viţă, şi în anul de 

acum lăcula sai întwo parte a Dachiei cel vechi, sau din- 

colo de dânsa peste Nistru!; așa dară Romanii până a- 

cum nu perduse Dachia veche, sai de au fost şi perdu 

vro parte din dânsa, în anul acesta iarăș o aă -dobândit 

înapol.. Carea fiind așa, chiar se dovedâzte că Împăratul 

Avrelian cu toată colonia lui Traian, fără numa! o partea 

ei o aii trecut preste Dunăre în patria sa, precum sau a- 
rătat la anii 271, 274 şi 276.' Mie mi să vâde că Împt- 
ratul Avrelian n'aă voit alta, prin trecerea unil părți a co- 

loniei dea dreapta Dunării, fără numai! ca săși facă şie 
pomenire, şi se împodobâscă ţara, din care era prăsil. | 

„Anul 280, Aşezând lucrurile Dachiilor şi pre Basterni în 
Thrachia, Împ&ratul Prob de aci ai trecut la răsărit, şi în 
anul de acum au bătut în Isavria. pre târhari, în Eghypt pre 
Saturnin tyrannul, în Ethiopia pre Vlemi2. 

Anul 282. Înturnânduse de la răsărit . la apus Împăratul 
Prob, ai învins în Gallia pre tyrannul Procul Şi Vonoţ, 
apoi de Germani şi Vlemil aă ţinut mare triumf; după 
aceia vrând a se scula cu .harţ asupra Persilor, au 
agluns până la Syrmiu, unde fu omorât de niscay ostaşi, 
carii se urise cu „lucrul, întru care să se deprinză tre- 
buia pururea5. Fostai ucis la începutul” lui Avgust din anul de acum î; după ce ai împărăţit ani 6, lunj 2 dile 128. a a a 
„Împăratului Prob, carele singur au fost harnic să țină cât 

1 Hofmannus |. c. Bruzen i 3 ie SR Manus 1. €, en in Vopiscusi ; Dielionario Geogr. Baudrand in in Bra R n Probum. Aur V ictor 
Geograph. - Her. Rom. Eutropius Lib. > Flavius Vopiscuș în. Probum, 9. Catona in Synopsi Chron. ete. Eutropius Lib. 9. Aurelius Victor * lidem II. ce. in Breviario Rerum Romanarum. ă - a ” . Catona în Synops Cheaean „*. Eceardus in Corp. Hist, .. . me- 

dii aevi.
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câștigase cei mâi denainte, întru acestaș ant i-ai urmat 
Marc. Avrelie Car, carele făcând pre fii să! .Carin şi Nume. 

rian. Chesari, îndată au învins pre Sarmatet, carii lăcuia 

de la Dachia veche. preste Nistru 2. Aşa dară și pe vremea 

Împăratului Car încă era supt Romani Dachia veche. 

  

Anul 283. În anul acesta, carele este de la zidirea Ro- . 

mei 1036. Împăratul Kar, vrând a se bate cu Persii, pre 

amăndoi fiii sâi, adecă și pre Karin, şi-pre Numerian îl 
numâşte Înnpăraţi, şi pre Carin îl trimite se apere Galliile; 

iară pre Numerian îl duce cu sine asupra Persilor &. 

Anul 251. Împăratul Kar, după ce ai învins pre Persii, 

şi ati luat Mesopotamia de la dânşii, au ajuns până la Kte- 

sifont4; cetatea cea pururea nefericită, şi fără noroc: Ro- 

manilor;, şi acolo at perit la mezul vărei5; unii dintră av- 

torii cei la anul trecut ic, că sar fi -bolnăvit şi aşa ar fi 
perit; ci Flavie Vopisk în cartea despre împăratul Kar a- 

priat scrie, că “a perit trăznit fiind de fulger. Fostar fi 

bun Împăratul Kar, de n'ar fi numit şi lăsat după sine Av-. 

gust pre fiul stii Carin 6. Împărăţitau Kar de al treilea an?; 

iară.nu 10 luni, şi 5 qile, precum scrie Eccard 8. Numerian 

Avgustul fârte sau scârbit pentru. mortea tătâne-săă, şi a- 

tâta ai plâns, până ce sau bolnăvit la ochi; drept acâia 

socru-săă Arie Aper, cănd bolea, Vaii omorit tot întru a- 
cesta an, în luna lui Seplemvrie, în carul cu carele îl purta, 

nici voia Aper să i se ştie fără de legiuirea; ci împuțin- 

du-se trupul, din puterea acâia ai priceput ostașii, că Nu- 

1 Vopiseus, Victor, Zosimus Co- | nico. Catona in Synopsi Chronolo- 
mes, Eutropius, Catona Il. cc. „| gica ele. | | 

2 Plinius Lib. 4. Baudrand in 4 Eusebius in Chronico. 

Geogr. Holmannus in Lexico Univ. 5-Catona in Synopsi Chronol. 

Bruzen in Dielionario. 5 Tdem ibidem. e 

3 Vospiscus in Carum,. Eutro- «3 Vopiscus in Carum Augustum. 

. pius Lib.9. Aurelius Victorin Bre- | . % In Corpore Historico medii 

viario Rer. Rom. Eusebius in Chro-, „aeti. T. |. Catal. 6.:]lmp. Rom,
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- merian iaste mort, şi descoperind carul au aflat nelegiui- 

rea lui Arie Aper. | | 

Drept acâia Dioclitian cel cumplit, carele era unul din- 

„tre ostaşi, prăsit -din' Dalmația, din orașul Diocleţe. lângă 

Solona cetatea cea vestită din părinți sirimani, ci bun os- 

taş, căruia îl prorocise odinădră o babă meșşteră sai bo- 

sorcae (strig6e), că atunci se va face împărat, când însuşi 
va ucide un gligan, ce se dice lătinâsce Aprer, vădena pre 
Numerian Avgustul ucis de Arie Aper, sau sculut şi au 
ucis pre Aper, pentru carea faptă stea t6tă lau rădicat 
împărat în. 17 Septemvrie din anul curgătoriu, și el, a- 
decă Dioclitian în 20-Noemvrie au numit Chesarit pre Iler- 
culie Maximian 1. - 

„"Anul 285, Avgustul Carin, după ce au învins pre tyrannul 
lulian Sabinul nu depasite de Verona, și lau omorât, ai 
purces: împrotiva lui Dioclitian în “Mesia, pre carele Pai 
Şi învins în bătaiea cea d'întâiu ci sumeţindu-se după aceea. 
Carin, ŞI cu lăcomie gonind pre ostaşii lui Dioeclitian, fu 
de ostașii săi vândut și tăiat la începutul lu Avgust 2; după 
ce au năcăgit pre Romani ani 2, luni 11, dile 23; disam 
că au năcăgit pre Romani, pentru că pre cel buni, pre u- Cr e să impacat a net 
noni sai votri, nici au fost er ae ine bi : și N se fie aflat întrânsul £. . = on în Sare să nu 

Anul 286. Perind în anul tr 
Sau Dioclitian Singur Avgust, 
tul lui Aprilie al anului de a 

ecut împăratul Carin, răma- 
carele drept acâia la începu- . 
cum, pre Chesariul Herculie 

1 Vopiscus in Numerian car 
s anum, Eu- 3 Eccardus i ist. p 

N ( i i us in Corp. 5 - tropius Lib, 9. Aurelius Victor in dii aevi 7 | ie Mist e Breviario, Eusebius in Chron. Ca- da | L. Catal. 5 Imp. Rom. tona Ge n s | __* Vopiscus in Carinum, Eutro- 
“ atona In Nnopsi i . ..î a A gica.  SYynopsi Chronolo pius Lib. 9. Eusebius in Chronico. . 

Catona |. e.
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“ Maximian, cel născut în Sirmii din părinți de gios, dară 
forte vitez, îl face Avgust 1.. - 

Tot întru acesta an aă pătimit în Drăștior sat  Silistria 
SS. Mucenici Maxim, Dada şi Cvintilian, a cărora viață o 
scrie Godefrid “Henșenie 2. Din viața sfinților. acestora se 
dovedâște, că în Dachiile lui Avrelian pe vrâmea acesta ai 
fost Pro-consuli Gavinie şi Tarvinie, ci car$ în carea Da- 
chie au fost Pro- Consul, nu se otărâşte, 

  

Anul 287; După ce și Dioclitian ati silit pre Narseiă Craiul 
Persilor, să câră pace, şi Herculie Maximian au înfrănt - 
Germanii, carii năvălise în Gallia, amăndoi se socotea cum 

„ar putea potopi pre Carausie, carele îmbrăcase porfyra în 
Britannia 3. 

Anul 288. Herculie Maximian forte tare fu bătut pre mare 
de Carausie*; iară Dioclitian bate Gothii, carii trecuse Du- - 

“nărea, şi! întețâşte să se râge de pace, cu dânsul, afară 
de acâia face trel cetăţuici spre paza. vadurilor Dunăre 5. 

2 Anal 289. Nimica putând strica lui Carausie, se socotiră . 
Herculie şi Dioclitiân să facă pace cu dânsul, precum aii 
și făcut, dându” titlul, de Avgust, și lasândul se „oblădu- 
iască Britannia 6. “ 

Anul 290. Veqend Achileii norocul lui. Carausie, el încă 
“îmbracă ? poriyra în Eghypt; iară Narseii, Craiul Persilor, 
strică pacea, şi se apucă de prada răsăritului. 

4 * Anul 291. În anul acesta, carele iaste de la zidirea Ro- 
„mel 1044, Dioclitian şi Herculie sau împreunat la Medio- 

* Eusebius Chron. Catona in 1 Victor in Brev. Catona in Synopsi Chron 
Synopsi Chron. . | 5 Ammianus Marcellinus apud 

2 Godefridus  Henschenius in | Calvisium ad. h. a. i 

Continuatione Bollandi ad. 13. Apr. ogoa in Synopsi Chrono- 

* Eusebius in Chronico. Ca- 7 Eusebius în Chronico. Ca- 
tona in Synopsi Chron. tona in Synopsi Chron.
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lan, şi saă “sfătuit, cum ae putea apăra “împărăţia de alâ- 

tea rele, şi protivnici, şi mal pre urmă au „aflat, că iasle 

lipsă de ajutorii: drept acâia în 

- Anul 292. Întâia di a lut Martie, Dioclitian din preună cu 

Herculie ai numit Chesariii pe Flavie Constanidie |. Illor NE 
Marelui Constantin, şi pre Galerie Maximian Armentariul 
despre carele, adecă Galerie, aşa scrie Avrelic Victor?: «Iară 

« Galerie au fost (măcar că cu neiscusilă şi prâstă direptate) 

«destul de a se lăuda, frumos în (rup, prea bun şi noro- 

«cos ostaş, prăsit din părinți proşti păstori de ciurzi, (de 
<unde sai poreclit Armentariia). Prăsil au fost din Dachia 
«cea riposă și într'ânsa sai şi îngrapal la locul, carele Tau 
«fost numit Romulian, despre numele Romulel mame! sale. 
«Acesta cu fală au îndtăznit a dice că mumă-sa, cu şi O- 
<limpiada; muma Marelui Alexandru, do smeă au fost în- 
«călecată, când Tau zămislit pre el.» Ci Lac tanţie % cu mult 
mai altmintrelea scrie despre Galerie, dicând: <Era în bes- 
«tia acesta firescă varvarie, şi ferime slreină de s sângele ro- 

„«<manese, Nici e de a te mira, pentru că inumă-sa trans- 
<danubiană (despre Dunăre) fiind, când jeluia C 
<tunci trecând apa, fugise în Dachia, cea noao.» Și iarăşi 
tot Lactanţie scrie 4 "despre acelaş Galerie dicând: «câle au «facut cel bătrâni din cădința oştirei în “eOntra celor în- <vinȘi, și el au cutezat ale face în cântra Romanilor, ŞI <a suppuşilor lor; pentru că părinţii lui (usâse suppnşi dă- <Til, carea “Traian ca biruitor în pedepsă pre. Dachi pentru > «cele multe rebelii ale lor.» 

In cuvintele lui Lactanţie, care 
m6se însemnări face Stefan Baluzie, din care nutnal câte sunt spre scopul meă, le voii culege, și da înainte. Aşa dară dice Baluzie 5, că Romula, muma lui Galerie ai. lugit 

arpil, a-: 

Sau adus aci fârte fru- 

1! Aurelius Victor 
Rer. Rom. Catona 
Chron. 

2 In Breviario ubi de Galerio. 

in Breviario 3 De mortibus persecutorun Nr.:9. in Synopsi | + Ibidem No. 29. 
“5 In notis ad Nrum. 9 Iiactantii..
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din Dachia cea veche în cea noao, în timpul când ai fă- 

cut Avrelian Dachia. cea noa0, şi acâsta nu se pâte crede, 

pentru că de ar fi fost atunci vre-o pricină de a fugi din 

Dachia cea. veche în cea noao, cum sar fi gătit şi pornit 

Avrelian tocma atunci asupra Persilor? Aşa dară. după a- 

câia ai trebuit Romula să fugă în Dachia lui Avrelian din 

Dachia lui Traian. Ci de iaşte adevărat, precum şi iaste din 

Lactanţie, . încă se adeverâză, că Dachia veche n'au fost 

golită prin Avrelian de toți colonii lu! Traian. 

Incătui despre darea. de Lactanţie așa, pomenită, ca cum 

ar fi fost de Traian aruncată pe Dachi, așa scrie Baluziel: 

«Xifilin din Dion pomenâşte amăndoao pornirile lui Tra- 
<ian asupra Dachilor, dar nicăiri nu pomeneşte de darea. care 

«Sar fi poruncit lor; numai atâta dice, că Dachia sau fă- 
«cut provinţie, ce şi Flavie Vopisc mărturiseşte, vorbind de- 

«spre Avrelian ; ci fiind.că acsia regulă avea Romanii, ca - 

«tâte țerile care se reducea în provinţii, să fie supt. dare, 

«şi magistratului poporului. romănesc supuse, precum arată 

«Sigonie în cartea 1, despre cădințele provinţiilor, nu e 

«nici o. îndoială, că Dachia iai fost supt dare, mal vârtos 

«pentru că: Lactanţie apriat întăreşte acesta.» Până aicea 

_Baluzie, ci ei mă întore, acolo, de unde m'am fost abătut. 

“Cât sati numit chesari.Constandie şi Galerie, îndată s'au 

împărțit şi împărăţia în patru părţi, aşa precum urmâză, 

ca să'o apere, adecă: lu! Constandie i sai dat Galliile cu 

tâte ţerile de peste Alpes; lur Herculie Italia şi Africa, lul 

Dioclitian şi lui Galerie Pannonia, Illyricul, Mesiile, Dachiile, 

Thrachia și tot. răsăritul. 2 | | 
, 

Anul 298. Aect în. Britannia omâră pre Carausie, despre 

carele am vorbit la anul 289, şi gonind afară pre Romani. 

cuprinde tâtă Britannia, carea o ai stăpânit.până la anul 

: Ibidem ad Nrum 22. Eusebiisiin Chronico. Catona in Sy- 

2 Paulus Orosius Lib. 7 ce. 25. |'nopsi Chronologica.
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296, precum se va arăta de aci înainte; iară Galerie bate 

pre. Narseii Craiul Persilor, şi înturnându-se în Mesopota- 

mia cu fârte mare cinste. se primește de Dioclitian ? 

Anul 294. La anul acesta scrie Stefan Catona 3: «Galerie 
«fiind trimis de Diocletian în contra. Basternilor, a Carpi- 
lor şi a Sarmatelor, i-au învins la Achinc>. Iară Paul 0O- 
rosius* cu. mult may chiar vorbeşte, acâştea scriind la anul 
de acum: <După ce ati învins Narsesi Craiul Perşilor, Ma- 
<ximian (Galerie) se întârnă (în anul trecut 293) în Me- 

„«sopotamia, şi de Diocletian “cu forte mare cinste se pri- 
«mâște, Acâia şi povăţuitori cu- osărdie sati bătut după a- 
<câia Carpii şi cu Basternil. Apoi ai învins pre Sarmate,. 
«din carii prea multă mulţime ai prins, Şi i-au împrăsciat 
«prin cetățuicele câle ce era pre -marginile împărăției Ro- 
manilor;» iată că Galerie sau bătut cu Carpii, și cu Bas- 
ternil, care era. de o viță cu Gothil (precum Sau arătat la 
anul 279), nu în Dachia, ci, dice Catona, la Achinc carea 
cetate după tabla, lui Peutinger ai fost în' Pannonia, cu mult ma! în 8los de Sicamvria, adecă de Buda cea veche, Sarmatele încă lăcuia- preste - Nistru, precum toți avtorii mărturisesc, cu carii nu sar fi putut bate Galerie Chesa- or. , . . riul, de mar fi avut Romanii Dachia. cea vâche supt stă- pânirea lor pe vremile acestea. | 

Anul 296. Constandie- Chesariul trecând în Britannia, pre | Allect tyrannul îl bate, și omâră, şi Britannia: o câștigă în- napol; până ai făcuţ acestea Constandie Erculie Avgustul au apărat Galliile; iară Dioelitian Avgustul cu Galerie Che- sariul merg la răsărit, şi Dioclitian în Eghypt înving e Achille tyrannul, pre cârele priadându'! în Alexandria ia. runcă ferelor, dară Galerie nai avuţ noroc împotriva lui 
1 Eusebius in Chronico Cat | 

, on 3 . , Ă 
in Synop. Chron. a In Synopsi Chronologica 

* Orosius Lib. 7. e. 25, „| * Lib. 7. e. 25
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Narsei Craiului Persilor, pentru Carea nenorocire grei fu pe- 

depsit de Dioclitian, pentru că i-ai căutat să. fugă „pedestru 

pre lângă rădvanul sau carul lui Dioclitian vre-o cât- -va loc. 1 

Anul 297. Galerie Chesariul rănit fiind de. ruşinea în a- 

nul trecut petrecută, în anul acesta ca un leă ai mers 

asupra Persilor, pre carii aşa i-ati bătut cât au trebuit 

să se râge de pace. Constandie. Chesariul încă ai învins. pre” 

Alemanni, și Herculie : Avgustul: pre Mavritani 2. 

Anul 298. Impărați! şi Chesarii Romanilor în anul acesta 

dau pacea, de carea, se roga Narsei Craiul Persiloră. .. 

Anul 300. După ce Sai întâlnit în anul trecut în, Medi- 

olan Dioclitian Avgustul cu Erculie Avgustul, în anul a- 

cesta Dioclitian sai apucată de zidirea Thermelor (scăldă- 

„torel) celor din Roma, care până astă-zi se „numesc ale 

lui Dioclitian, precurn însumi le am, vădut.. 

Anul 301. In anul acesta Dioclitian' impăratul pentru no- 

rocul cel avea, întru atâta Sai mărit, cât şi încălțămintele 
şi le ati înpodobit cu petri scumpe, și cinste deească au. 

răvnit 5, | 

Ami 302 şi 303. In Nicomedia. “ernănd Dioclitian Avgus- 

„tul, prin Galerie Chesariul la acela se aduce, de pornâşte a 

dâcea, goană în protiva Creștinilor. Carea goană în 23 Fevr. 

Sau “poruncit; apol sau dus la Roma, de au ţinut iriumit de * 

Persi 57 

Anul 305. Mai minunat de cât anul acesta, nu trebue să 

! Eusebius in Chronico. Zosi- . ldem Catona Ibidem. | 

mus Comes in Galerium, Catona in |. 5 Eusebius in Chronico. Zosi- 

„ Synopsi Chron. Calvis. in opere -mus Comes Lib. 2 in Diocletia- 

chron. num Catona in Synopsi Chronolo- 

? lidem Auctores, qui ad ănnum | gica. 

priorem. Pi „6 Eusebius, Zosimus et Catona 

3 Catona |. c. Il. ce.
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fie: pentru că spăriat fiind Dioclitian Avgustul de Chesariul 

Galerie, au scris Avgustulul Herculie, ca şi el să se l6se 

de a mai ocărmui Impărăția, drept acâla amândol înli%o 
di ai desbrăcat poriyra, Dioclitian în Nicomidia, iară Iler- 

culie în Mediolan, şi Chesari! Elavie Constantie Hlor. şi Caii 

Galerie Maximian la începutul lui Maiu sau făcut Avgusti, 

cari! îndată au numit Chesariy pre Flavie Valerie Sever, 
nepot din soră lui Galerie, și pre Caii Valerie Maximin II, 
şi au împărțit tâtă împărăția în patru părţi între sine, ca 
se ştie fiește- carele, carea partea are de ao apăra | 

Anul 306. Care este de la zidirea Romei 1059. In “anul 
acesta “Marele Constantin, “feciorul cel mal mare al Avgu- 
stulul Constandie L., vădend lațurile câle. de Galerie lui 
întinse, pre afuris lase curtea lui Galerie, și merge în Bri- 
tannia la tatăl stu, „pre carele în cetatea: Evoruc îl află bol- 
nav de morte și tare duios, de a vedea pre fiiul su Con- 
Stantin, ca săi pstă commănda și familia, și împerăţia câtă 
oblăduia! Drept acâa cât au sosit Constantin, îndată sau 
rădicat din. pat Constandie, şi plinind câle ce doria, după 
scurtă. vreme aă răposat, nefiind botezat, ci făcâud tâte câte 
se cuvine unul. creştin ; pentru că dânsul când alţil gonea 
pre creștini pre : acâştea în cât pulea, în apăra, nici suferea slujitorii în polata sa, carii nu era creştini ?. 

Murind Constandie, 6stea. pre Constantin îndată Pat strigat Avgust, ci Avgustul Galerie Sau împrotivit ȘI au numit Av: gust pre Sever nepotul sta din soră, iară pre Constantin de Îrică Vaă îngăduit să fie Chesariu 3. Pâna când se lucră a- ei m ni tra răni carele desbrăcase 
ul Galerie în Roma în 

1 Zosimus lib. 2. Eusebius in : Eusebius în vi! Chronico. „Eutropius Lib 10. Ca lib. - osimus Lib. 
|. Synopsi Chronologica. 

a Constantini 

tona in Synopsi Chronol, - Catona in
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27. Octomvrie răpește împărăţia, Şi chemând pre tatăl se 

Herculie îi întârnă poriyra 1. 

Anul 307. Avgust Sever fiind trimis de Galerie în Italia 

asupra lui Maxentie, prin vicleșugul lui Herculie fu lăsat 

de al săi şi ucis. Carea săvirșind-o Herculie ai trecut în 
Gallia, şi pre fata sa. Fausta o au măritat după Marele Con- 
stantin, carele era văduv, pentru că murise Minervina muma 
Chesariulul Crisp acelui d'intâiu fecior al Marelul Constantin, 

și măritând-'o, pre ginere-s&i Constantin laă numit Avgust 2. 

„ Galerie încă ai numit Avgust pre Lichinian Lichinie, ca- 

rele era prăsit din Dachia, adecă din Romani, ca şi Ga- 

lerie cu Marele Constantin ?.. 

Caiu. Valerie Maximin încă întru acesta an au răpit îm- 

părăția, şi aşa în anul acesta. sau numărat afară de Dio- 

clitian, carele trăia privat, șâpte- Avgusti în t6tă împără- 

ţia Romanilor, adecă Herculie, Galerie, Sever, Marele: Con- 

stantin, Maxentie, Lichinie şi Maximin 4 până ce toți au perit 

cu vreme, și numai Marele Constantin ai remas singur Av- 

gust, precum se va arăta la ani: viitoii. 

Anul 308. Herculie tinde cursă Marelui Constantin, ca şi 

feclorului stii, lui Maxentie, în anul trecut, carea pricepând'o 

Constantin, ca.un ginere plin de frica lul Dumnedei, altă 

nu! face, fără numai îl desbracă de poriyră, şii porun- 

cește să trăiască ca un 'privat5. | 

“Anul 310. Herculie Maximian în anul acesta iarăși ad 

tins cursă Marelui Constantin, care lucru știindu!l fiica sa 

Fausta, muiara Marelui Constantin, Tau spus bărbatului : 

pentru acâia lui Herculie fu îngăduit de ginere-său să se 

om6re pre sine, cu ce felii -de' morte va vrea, el drept a- 

- 

: Eutropius Lib. 10 Catona |. e. | 10, Calvisius în opere Chronol, sed 
2 Zosimus Lib. 2. Eusebius. in 

» vita Constantini. Catona în Sy- 

nopsi Cronol. 
3 idem II.-ce. Eutropius Lib. 5 Catona |. e 

tribus annis tardius; Baudrand, 

:Catona le. _



60 

  

cela s'au spânzurat pte sine însuşi în oraşul Massilia, când. 
era de 60 ani?, după ce ai împărățit împreună cu Dio- 
clitian ani 21, luni 11, dile 122, iară a doao ră dea 
treilea an, acesta, sfârșit ai avut vărsătoriul de sânge creşti- 
nesc Herculie. - i 

Anul 31t. Galerie: Armentariul 'încă au perit în anul acesta 
în orașul Dachiei cei de mijloc, în- Sardica, putrezindu'! car- 
nea, în vârstă de-60 de anl, după ce ati oblăduit ca Che- 
Sarii 14, ca Avgust 6 ani. 

Anul 312. Al treilea gonitoriă al creştinilor era Maxenltie, 
în. contra! căruia pornind în anul acesta: Marele Constan- 
tin, i Saă arătat pre ceri semnul sfintei cruci, cu inscrip- 
ţia acâstă : 2v zooro via; întru acâsta, învinge; Şi acâsta sai 
întâmplat pe la ameazi fiind s6rele, despre carea vedere Sîndind el după acâia în nâptea ce au urmat, i sai arătat în vis Domnul Hr. şi i-au poruncit, ca 6stea cu semnul pre ceriu „_Vezut se ȘI-O întărâscă, că așa va, învinge , precum însuși Ma- rele Constantin ai povestit luy Evsev vie, carele scrie acâstea 5, Drept acela întărindu-şi 6stea cu semnul Sfinte! Cruci, ati. pur- - ces în Italia, şi pre povățuitorii lui Maxentie i-ai învins la o- raşele Taurin şi Verona$, iară pre însuși Maxentie'aă învins la Roma în puntea. Tiveriei, carea aşa 0 întocmise Maxen- tie, ca să se strice, şi să se în€ce în apa Tiverel, Marele Constantin, când: va vrea să trecă cu 6stea; Slutat lui Maxentie Dumnezeiy pre car însuși ai căzut de pre pod, şi 'S'au în Octomvrie, după ce au tirănit 6 
rele Constantin Paă apărat Hs, 
ma o ait mântuit prin densul 7, 

1 Zosimus Lib. 2. Eutropius Lib- |. * Contextus hujus Operis 10. Catona in Synopsi Chronol, „5. Eusebius in vita Constantini ? Eecardus in Corpore Historico | lib. I. €. 28 seqq. 
medii acvi “Tom. | Catalog. 5! * Zosimus, Lib. 2. Eutropius Lib. 
Imp. Rom. 

.| 10. Catona in Synopsi Chonol, : RI osimus, E i * Caona in Synopsi Chrongl, II. ce. Orosius Lips et gatona 

ci nu i-au a- 
il: cinstea, pentru că 
ecat în Tivere, în 27 

ani, deplin. Iară pre Ma- 
întru carele credea, şi Ro-
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" Anul 313. In.anul acesta Marele Constantin at măritat . 
pre Constandia sora sa după. Avgustul “Lichinie 1. Iară al 
patrulea. gonitorii al creștinilor Dioclitian cel cumplit, spăr- 
mântându-se -de cartea Marelui Constantin, în carea i se 
ăudase cu.r&u în Salona 'oraşul Dalmației, ai beut (precum 
zic unil) otravă, și au perit în vârstă de 68 de ani, după 
ce ai fost împă&răţit î împreună cu Herculie ani 21, luni 11, 

zile 122, şi trăit ca privat any 9 deplin 3. 

Mal custa al cincilea gonitoriiă al creştinilor Maximin II, 

tyrannul, ci'acesta încă învins fiind de Lichinie Avgustul între 
Iraclia şi Odriiu, ai fugit în Tars, și acolo bând venin, 
Sau otrăvit pre. sine, şi au perit între câle mai mari chi- 

nur î, după ce ai împtrăţit ani 9, luni 8, zile 65, şi așa 
Sau mântuit beţiă creștini de gâna carea au ţinut zece ani 6. 

Anul 314. După ce ai biruit Avgustul, Lichinie în anul tre- 

cut pre Maximin tyrannul, ad cuprins” tâte ţările luj,.şi le 

„au ținut pentru sine. Acâsta neplăcându'! Mareluy Constan- 

lin, au poftit de la Lichinie, ca ţerile să le împartă în doao 

între dânşii, ci Lichinie n'a voit. Drept acâia Marele Con- | 
stantin Sau sculat: cu 6ste asupra lui Lichinie, şi lovindu- 

„se în Pannonia la Chivale în câmpul Mardier, ai- învins 
“ Constantin, şi at cuprins tot Sirmiul ; iară Lichinie au scă- ? 

pat cum ati putut 7. 
Nu după multă vreme Lichinie Şai cîrpit stea, şi în. 

Thrachia iarăși au eşit în cântra lui Constantin, ci ne a- 

"vend nădejde, de biruință , au trimiș soli,-și sai împăcat 

cu “Constantin, supt condiţiile ce urmâză, adecă : ca Lichinie 

să se îndestulâze dincâce de mare numai cu Thrachia, iară 

1 Joannes Bollandus ad L3-arm | 4 Orosius Lib. 7. c. 28, Catona 

„ Januarii. a IL. 9 

5 Eecardus |. e. 
S Catona |.-c. | 

7 Zosimus Lib. 2. Calvisius in 

p | Opere Chronol. Orosius  Lib. 7. 
3-Catona in Synopsi Chronol. | e. 28. a 

2 Eccardus in Corpore Historico. 
medii aevi Tom. I. Catal. 5 Impp. 

Rom. / ”
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dincolo să aibă tot răsăritul şi Eghyptul, și să omsră pre 

Valente, pre 'carele îl numise Chesariu, ca săl aibă soj în 

eântra lul Constantin |. i 

Așa dară Marelui Constantin i-ai venit Machidonia, Thes- 
salia, Arhipelagul, Messiile, Dachiile tâte cele de pre lângă 

Dunăre, tot Illyricul, şi câte ț&ri ma! era preste acâstea 

spre apus 2. 

Anul 315. I6nn Bolland în viaţa Sfinţilor, la 13 zile ale 
lui Ianuarie, scrie că Sfinţii Ermol și Stratonic cei din o- 
rașul Singhidon, ce se numește acuma Semendria, în a- 
nul acesta ar fi pătimit supt Lichinie; ci acesta nu se pâte 
lăsa.; pentru că în anul acesta Singidonul era supt stăpâ- 
nirea Marelui Constantin. Aşa dară la. anii cel trecuţi tre- 
bue trecută şi pătimirea Sfinţilor, carii au fost chiar Ro- 
mâni de al noștriă. 

“Anul 316. In anul acesta Marele Constantin merge în cn- 
tra Sarmatelor, şi pre Craiul acestora Ravsimod îl bate, - 
carele aflând prilej trâce Dunărea şi Pannoniile fără nici o 
milă, Je jefuâşte, ci - Constantin gonind .pre jefuitori, pre 

» acela încă! învinge şi scâte din Pannonia. Deci mergând în 
„Thessalonica acolo zidâște limanul, zice Calvisie £ din Zosim 
Comitul 5. . 

Anul 319. De anul acesta mi. se văd a ze ținea, care le 
scrie Orosie6 despre Marele Constantin, zicând: «După acâla 
pre nemurile Gothilor câle pre tari, Şi prea mari în însul 
sânul pământului celui vărvăresc, adecă în ținutul Sarmate- 
lor le ai şters de pre pământ.» Iată că Marele Constantin 

Eutropius” Lib. 10. Zosimus 4 Calvisius in Opere Chrono- ee Ca isius IL i Lana logico ad hune annum. „Î. c.7.Ca-| . a tona in Synopsi Chronol, „5 Zosimus Lib. 2: in Constan- 
: 3 Joann. Bollandus aa diem tinum M.. 
13-am Januarii. | & Orosie L. 7. c. 28.
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în Sarmalia sau oştit cu nemurile Gothilor, care era mai 

multe precum sau arătat la anil trecuţi; ci Surmatia era 

preste Nistru, drept acâla şi preste Dachia cea veche; aşa 

dară pe 'vrâmea acâsta: nu nemurile Gothilor, ci Românii 

cei din colonia lui “Traian prăsiţi era în Dachia cea veche. 

Ci nâmurile Gothilor, adecă : - Visigothii, Ostrogothi, Bora- 

nil, Carpodachil, Carpii, Basternii, Thaifaliy, -Victofalii, Ghe- 

pidii şi cela-lalți de viţă nemţâscă, carii toţi în commun de 

Greci se numia Schythe, iară de Latini se chiamă Gothi 1; 

mal adese -oul au năpădit în “Dachia. veche preste bieţii stră- 

moşii noştri, pentru carea, năvăliri Dachia lui Traian sau 

cea vâche, pre vremea: M. Constantin se chema Gothia, 

iară mal târziu sau numit Ghepidia, tot pe vremea nea- 

murilor acestor gothicești 2, căci după acâia pre timpurile 

altor neamuri, alte nume“ aii avut amăndoao Dachiile, a- 

decă și a lui Traian, și a lui Avrelian, precum se- va a- 

răta la anii viitori.: ” ! 

Acesta punându-o aduc aci cuvintele lui Daniil Papebro- 

chie, la care voiii răspunde apoi; așa dară acesta aşa scrie î, 

«După ce ar fi învins împăratul Constantin pre Schythele; 

caril lăcuia: dincolo de Dunăre în anul 319 cu mare biru- . 

ință, şi ca să le aline simţirea pârderii ce avu:6se, sar fi 

milostivit a face pace, şi legături cu dânșii, ca și cu cel 

ce n'aă perdut din putâre, credința cea creștinescă întru atâta 

Sai lăţit în Gothia, cât al şaselea an: după prezisa biru- 

ință se află a fi venit dintrânsa la Nicheia, şi a se fiis-, 

"călit orândudlelor Soborului acolo ținut Theofil al Mitropo- 

liei Gothiei episcop. Ci de au fost Mitropolie în Gothia, ai 

nau trebuit să fie şi episcopii suppuse Mitropoliei; drept a- 

câia şi episcopi mai mulți? dară în rând necurmat tocma 

„despre vremea S. Apostol Andreiă, căruia cum că Schythia 

1 Henricus Valesius in nolis ad | 3 Daniel Papebrochius in actis 

Euseb. L. 4. ce. 5, în vita Con- 

„stan. M. 
2 Jornandes de rebus Geticis,. p. 87. | i 

. 

Sanctor. Tom. 2, Mensis' Aprilis
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i Sai dat cu sârte când a - împerţit Apostolii lumea În- 

tre sine, din tradiţie sai predanie-de obşte crede Bise- 
rica. Ci. fie acâsta cum va fi, aceia mi se vede, că nu sar 

pulea tăinui, cum că fiind gânele creştinilor de supt îm- 

părați mai vârtos „cea de pre urmă, şi de cât tâte mal 

grâznică de supt Dioclitian, nu sai putut întâmpla, ca 
creștinii din Thrachia să fie fugit în. Gothia, ca să'și potă 
max fără de primejdie mărturisi credința între varvari, de- 
cât între al lor cu mare folos al lăcuitorilor; măcar că cră- 
işorii şi boiarii Gothilor cu cea mai mare parte a pops- 
relor 'ar rămânea în păgânătatea cea părințescă. > 

Până aci Papebrochie, şi nu rău, încâtu despre S$. A- 
“postol Andreiu; nici încâtu” despre Mitropolie, despre epis- 
copil, şi despre creştinii, cei ce ar fi fugit dâră supl go- 
nirile nemurilor de împerață în Gothia, său Dachia lui Tra- 
ian, nu numai din Thrachia,. cum scrie dânsul, ci şi din 
Dachia lui Avrelian, și din amândoao Messiile, pre care 
numai Dunărea le. despărția; ci trebuia Papebrochie să so- 
cotescă întâiu cum că Avrelian -nu tâtă colonia lui Tra- - 
ian 0 ati trecut 'în Dachia cea noa0, precum sau arătat 
la anul 274, a doao trebue el să ştie, cum că între €o- lonii de Traian. duşi în Dachia cea: veche, au irebuit să fie mulți creștini, pentru că, mai pre acele vremi scrie Ter- tulian:1: «Locuri lui Hs. supuse între altele sunt ale Sar- matelor, ale Dachilor, ale Germanilor, şi ale Schythilor, în care locuri în tâte numele lut Hs. carele au venit acum, împărățește. > Așa: dară trebue Papebrochie să dică : dinte . „coloni! lui Traian mulți era, creștini, şi. ca creştini rămâind în Dachia vâche, pre mai mulţi i-ai întors la credintă încă. şi din Gothi, pote, că supt gonirile împăraţilor mar multi . creştini Sau adunat. la denșii şi din alte țări, dară. mal Vartos din Dachia noao, a căria  lăcuitorisera fraţii lor, şi 

N x 
. 

1 'Tertulianus in Libro adversus luâeos,  . . | 
*
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al acestora Mitropolit au fost “Theofi cel. ce ai fost în s0-: 

borul . cel dintâiti. 

Anul 321. M. Constantin în anul acesta f6rte aspră bătae 

ai ținut cu Sarmatele, pre a cărora Craii, adecă pre Rav- 

simod, după ce ai trecut Dunărea , lau învins și în fugă 

Pau şi omorât, iară Sarmatelor, ca unor învinși le ai dă- 

uit pace, și s'a înturnat în 'Thessalonica 1. 

Anul 324. "Avgustul Lichinie, find om. nestatornic, aspru, 

scump, şi așa de neînvă&ţat, -cât nu numai dabia putea is- 

căli poruncile: și orânduialile, - care le da el, ci învăţătura 

încă o numea ciuma împărăției 2, (pagubă că ai fost di- 

aoş Român! vedi ce s'au scris la anul 307); pururea lucra 

în protiva creștinilor, Și a cumnatu- su a M. “Constantin ; 

drept acea în anul acesta Saii- mers la arme, și război, 

în care războiă M. Constantin au învins pre Lichinie în- 

“tâii la Odrii sai Adrianopoiă, apoi la Calchidon 3; ci la ru- 

gămintea. -sororel sale a Constandiei, musrik lui Lichinie, în- . 

tâiu au iertat pre Lichinie, dară începând iarăși lucruri 

noao Lichinie4, precum scrie Evsevie : după legile răz- 

bdielor , Vai tăiat cu toţi cei ce “Vai îndemnat la rău 5 şi 

așa au venit t6tă împărăţia. Romanilor la singur M. Con- 

stantin 6. Peritat Lichinie în: vârstă de 60 de ani 7, după 

ce ai împărăţit an! 15, luni 4, zile 168. 

Zosim Comitul? despre M. Constantin, după ce ai în- 

ceput singur a împărăţi, şi acestea serie: «Deci înainte 

«nu Sati mal „oști, ci întru atâta sai lenevit, cât năvă- 

_ 

! osia Comes. Lib. 2 in Con- “e Euseb. L. 2. e. 19. segq. Vic- 

stantinum M. Calvisius în opere | tor |. e. Zosim. L. 2 în Con- 

Chronologico adh.an.. stant. N. 

2 Catona in Synop. Chronol. 1 Catona |. 6. 

3 Eusebius in Vita Constantini . kcoâră. în Corp, Histor. me= 

Lib, 2. Aurelius Victor in Breviario. _ , ai 

"4 Catonal. e. „| di aevi. . o j 

5 Eusebius Lib. 2 e. 18. % Zosimus |. €. 

Cronica românilor. Tom. TI
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«lind Thaifalii, cei de nem Schythicesc cu cinci sute de că- 

<lăraşi, nu numai nu le-au pus 6ste înprotivă,; ci perdend 

«partea, vea mal mare a osțaşilor, când au vădut, că pro- 

«tivnicil până la şanţ tote le prădeză, bucuros şau câutat 

«mântuința cu fuga. Însă cum că nu iaste adevărat, ce 

«scrie aci Zosim, se va vedea din câle următbre fapte ale - 

«M. Constantin. 

-Auul 325. M. Constantin, după ce au r&mas singur împărat, 

mai întâi pretutindenea ati vestit prin cărţi, că singur Hs. 

iaste dătător de biruințe; apoi aă început a îndrepta lucrurile 

“creştinilor celor de la răsărit, câle prin Lichinie stricate: 

drept „accea au poruncit deregătorilor tuturor ţerilor, ca 

pre cei pentru Hs. izgoniți şi prin ostrove, şi alte locuri 

sirguniți să” slobâdă; bunurile lor, care saă prin fisc, sau 

prin -alţii sau fost cuprins, să li se întârcă; besâricile se 
le drâgă; 'cu un cuvint tote, câte să mutase, și schimbase 
„prin Lichinie, să se pună în statul cel may dinainte; pre- 
cum acestea Scrie Evsevie în a doao „carte despre viaţa lui 
Constantin £. 

Nici cu atâta sau îndestulat, ci. dragostea, şi unirea în- 
tre creștini a o ţinea încă sau silit; pentru că înțelegând 
sfada, „carea se pornisă între Alexandru Patriarhul, şi Arie 

| Preutul, amândoi al Alexandriei din Eghypt, nu numai prin 
soli, ci prin propria sa scrisre încă destul sau străduit ay 
împăca ; dară tocma nimica at isprăvit 2; 
nul acesta au. strâ 
Nichea, în car 

drept acâia în a- 
âns soborul cel dintâiă a (6tă lumea la 

e sobor at fost de față 318 SS. Părinți, în- ire cari! dintru amândoao Dachiile, adecă dintră Românii „aceştea Mitropoliți, Şi Episcopi au fost. 
- Din Dachia lui Traian sau cea veche, car 

soborului acestuia, precum sai ar 
mea Gothia, au fost Mite 

ea pe vremea 

opolitul Theofil, după cum mărtu- 
! Eusebius in Vita Constantini Lib. 2. e. 30. seg. 2 Idem ibidem. e. Ga seqq. 
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risește iscălitura 'lul 1. Fostau cu Mitropolitul 'Theofil, şi . 
Ulfila Preotul, carele apoi i-ai şi urmat?. Ci fiind. că Theo- 

„fil se iscăleşte pre sine numai al Mitropoliei Gothiel, mare 

întrebare iaste, a căria, cetăţi Mitropolit au fost? mie mi se 
vede, că ar fi fost al Bălgradului din Ardeal. pentru că în- 

ceputul Mitropoliei cei românești din Bălgrad aiurilea nul 

aflu, târziu. sfârşitul er sau făcut în anul 1721, când sau 

milostivit Innochentie Papa de la Roma a ne dărui cu E- 

piscopia. Făgărașului în locul: Mitropoliei Bălgradului; pen- 

tru acâia pentru că. ne am unit cu St. Beserica Romel?. 

Din Dachia lui Avrelian saii cea noao acestea. sau a- 
flat de faţă în soborul'csl dintâiu de la Nichea : 

Protoghen al Sardichiel, ce se chiamă acuma Triadiţa, pre 

cum Sai arătat la anul 274. Lui Protoghen acestuia, pre- 

„cum scrie Ghelasie Chyzichinul 4, i. sau poruncit, ca câte 

au isprăvit soborul, se le vestescă Bisericilor celor din Da- 

chia, din Calavria, din Dardania, şi din ţările cele vecine.. 

Viaţă lui Protoghen, ma! pe larg o scrie Lekvien 5. 

Pist al Marchianopoiului 6, ce se chiamă acuma Pres- 

“slava?,. Şi Marie al Comeei, despre carele dice Lecvien 5, 

că numele încă 11 arată a fi Român. 

lară S. Theofan Patriarhul. Țarigradului la anul acesta. 

așa scrie: Pe vremea acesta multe n&muri ai venit la bo- 

tez pentru minunile, ce se făcea de niscal preoți, caril încă 

de pe vremea împăratului Galien fusâse robiți de Gothj, de - 

Chelte, și de Galil, Eupeitii, carii atuncea năvălea asupra Ro- 

1 Apud Labbaum 'Tom. 2.| + Gelasius Cyzicenus in Hist, 

Conciliorum. _Y Coneilii Nicaeni. | | 

5 Lequien in Oriente Chris- 

tiano Tom. 2, p. 302... 

+ [idem T. L, p. 1217. 

Aprilis p. 87. 3 Bruzen in Dictionario. Hof- 

„3 Bulla Ereetionalis Episcopalus mannus in Lexico. 

Fogarasiensis. - 3 Lequien "Tom. Î, pag: 1216. 

2 Conradus lanningus Tom. 3. 

lunii p. 185. Papebrochius Tom. 2. 

/ -
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manilor; iară acum supt biruitoriul Constantin nenumă- 

rați dintre dânşii scăpând la Hs. sau- -luminat» 1. 

Iată, că în tîmpul lui Gallien era preoți chreştini în Da- 

chia lui Traian, în 'care năvălise Gothil: Aşa dară nu Ro. 

mânii ai luat credința lui Hs. de la Gothi, sai de la Slo- 

veni; ci Gothii, Şi Slovenii sai luminat prin Români. Ba- 

ter şar fi ținut Românii și literile! pentru că atunci cu 

slovele chyrilești nu Sai putul folosi, fiind că nică era, pe 

lume. 

Anul 326. Pildă pâte fi fapta a M. Constantin tuturor tă- 

tînilor, carii având o muicre şi prunci cu dânsa, să înscră 

a doao 6ră! M. Constantin cu Minervina muiârea sa cea 

dintâiu, ati avut un fecior anume Crisp, apol murind Mi- 

nervina, Sai însurat a doao ră, luând pre Fausta lata 

Avgustului Herculie, și a Evtropiei. Cu: Fausta au avut trei 

feciori, pre Constantin; Constantie, şi Constante, tuți-patru 

feclorii şi-au iubit ca. pre ai săi, şi pre tuţi-patru cu vrâme 

i-ai făcut Chesari, dară pe: rând şi după vârstă. Acesta! 

nepul6nd suferi Fausta Avgusta maştiha Chesariului Crisp, 
sau întors la meşteşugul drăcesc (măcar că era chreştină, 
şi mumă-sa Evtropia prea sfântă muiare) şi din pizmă al 
pârât pre Chesariul Crisp tătână-stu, ca cum ar fi vrut să 
o rușineze. Drept acâia M. Constantin urmând legilor şi ce- 

„or firești, și celor dumnedeeşti, ca un mai mare împe&rat, 
“at poruncit, de sau ucis Chesariul. Crisp, fiul său. cel mal 
mare; ci nau trecut mult, Şi iată sângele cel nevinovat 
al lui Crisp au strig gat la Cer, şi pizma Faustel sau vădit. 

| Pentru -acâia bărbatul. său Constantin (ca un împărat, că- rula i sau dat sabie, ca să facă dreptate) au poruncit, de pre dânsa o ati omorât tot întru acest an2?. 
Anul 324, Sânta lină maica Marelui Constantin plină fi- 

1 s. 'Theophanes. in Chronogr. 2 Zosim. L. 2in Constantin. Fasti 
ad, an. Constantini M. 20. Idatia in Constantino Aug VIII. et Constantino Casare Coss. 

      
 



69. 

ind de bunătăți, în vârstă de 80 de ani, după ce au făcut. 

diată despre” tote averile săle, au răposat în Domnul 1; ci 

muritau în anul acesta, . sati la sfârşitul anului trecut? în- 

trebare iaste întră cei învățați; așişderea și unde au fost 

“întâia îngropată ? Tu ceteşte pre Valesie?. 

lară fiul ei Marele Constantin. în anul acesta ai început 

a zidi podul cel de piatră de preste Dunăre, precum scrie 

S. Theofan 3, carele la anul 22 al M. Constantin „scrie 

“lucruri de măr multi ani; pentru că podul. saii. făcut în 

trei ani, adecă sau săvârşit în anul 3304; .de. nu cumva. 

și în anul acesta au fost războtul--cu Gothil precum au tre- 

buit să fie; căci Gothil Sar fi străduit,-să împedece face- 

rea podului, ci totuși cea mal de pre urmă. şerbire între 

Gothi -a o găti, precum scrie S. Theofan, în anul acesta . 

nai putut Marele Constantin. 

Anul! 328. Ta, anul acesta atâta am aflat scris: «La anul 

împărăției Marelui Constantin 23, Indict i, fiind consuli 

lanuanie, și Ivst, Constantin cel cu evlavie mai de multe 

ori au trecut Dunărea, şi a făcut pod de piatră peste: 

densa 5» tocma ce: diseiă la anul mal dinainte: că“ aă tre- 

buit varvaril să împedece. facerea podului; drept acela Con- - 

stantin încă ai trebuit se o apere. 

Anul 329. Plăcânduti: N. Constantin locul în care era Vy- 

zantiul cel vechii, dară mai. mult lauda, şi pomenirea. carea 

vrea să o aibă, precum. 0 şi are, încă în anul 325, adecă 

cu patiu ani mai nainte. au inceput a întemea Vyzantiul, 

ca apoi să se numescă de pre numele. său 6, la a cărul în- 

temeiere' n'a 'Eruţat vre-o cetate, încă nici pre, maica îm- 

perăţiel cetatea Roma, ci. or câte. au „putut tote le-au că- 
pp 

5 $. Theophanes in Chronogr. 

ad anum Constan. 92. 

4 Stritterus "Tom î. p. 44. 

? Valesius in notis ad: hie ci- & Fasti Siculi ad annum Cr. 328, 

3 tatum Eusebii locum.- | De s Catona in Synop. Chronol. 

, 1 Euseb, in Vita Constant. Lib. 

3. e. 46.
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rat în. Vyzantiă, pre carea cetate. întru atâta o au a 

seţat, mai vârtos cu raritățile care sau cules în cap : 

idolilor cele stricate 1, cât nu în zadar sau chemat, Ap 

acela Roma. noao. Ca "şi mal mult să se înfrumuselâză, ba 

&to- : încă să se și întărescă cetatea acâsta, în anul acum curg 
“ N RI e 

rii 'M. Constantin au mers în Roma, şi pre mal mud N 

natori, şi boier! au îndemnat, de aă trecut în Thrac i , 

cărora tuturor le-au dăruit mari moşii, mulil bani și multe 

bucate?. Din Romanii aceștea, şi din cel din Avrelian tre- 

cuți preste Dunăre, sau prăsit Vlachii, sau Ținţarii de a- 

cum, adecă Români! cel ce sînt dea arâpta Dunării. Din 

Roma Marele Constantin aii trecut în Illiric, şi acolo ai 

petrecut; precum arată rescripturile din anul de acum, a- 
vând grije ca se se: isprăvâscă podul & 

“Anul 330, Podul de preste: Dunăre, care au lost din gios 
de -podul lui Traian, Tau făcut marele Constantin, ca să 
pâtă apăra Dachia cea v&che, şi înpinge îndărăpt pre var- 
varii, care acusi acuşi năvălea într'ensă ; iară precum scrie 

Zosim. Comitul 4, mal ales pentru acâia Pat făcut ca și cu 
podul să întrâcă pre Avgustul Traian, pre carele cum 
scrie Paul 'Diaconul5, îl numea.-- -«herbam  pariestariam» 
iarbă de părste, pentru titulii ce scrisese pre mal multe 
căsi; ci -iarte-me. sfântul, “Traian de ar fi avut darul de sus, 
ca să se facă creștin; pre toți împărații i-ar fi întrecut în- 

„tru tâte. Podul-acesta după cum scrie Stritter 6, în 'anul de 
acum Sai săvârşit, adecă întru al treillea an de la urzirea lul.? 

Anul 33. 332. Avtoril,- carit scriu despre aceşti doi ani, aşa 
au încâlcit tâtă ehronologhia,. cât însumi nu m& pot 'des- 
băta, 

1 Eusebius în vita Constantini +. Zosimus Lib. 2rin Constantin. 
Lib. 3. c. 54 seqqg.  . 

3 : - . 
2 Zosimus Lib. 2 in Constant. Lib. 11. în Constantinun.. 

Calvis. in opere Chronol. i * Stritterus Tom. 1. p. 44, 
2 [dem Zosimus |. e, “ Catona in Synop. Chrânol.-! 
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“țin, care aci le voiă însemna; drept aceia am pus amân- 
doi ani! la olaltă; aşa dară gătindu-se podul,: M. Cons- 

“tantin aă trecut cu stea, şi:cum scrie Paul :Diaconul! 

«pre Gothi, nâmurile câle prea tari, şi prea multe. .... în 

ținutul Sarmatelor în multe i-au n&căjit și bătut, până. ce 
mal pre urmă le-ai dăruit pace, pentru carea mare nume 

şau , făcut, la “nâmurile câle varvare.». St. Theofan2 pre 

scurt. acâsta scrie: «în anul acesta, cel prea cu evlavie îm- 

p&rat Constantin trecând: Dunărea, pod de piatră au făcut 

preste dânsa, și pre Schythe. i-au supus.> Mai bine ar îi 

dis Sf. Theofan: au trecut Dunărea pre podul cel preste 

dânsa de piatră făcut şș. c. Pentru că podul nu sai. făcut. 

când. a trecut Dunărea, ci mal nainte, precum însuși 

scrie la anul 22 al M. Constantin. In hronologhie încă nu 
se l&veşte cu alți, cari! pun anul 27, al aceluiași împărat. 
Aşişderea . sminte;te în Chronologhie şi Chedren 3 când 

scrie: «In anul 23, 24, şi 25, Constantin trecând Dunărea, 

pre Schythe. “iai suppus;» pentru că în fastii lu! Idatie 
- apriat se dice «fiind consull Pacatian şi Ilarion sai biruit 

Gothit de 6stea Romanilor în țările Sarmatelor în 12 calende 
ale lui Maiă»; iară acâia "fără de îndoială iaste, că Paca- 

tian, şi Ilarion au fost consuli în annl de la Hs. 332. 

“Să vedem acuma: ce, scrii şi alţi! despre biruinţele a- 

ceastea ale M. Constantin. Aci întâiă voiu aduce: cuvintele. 

lui Evsevie ale prâetinului, apoi ale Avgustului lulian Pa- 

ravatul, ale“ nepotului din frate al M. -Constantin, de cât 

caril mai bine a şti: lucrurile M. “Constantin au putut ni- 

mene.- Aşa dară 

Evusevie5 dice: «Ce lipsă iaste a aduce aci printră jale: 

«cum ali supus el (Marele Constantin) împărăției Romani- 

_1 Paulus Diaconus Lib. îl. 332. Selecta ad illustrandum Chro- 

2 S. Theophanes în Chronol. ad | nicon Paschale p. 447. 
_an 24. Constant. M. 5 525 Ă 

3 Cedrenus Tom. 1 pag. 295. j Pita in Vita Constan. Lib. 

46.5. - 
4 Fasti Idatiani ad ann. Chr.
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«lor pre nâmurile c6le varvare? cum pre câle neînvinse. 

«şi a asculta de cine-va neîndămânate nâmuri ale Schythe- - 

«lor, şi Sarmatelor cel mai dântâiu le au pus, sub jug; 

«şi cu putârea la atâta le aă adus, cât fără de voia lor 

«pre Romani *i aă cunoscut stăpâni; Schythelor împărații 

«mai dinainte plătea dare, şi Romanii! varvarilor cu adeve- 

«rat slujia, în toţii anil dându-le bani. Ci împăratul . n'aă 

<putut suferi necuviința acesta, câci au socotit a fi formos . 
«unui prinț biruitoriu, ce de acelea, carele da oblăduitorii 
«cei mal dinainte. Drept acela punănd nădâjdea în mân- 
«tuitoriul săi, şi semnul biruinţei asupra acelora încă du-- 
«căndul, în scurt pre toți i-aă-supus; şi pre cel ce au stat 
<împrotivă, şi ai fost cu cerbice. tare, i-au domolit cu 
«arme; pre ceialalți prin înțelepte solii înblânzindu-l, de 
«la cea sălbatică, și necunoscătâre de legi. viaţa i-au a- 
«dus la cea omenescă, şi politicâscă viaţă. Și așa au .în- 
«velat Schythele a asculta de Roman» .  . 

Iară - Iulian Avgustul 1 acestea scrie: Eu însuși (adecă 
Marele Constantin), sint cu mult ma! presus de cât aceş- 
tea : de cât Machidonenul (Marele Alexandru), pentru că 
mam oștit împrotiva Roinanilor, a Germanilor, și a Schy- 
thelor, nu în c6ntra varvarilor. celor din Asia : De cât Che- 
sar, şi Octavian, pentru că eu n'am lucrat ca şi el asupra 

em ci n E A E FD, i-am păi în 
mult de cât Trâian “întru atăt ne e cără de, I&ge. Mal 
tejâsce, și cu noroc în sur are, pai cât mam purtat Da 
trebue să fiu, iară ât an a d „Yrapilor, după vpednicie fost casti „ lar câ am luat în dărăpt ținutul, care. Pat 

Știgat el, nu în zadar ma Ș judeca asemenea : d 
cumva e ma! mult a lua le vi ia: de nu 
căştiga a | apel cele, pierdute, de cât a le 

lată că Marele Constantin ap | | | A stant ans IS 
gase 'Tiaian -p m ÎN Iuat înăpol- care le câști- 

este. DE d] | ste Dunăre, ȘI era perdute ; -adecă: Dachia 
Tulianus Aug. et Apostata in „Satyra - . 

. 

în
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„cea vâche,: în. carea şi.pe vremea: Marelui Constantin, ca 

„de alte orm.năvălise Schythele adecă Gothii, precum arată Va- 
lesie 1, iarăși o ai luat înapoi. Ruşineză-se aşa dară caril. 

hârfesc, că împăratul Avrelian în anul 274 t6tă Colonia 

lui Traian o-aă trecut Dunărea, şi că-Dachia cea veche 
mau stătut mai mult supt stăpânirea Romei. :.. 

Anmii 333. 334. Aci iiarăș înpreună dol ani, pentru că Cal- 
visie nu se lovește în hronologhie cu Valesie, ădecă unul 

pune un an, altul alt an: Ei voiă a scrie cuvintele avlori- 

lor, cari ai scris despre aceşti doi ani. Tu, iubitorule de 
cetanie! judecă, ce vei vrea. Aşa dară zice Calvisie? din 

_a doao carte a lui Zosim Comitul despre M. Constantin: 
„în anul de la Hs. 333 Gothii (may bine ar fi scris Șar- 
matele) ca șă .pâtă da ostași împeratului, pre slugile sale, 

le învață a. le-oşti, şi le.dau arme. Din potrivă șerbil ati 
întors armele în :stăpânii săi, şi i-au alungat din. scaunele 

sale; stăpânii fugind aii' cerut de la Marele Constantin loc, 

în care să- lăcuiască, carele i-ai şi primit în țară, şi pre 

unii i-au scris intră ostași. Acesta făcându-o şi alți împă- 
rați, după acsia..mare primejdie au pricinuit împărăției.» 

Almintrelea scrie Evsevie 3 dicând: «ară pre Sarmate 
însuş Dumnedei i-au suppus supt picidrele (Marelui) Con- 

stantin, şi. ostașii ceil cu mândrie: varvai6scă înflați aşa i-aă 
ssuppus,. pentru că..atunciă, când Schythele sai sculat cu răz. 

boiii asupra lor, Sarmatele ca se stea. în contra protivnici- 

“lor, şa. întrarmat şerbil. Şerbii după ce au învins pre 

nemici, ab.început a: întârce armele în c6ntra. Domnilori- 
lor s&i,. şi. pre toti i-a izgonit din scaunele cele părintești. 

Iară aceștea alt liman de, mântuire n'au aflat, fără numai 

pre Constantin, carele fiind dedat a. ţinea 6meni, pre toţi 

! Valesius in notis .ad Euseb. 

L. 4. ce. 5. ue-vita Constant. 

2 Sethus Calvisius in Opere | M. Lib. 4ce.6. 

"3 Eusebius in Vita Constant. 

- Chronol,



74 

  

i-au primit în împerăţia “Romanilor, şi pre acâia, caril era . 

vrâdnici i-au scris între ostaşi; iară-celor-lalţi spre chiver- 

nisirea, vieţii le-au dat moșii, așa cât ci însuşi. mărturisea 

că nenorocirea le-ai fost spre folos, pentru: că sălbăticia 

cea vărvărâscă o aid mutat în slobozenia românâscâ.» 

În capul acesta al lui Evsevie acestea scrie Valesiel: 

«Scularea acesta a Sarmatelor asupra Domnitorilor săr, sau 

“ întâmplat în anul de la Hs. 334.» In Fastii, carii sau nu- 

mit de Iacob Sirmona Idatiani, așa iaste scris: «fiind con- 

sul Optat şi Paulin, Sarmatele șerbi toți împreună pre 

Domnitorii săy. i-au izgonit în Romania». Acesta dice și 
„ Ieronim în hronica sa. | 

„Anul 387. Pentru năvălirile, ce făcusă Persil la băsărit 
supt Chesariul Constantin II. tatăl acestuia Marele Con- 
stantin, după ce ai. învins pre Gothi; şi pre Sarmate, pre- 
cum sai dis mal! "nainte. și ai împăcat lumea de ccle-lalte 
părți, aă strins tâte oștile, şi cătră sfârşitul vieții sale au par- 
nit asupra Persilor2, caril nu l-ai aşteptat venirea, ci tri- 
meţend sol, -s'aii rugat de pace, carea o-au si dobândit?. 
Iară Marele Constantin nu multă vreme după acâia sai 
bolnăvit, şi mergând în Ilinopoii, cetate de pre numele mat- 
col sele aș zisă, şi- acolo (cum scrie Eusevie4) zăbovină 
mult în biserica Mucenicilor, sai rug u, și 
simnind că i se apropie cfagital. i „umede i 
Vremea, în carea să se curățe de toate păcatele, câte au fă- 

et a mata m că ea n te a 
de taină, și prin. S. B | cc, puterea cuvintelor celor A-ȘI Pl - Botez. Acâstea cujetând întru si acolo în Bisârică au îngenunchiat | & i n ! a pâmânt, și cu umi- 

au socotit, că ab sosit, 

! Henric. Valesius în notis ad 
Eusebii. Lib. 4. e. 8. de vita 
stantini M. 

Papebrochius; in Actis. Sanctorum Con- | Lom.. 2. Aprilis p. 87... . 3 : . . . | | Eusebius in Vita Constant. Lib. 
* Sextus Ruftus in Breviario, e S7 * lidem Eusebius ibidem e. 61.
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linţă aă cerut ertare de la. Dumnedeii, mărturisindu: ȘI pă- 

catele, în care loc dintâiaşi-dată sai învrednicit a priimi. . 

_în punerea mâinilor cu obicinuitele rugăciuni. Deci  mer- 

gând la oștezele Nicomâdiei, şi chiămând episcopii aşa au 

grăit cătr&. dânşii, adecă, precum scrie acela şi Evsevi6 în 

capul 62, sau rugat de episcopi săl botăze, cum laă şi 

hotezât. Aşa dară marele Constantin nu sai botezat în 

Roma, nici în Biserica, S. I6nn din Lateran, precum bârf€ 

cel ce şi arăta” şi vavtisteriul, în carele sar fi botezat de Sil- 

'vestru cel dintâiă Papa. de la Roma. 

Botezat fiină Marele Constantin Sai dat cu totul spre 

lauda lui Dumnedeii, pănă ce ai răposat în 22 de dile ale 

lui Maiă, tocmai în dioa de Rusalii, pe la amâzi în vârstă . 

de 65 de ani, după ce ai împărăţit 30 de anii, fostata 

Marele Constantin formos la trup, şi vitz, dară cu mult 

mai formos la suflet pentru virtuțile, care Je aă avut, pen- 

tru care întru sfinții sau şi numărat de toată Bisârica Ră-. 

_săritului: Biserica Apusului între sfinți nu'l numără, pentru 

aclea care le am scris. la anul 326. | 

Chesariul Constandie II, feciorul lui cel mijlociă, i-au dus 

trupul din Nicomedia în 'Tarigrad, şi Pat aşedat în Bise- 

rica SS. Apostoh ? măcar că se cam împrotivea Senatul, 

carele voia să se ducă în. Roma3. 

__ Astrucându-se trupul M. Constantin, nu mult ai trecut, 

- şi oastea: toată -pre Chesaril fiil lui.pre Constantin II, Con- 

standie II, şi pre Constante |, i-au numit Avgusi, adecă 

împărați deplin, carii adunându- -se tuţi trei în Pannonia 

în 9 zile, ale lut Septemvrie, împărăţia de tatăl lor re- 

masă aşa o-ai împărţit între sine, ca Răsăritul să fie al 

lut Constandie II, Apusul al lui Constantin II, și cele de 

la mijloc să le ocârmuiască Constande Il. 

: dem Euseb. ibidem e. 64, Ca- 3 Aurelius Victor in Breviar. 

tonna în Synop- Chrono). 4 Bisebius Tib. 4. e. 68. 
2 Eusebius c. 66. 

NE
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| Împărțăniştea acesta nu mult ai tinut întră fraţi, pre- 

cum se va arăta la anil viitori 1. 

Anul 340. Debia ai ținut împărţiniștea împărăției trei ani 
“întră fra, s6ă feciorii M. Constantin; şi feclorul cel mai 
mare Constantin II, neindestulându-se cu Galliile, şi țerile 

de preste: Alpes, în anul acesta au intrat în [talia cu oaste, 

“vrând să oa, cu putâre de la Constande fratele său cel 
mal mic. Drept aceia Constante încă au trimis ostaşi în 
cântra Iul Constantin II; carii Pau învins lângă Acvilea, şi | 
Iau tăiat la începutul lui Aprilie în vârstă de 25 de an), 
după ce ai împărăţit dou! ani, 7 luni; ca Avgust?, fostaii 
Constantin al doilea foarte mare apărătoriă al Pravoslaviei ; 
pagubă, că ai lăcomit a ave mai multe eri supt stăpâni- 
Tea sa, pentru carea lăcomie și-au perdut vi6ța, şi toate câte 
au avut 3, . 

„Anul 345. Constandie al doilea. foclorul cel mijlocii al 
M. Constantin, ca împeratul răsăritului, în anul acesta sati 
oştit cu Persi la cetatea Singara, din carea sati prăsit Ți- 
ganilî, şi dintâiă au învins pre Persi, Iară după acâea 
aă perdut5. o | 

Anul 346 Fiind că Constantin al doilea sau mult înşelat 
de unii Episcopi, caril ţinea dogmele câle râle ale lu! Arie, Și le prindea parte mai ales în protiva S. Marelui Atha- nasie ' Patriarhul Alexandriei carele foarte . s'au nevoit. pen- tru credinţa cea pravoslavnică ; t 
în anul 347,. precum scrie Inh 
Părinți cu nurnărul 376, în ceia 
acuma de Serbiani Triadiţa 8, 

ofer 6, jarăş s'au strins. SS. 
tea Sardica”, ce'se numeşte 

! Catonna in Synop. Chronol, 
2 Eutropius Lib. 11. 

Victor in Breviario. 
3 Catonna in Synopsi Chronol, 
* Baronius ad ann, 363 o 

. Catonna in Synopsi Chronol.: 
Inchofer in Brevi. Chronico ad ann. 347. : 

: lidem. Inchofer ibidem. 
Bruzen in Dictionario. . 

Aurelius 

; în anul acesta. 346, Vară nu.. 

carea era. Mitropolie Dachier..
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câil de mișlocI: în care sobor dintră& Arhiereil Românilor a- 
câștea sai aflat :. Ilpwroyevne "Apyr-en'zos Lagârrns, Protoghen: 

Arhiepiscopul Sardiche!, “carele aă fost şi în soborul de 

la Nichea 2; Gaudentie de la Dachia din Nais, patria 

Marelui Constantin 2 Colv, şi Vital din Dachia, cea rip6să; 

Colv de la Castrum Martis ce să chiamă acuma Marota 4, 

iară Vitol dela Achve 5, -ce nu era departe de puntea 

lui Traian dea dreapta Dunării6. Trebuit-au să fie fost de: 

- față în soborul dela.- Sardica ori-caril. Arhierel şi din Da- 

chia lui Traian, ce despre “acestea nu aflu scris, fără nu- 

mai atâta, cum că Părinţii din soborul de la Sardica. mat 

toți aii fost şi în soborul cel dintâiu de la Nichea; drept 

acâla nici sai socotit soborul de la Sardica al doilea so- 

bor al tâtă lumea, ci numal.unul cu cel dintâiu de la Ni- 

chea: vedi pre Lechvien?, 

_ Anul 350. Magnentie în Gallia să apucă de tyrănnie, și pre 

Constante îl omoră în 18 dile ale lui Ianuarie, în virstă. 

ae 30 de ani după ce ar fi împărăţit ani 12, luni nu de 

plin 5: Aşa sai stins şi al patrulea fiti a M. Constantin ! 

carea înţelegend”o : Vetranion povățuitorul Pannoniei, întâia 

di a lui Martie îmbracă poriyra în oraşul Mursa, carele a- 

cuma se numâşte Es6c. Așișderea face și Nepotian ne- 

potul M. Constantin în Roma în 2 dile ale lui lunie; ci nu 

îndelung aă domnit amândoi; pentru că pe Nepotian Pai 

omorât Magnentie prin Anichet, întâia di a lui Iunie; iară , 

pre Velranion Pa desbrăcat de poriyra Constandie II, 

25 de dile, ale lui. Dechemvrie$, şi așa au r&mas oplăduc 

1! Notitia utriusque Imperii. 5 Epistola Concilii Sardicensi ad 

2 Gelasius Cyzicenus Lib. 2. | Ecelesiam. Sozomenus Lib. 9. c. 5. 

e. 20. -$ 'Pabula Peutingeriana,. 
3 Lecquien în Oriente Cristiano 

Tom. 2. p. 3183. Baudrand în Ge- 

ograph. 

+ Bruzen in Dictionario. 

1 Labxes Concilia. 

3 Ammianus Marcellinus Lib.. 

14. Catona in Synopsi Chonolog.
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itori numa! Avgustul Constandie, şi tyrannul Magnentie, dară 

“nu îndelung: pentru că în Ă 

Anul 351, carele taste de la zidirea Romei 110%, Constan- 
die pre vărul săi, pre Gal feclorul lul Constandie al fra- 

telui M. Constantin, lau făcut Chesarii, şi "i-au încredințat 

Răsăritul; iară- el însuși au purces în cântra lui Magnen- - 
lie, pre carele la Ess6cul decum ce să numia atunce. Mur- 

a, așa lau învins, cât într'o di ai picat atâțea ostaşi de 
âmbe părţile, câți ar fi fost harnici a bate, şi a supunne 

lumea t6tâ1. VEI cum s'a mâncat Romanii pre sine însuși. 

“Anii 352. 353. Biruitoriu fiind Constandie Avgustul la Mursa 
în Pannonia, n'au încetat de a făgări şi mai încolo pre Mag- 
nentie tyrannul, pre carele Tau scos. din tstă Italia, şi la 
Lugdun în Gallia încă Pau bătut forte răi: drept aceia Mag- 
nentie în anul 353 însuși pre. sine sat omorât2.. 

Auul 354. Gall Chesariul nu bine s'au purtat la” Răsărit, 
drept acela; fu chiemat înapoi, Și ucis din porunca Avgustului 
Constandie 3, 

Anul 353. In anul acesta re: carele - dintr& povățuitoril 
oștilor din Gallia, anume Silvan,. au inbrăcat porfyra fără 
voia Avgustului Constandie, carea o aii şi mal roşit cu 
sângele săi după 28 de dile; pentru că ai fost învins 
ŞI lăiat de ostaşii luy Constandie. . Avăustul Constandie 
pentru acela, că: cu atâta mai lesne să: polă apăra Gallia 
şi de tyranni, şi. de nemici,. în 6 dile ale lut Noemvrie au numit Chesarit pre Iulian II. Par avatul său Apostata, carele i au fost văr primariă din do frați, şi frate bun cu Che- sariul Gall, şi Paă trimis în Gallia â. 

Anul 357. Avgustul Constandie II, dupa ce au îndreptat în 
' Ammianus Marcellinus, et Ca- 3 Catona in S "nopsi - tona II: ce. ynoj Chrono 

logica. 
. . 4 2 Ammianus. et Catona IL ce. Ammiants Marcellinus Lib. 

17. Catona in Synopsi Chronol.
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anul 356, adecă. cel trecut, tâte câte fusese turburate prin. - 
tyranni,. în anul dâ6cum. mare triumf ai ţinut în. Roma 

despre Magnentie; iară Chesariul Iulian II, „apoi Apostata 

ai învins pre Alemanni, şi îi au alungat din Gallial. 

Anul 358. Chvadii de oparte,: şi Sarmatele de altă parte, 

acum năpădise ținuturile Romanilor, mai vârtos Pannoniile; 

Avgustul Constandie drept acela însuși au purces asupra 

lor, și primăvara trecând Dunărea, tinuturile Chvadilor, şi 

ale Sarmatelor' le au prădat fârte r&ă, și pre amândoao n6- 

murile le ai suppus Romanilor, pentru carea „vitegie, și Sar- | 

matic sau numit Avgustul Constandie?. 

Anul 359. Sapore II, Craiul Persilor din sfatul. oare-cărui 

Antonin; carele fugise “la 'dânsul, au prădat Mesopotamia, 

şi ab coprins Amida 3. DL o 

Anul 360. Avgustul Constandie ai mers în contra lui - 

Sapore, iară  Chesariul Iulian Ti. Paravatul au întărâtat 0- - 

-. staşii din Gallia, de Tau strigat Avgust fără de ştirea Av- 

gusiului Constandie: acâsia după ce o-au făcut Iulian, n'au 

- îndrăznit a zăbovi în Gallia, ci de îrica lui Constandie sau - 

tras în Dachia cea noao, de unde nic) Sai mișcat până la 

moartea lul4.. Iar Sapore foarte vitejeşte să purta în c6n- 

tra Avgustului -Constandie,. pentru că în anul acesta ai 

luat Singara, și Fenica cu putere de la Romani?. 

Anul 361. Fiind în: Dachia Iulian II. Paravatul, să de- 

prindea cu deadinsul întru'.gicituri, cercănd. cu de-amăruh- . | 

“tul maţile pasărilor după obiceiul păgânesc, şi nimica în- 

- țelegând despre norocul săi; pentru | că să temea, ca nu 

cum-va să spună gicitorii bărfele după. pofta lui, (aşa .gră- 

ește Ammian Marchellin 6, „carele au fost. ostaş supt dân- 

1 Amianus, et Catona Il. ce. | “3 Catona în Synopsi Chronol. 

2 Ammianus Marcellinus Lib. 4 Ammian. Marcellin Lib. 21c.5. 

17. c, 12. Sethus Calvisius in o- 5 Catonna in Synop. Chron. 

pere Chronol, Catona in- Synopsi 5 Ammiannus Marcellinnus Lib. 

Chronologica. | 92. cap. Î.
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“sul. Mai pre urmă dice (acelaş Ammian) dintru accea ai 
cunoscut, că ai murit Constandie II, pentru că vrând să 

încalece pre cal, feciorul carele ţinea de scări, au cădut la 

pământ, ca şi cum Var fi izbit cineva, din carea întâm- 

plare Iulian Paravatul ai judecat, şi strigat, că au murit, 

cine bai înălțat pre dânsul. 

Iară moartea Avgustului Constandie al 1, (în carele sau 
stâns vița şi sămința numai a M. Constantin, dară nu şi 

a tătână-stu a lui Constandie celul dântâiu, care sau stâns 
“în Iulian Paravatul) aşa sau întâmplat; fiind el la oaste în 

cântra lui Sapore, cum s'aiă dis. la anul trecut, și audind,: 
că vă&rul-s&u Chesariul Iulian ai înbrăcat poriyra fără de 

nici o îngăduinţă a sa, au lăsat pre Sapore, şi sau înturnat 

asupra lui lulian Paravatul, ci nu deparle aă ajuns; pen- 

tru că sosind în Chilichia la oraşul Mopsusâstia, Vai lovit 
| frigurile, Şi dintru acelea au și murit în 3 dile ale lui No- 
emvrie, în vârstă de 44 de ant?; după ce ai înpărăţit ani! 
24, dile 49 3. Fost-aui. Constandie în sine din fire blând,-nu- 
mai asupra tyrannilor era £ aspru, asupra cărora mal fericit, 

“şi mal norocos au fost de cât asupra nemicilor celor din 
afară. Pagubă, că sau înșelat prin Arieani, de le ai foarte 
mult părtinit £. 

Murind precum scriseii Constandie Avgustul i i-au urmat 
Flavie Clavdie Iulian al doilea, feciorul. lu! Constandie, al 
fratelui M. Constantin, carele sat poreclit Paravat sau A- 
postat; pentru că ai urgisit creștinătatea, în carea ai fost 
crescut, şi sau făcut păgân. Acâsta cât au înţeles de moar- 
tea v&ru-său a lui Constandie Avgustului, îndată au trecut 
din Dachia la Țarigrad; și în 2 dile ale lui Dechemvrie 
au cuprins scaunul cel împărătesc. 5 

Fiind acuma. în' anul 362, deplin. Împărat Iulian II, în- 

1 idem ibidem. 

* Catonna în Synopsi Chronol. 
3 Contextus oper. hujus. 

a Catonna |]. 
Calvis. in Opere. Chronol. 

* Catonna 1. e.
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(Giaş-dată ai orinduit Curtea cea, împărătâscă, şi toate câte 
era într'6nsa mai almintrelea, de-cum fusâse supt Constan- 

die moşul s6ă, „supt N. Constantin unchiul său, şi larăş 

supt. Constandie v&rul-săii, le-ai întocmit;. adecă ai cură- 

it toată Curtea de creştini, o-aă umplut de păgâni, şi el 

încă a iavea Sau arătat a fi păgân; apol aii început a goni 

creştinil, dară nu ca «cei mal denainte împărați, pentru că 

“le -pizmuia cununile rnuceniciey, ci îi gonea mulcumiş, şi 

“pre luriş; căci nui primea la deregătorii, și înivețăturile 

încă le era opritel; de cât care ce răi mail mare să putâ: 

“ gândi: asupra creştinilor ? ci. măcar că opris& Iulian Para- 

vatul a omori .pre cine-va numai: pentru. aceia, pentru că 

era creştini, ocârmuitorii țerilor. (fiind că toţi era păgâni) 

pre “mulți creștini 'i-aă. trimis la ceriă. Aşa saă întâmplat 

„cu: S. Emilian, a căruia pomenire o prăznuim în 18 Iulie.: 
- Sfântul acesta Emilian fiind din. Dorostor, ce se chiamă a- 

“cuma. Drăştor, sau Silistria 2, pentru că ai surpat niscat 

Idoli3, fu prins împreună cu şepte soții, a cărora vi6ță o 

vedi la Sollerie, şi din porunca lui Capitolin : Vicariului 

| Thrachiei fu aruncat în foc, în carele sai şi săvă ârşit întru 

“al doilea an al lu Iulian Paravatul 5. 
. 

Anul 363. De ar fi rămas Tulian II Avgustul în credința 
" creştinească, în carea ai fost crescut, pentru talanţil ce'i ave, 
ar fi putut fi cel mai vestit împărat; ci înșelat fiind. mişălul 

- de Livanie, şi “Maxim oratorii cel păgâni, la alâta au agiuns, 

cât nu numai credința o ati părăsit, ci numele cel S. a lui Hs. 
al șterge încă au voit. Drept acâia ai vrut să zidâscă bi- 

s6rica, Ierusalimului cea de - Solomon făcută”, de Vavilo- 

7 e 

1 Baron. -ad h. an. Catona -in + Ioan. Bapt. Solerius Tom. 4. 

Synop. Chron. - | Talii p. 360.. 
2 Lequien in Oriente Christ, T. 5 Pasti Siculi ad h. ann. 

1. p. 1997. A Sie 
3. Petrus Boschius T. 4, lulii p. 5 Catona in Synop. Chronol. 

370. seqq. 1 Reguml. c. 6. 

_Cronica românilor. Tom. 6
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n6ni stricată 1; de Zorovavel iarăş diresă?; şi mal pre ur- 

mă-de un ostaş roman fără ştirea şi voia împăratului 

Tit 3, carile s'au chemat deliciae generis humani deslatarea 

n6mului omenesc, sai aprins în anul: 70, când sai robit 

Ierusalimul, şi aşa au ars, cât nau rămas piatră pe pi- 

atră, precum ai fost prorocit Domnul [s.5. Biserica acesta 

dic, aii vrut Iulian Paravatul se o zidâscă de noi; ca înăl- 

țând iarăș legea veche, să strice cea noao, ci Dumnedei 

cel a tot put&rnic acesta n'aii îngăduil; pentru că cât să zidea 

diua, tot se strica n6ptea, | precum mărturisește Ruffin 6, 

carele tocma întru același vrâme aii fost în. lerusalim. 

„Faptele lut lulian. Avgustul “Domnul [Hs., pre carile lau 

“fost părăsit, nu le aă lăsat nepedepsite; pentru că mergând 

- Iulian în cântra Persilor, sprijâna sa o ai tras de la dânsul; 

"drept aceia aii și perit Paravatul, sai călcătoriul de lege 

în 26- lunie 363, fiind în versta cea mat frumâsă de 32 de: 
ani?. Ammian dice 8, că au fost adus de Persi în loc ne- 

“îmblat, și forte primejdios, de unde vrând să se întorne, 

povățuind 6stea, Pai nemerit o săgstă, -şi ăşa au picat ; ci 
alţii: dic, cum că săgâta acâia ar fi fost trimisă din Ceriu,. 
şi că după ce sati săgetat Iulian Apostata. au strigat: vicisti 
Gallilea;. adecă invins-ai Gallilianule; pentru că aşa chiema 
el pre Domnul Hs. Veqi pre „Baronie la acestaş an. | 

După. mortea lui Iulian Paravatul 6stea ati: ales împărat 
„pre Flavie Iovinian, carile au fost de nuştere din Singidon, 
adecă din Semendria?. Acesta nai primit porițra până ce 
nu i-au făgăduit ostașii, că până întrunul să vor 
Ştiny. Făcendu-se aşa dar împărat Iovinian, şi v 
Gstea sau forțe înmicşorat, şi mai pâre de. f6rhe, 

face cre- 

&dend că 
au făcut 

! pu upomnenon IL c. 3. | 1 Catona |. e. | 
, losephus in Aniiqu. | | 8 Ammian, Marcellin.. Lib. 23. 

Svelonius in Tita. ? Catona l.-e. Hofman. in 2 Mauthaei e Lexico. Bruzen in Dictionario. Ruffinus Lib, 1. c. 38.et39, Baudrand în Geographia. .
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“pace cu Persii, păgubssă, Şi rușinosă Romanilor, dar i-ai 

căutat a o face. Dice-o păgubesă, pentru _6ă i-au căutat să dea 

Persilor cinci cetăți, între care au fost și Singara, ci numai 

g6le fără de lăcuitori; căcl' lăcuitorii, i-ai dus preste apa 

Evfratului, și i-au aședat prin biruinţa Romanilor2. Unde 

sai aşedat lăcuitoril din - patru cetăți; se ştie; ci despre cei 

din Singara nimica să află scris; dară să află, că mal tirdie 

vreme ait venit în “Țarigrad un n6m necunoscut, carile: după 

acâla plinea slujbele în curtea cea. împărătâsca. Baronie scrie 

„la anul 363, cum că n6mul acesta ai putut să fie lăcuitorii | 

din Singara, din carea apol s'au prăsit țiganil, sait- Singaril. 

Părârea acesta a lui Baronie3 nu e. fără de temeiu, pen- 

„tru că pre ţigani, cari! dupa lătinie să numesc -Singari 

numele încă! arată a fi din Singara cetatea cea vestită de 

preste Evfrat. . . ' 

Anul. 364, carele iaste de la-zidirea Romei 1117. In anul 
„acesta vrând. împăratul. Tovinian să întârne la 'Țarigrad, 

au venit 'până în Dadastana, şi acolo de pulârea niscârora 

cărbuni aprinşi bolnăvindu-se at răposat în 16 Fevruarie, 

“îm vârstă de 33 de ani. Fost-au Iovinian Avgustul împo- 

dobit cu frumsâțea trupului, dară mai împodobit ai lost 

cu virtuțile sufletului; pagubă, că nai trăit mai în delung, 

dic scriitorii cei de pe acdlea vremi5, și: cel mai terdia6, 

După mârtea Avgustului Iovinian venind 6stea până la Ni- 

chea, acolo ati ales împărat pre Flavie Valentinian cel dintâiu, 

carele era de nascere din Chivali cetatea Slavoniel, carea 

“acum se numâsce Vincoţ?. lară Valentinian făcându-se Av-. 

gust nu mult au zăbovit, şi ai numit pte frate-sâu, pre Va- 

1 Catona |. c. - E “ Baron. ad h. an. Catona ll. e. 
o A . . - 1 . | 

mmian. Lib. 25. 
3 ” « 1 Breviar. Ecci. Diacovariensis 
3 Baron. ad. an. 363. . - 4 , 

4 

Catona in Synopsi Chronol. -quod Tia April. 1807 fuit adpro- 

Ammian. Lib: 25. Zosim. 

Lib. 4 i i 

“
 

batum a. Pio VII. ad 13-am “Maii. 
x
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lente: II,  aşişderea Aveust, dândui Resăritul, ca săl o- 

cărmuiască. i ” 
a: 

Anul 365. Impărați Valentinian Şi Valente, după ce au 

petrecut iarna la O laltă, trecând prin Thrachia, împreună 

“sau dus .la. Nais, oraşul Dachiei cel noao de mișloc. şi pa- 

tria Marelui Constantin, precum şi airilea am cuvintat, ca- 

„rele acum se numâşte Nissa. din Serbia 1, 1, şi acolo, ca cei ce 

vrea să se despartă 'de la olaltă, ai împărţit între sine cur- 

tânil, şi ostaşii, adecă pre deregătorii politicești, şi pre povățu- 

- itorii milităreşti. Lui Valentinian; după a căruia voe să lucra 

tâte, i sau venit Iovin, şi Dagalait ; iară lu! Valente Victor, Și 

“Arintheiii ca cei mai de frunte. Dintru cel ma! de glos, care cul 
sau venit, cine va vreasă ştie, cetâscă pre Ammian 2. “Împăr- 

_țind şi oștile, şi. "venind “amândoi fraţii în. Syrmit, au îm- 

părţii. şi curtea, apol Valentinian au mers în Mediolan, iară 

Valente în Țarigrad. Așa, curând lucrurile, cu putsre de Pre- 

fecti aceștea. ocărmuia ținutul Romanilor: Salustie ocărmuia 

tot răsăritul; Maâmertin Italia, Africa, Și Miyricul ; iară Ger- 
mankan Galiile2, 

Anul 366. Procopie unul dintră. (rățiile lay Iulian Parava- 
tul 4, încă în anul trecut sai 'sculat a asupra Avgustului Va- 
lente, prin dări trăgând ostașii la sine; şi, după ce au cu- 
prins Ţarigradul, Vithinia încă-o au luat: de la Valente?. 
După acâia aă trimis pre unii bărbați de frunte peste Du- 
năre în Dachia veche la Athanaric Craiul Gothiloi, carele 
în vremea de atunci: stăpânea o parte a Dachiei vechi, ŞI 
prin solia acâia au dobândit dece mii de ostaşi de cei mal 
(ani, şi mal vitele, Cu oștile aceste, precum am dis, sau 

a Bauâran. in Geograph. Bruzen 
in Diction. - Catona în Synop-Chronol. 

2 Anumian Mareellinus Lib. 26.| „* idem Catona ibidem. 
cap. 5. | * Zosim. Comes Lib. 4 in Val 

3 fidem A ibidem... O | tinia | aia , minian ibidem. - | tinian. et -Valent. Augg. 
N 

., E
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sculat Procopie asupra. lui Valente Avgustul, ci cu mult ai 

sporit, precum acuşi se va vedea. 

„Valentinian Avgustul: tocma atunci când sai rădicat Pro- 

copie asupra. lui .Valente, mers6se; la Pariz în Gallia, unde 

în luna lui Noerovrie a anului 365, Vai întimpinat Ecvi- 

tie Povăluitoriul, carele numai atâta Pau înștiințat, cât în- 

țelesâse de la Antonie Tribunul, carele 'era în Dachia cea 

de mișloc, adecă: că Procopie au răpit tyrănnia ; dară acâia 

“n'aii înştiinţat, trăiaşte încă Avgustul Valente saii nu? Drept 

acâia Avgustul Valentinian mult să învăluia cu gândurile, . 

ce va să facă; mal pre urmă pre Ecvitie Pai făcut Ma- 

gistru, carea deregătorie atâta era, cât sânt în vremea de 

acuma Marşallii, şi Pai trimis să păzâscă Tilyricul, şi Panno- 

„iile, ca nu cum-va să le cuprindă Procopie: Tyrannul, ca- - 

vele până aci era forte grâznic, dară groznicia lut nu mult 

ai ţinut; pentru că în anul acesta fu vândut de ai să, şi 

prins fiind din porunca lui Valente i Sau tăiat capull.- 

Anul 367. In anul acesta bolnăvindu- să (orte- Avgustul Va- 

lentinian, pre! fiul săă .Flavie Graţian îl numește Avgust, şi 

prin - Theodosie cel mare, carele numai Povăţuitor era în . 

"vremea aceia, cuprinde o parte a Britanniei, sau a Angliei 

_de acum, carea pentru acâia până astădi Valenţia să nu- 

meşte 2. - - - 

“Tară Avgustul Valente a trecut în Mesia. de glos sau 

în Bulgaria, ca se alle pre Gothii, carii pornise întru aju- 

torul îul Procopie Tyrannul, ci ne aflându”, sau zăbovit 

_cât-va în Marchianopoii, sau în Preslava, apoi pe iarnă sai 

întors în. Țarigrad 5. 

Anul 368: -Cum că împăratul Valente în anul acesta aii 

vrut 'să trâcă în Dachia' veche; ci n'au putut pentru Gothi, 

1 Ammian. Marcellin. Lib. 26. | 3 S. 'Theophan. in Chronogr: ad 

cap. 5. Catona |. ce. - an. 3; Valentiniani. Sethus Calvis. 

2 Catona in Synop. Chrono. in Opere Chronol.
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_scrit Amnmian 1, Seth - Calvisie 2: drept acâia au iernal în 

Marchianopoiu. 

Anul 369. Avgustul Valente întru al treilea an oştindu-se 

cu Gothii, carii asuprise pre Romanii cei de a stânga Du- 

năril rămași, al iernat în Marchianopoiii, apoi primăvara - 

mergând spre Dunăre, o ai trecut, şi pre Athanaric Craiul 

Gothilor Tai învins 3; ci cum? după ce ai trecut Imp&- 
ratul Dunărea, Gothii n'ai cutezăt a da față, ci Sau ascuns 
prin locuri, şi prin păduri, carea v&dând'o Împăratul, pre 
ostași i-au oprit în loc, şi culegând lăcuitoril țăriy, adecă 
pre Români, le-au făgăduit pentru tot capul de Goth o sumă 
de bani, carii străbătând laturile, şi pădurile atâţia Gothi 
aă omorât, cât au căutat lui Athanaric a se ruga de pace, 
„carea i sau şi dat cu cinstea Romanilor, şi Avgustul Va- 
lente saă înturnat în “Țarigrad £. Ammian Marchellin 5 scrie 
că Athanaric at jurat cănu va mai trâce Dunărea ; dară n'aă 
ținut jurământul, pentru că gonit fiind de suppuşii săl, au 
mers în Țarigrad, şi atolo ai murit." 

Până sau bătut Avgustul Valente cu Gothir, Sapore Cra- 
iul Persilor au prins pre Arsac Craiul Armeniel, şi lau 0- 
morât 6. 

Anul 370. Anul acesta îmi dă a lucra, măcar că forte multe 
„am însemnate despre densul. Aşa dară. cetitoriule! nu te 

mira de cum va îmi voii muta rostul, şi altmintrelea, de 
"cum am :obicinuit, voiă scrie; căci afară de întâmplările 
împărăției, aci îți voiu . arăta, creștinătatea încă cum sai băgat între Români, „nu. prin Sloveni, pre cum el ar vrea sarate (pentru ca cu vreme strămoşi noştri le-ai 
primit multe cuvinte; încă şi literile) ci mai dqic, că prin 

1 Amnian. Marcel. Lib. 27. ce. 5. 
> Sethus Calvisius in ? opere 

Chronologico. 
* Ammianus Marcell: Lib. 27, 

c. 5. Calvis. în Opere Chronolog. 

3. Theophanes i in Chronograph. ad 
an. &. Valentiniani |. 

'4 Zosimus Lib. &. 
5 Ammian. |.e. 

”S$ Catona in Synop.. Chronol.
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Români sau creștinat întâit Gothii, apoi Slavonil. Tu drept 

acâea cetitorule! toate, cu luare “aminte le citește, pentru 

"că eii ţi le. voii da înainte, precum le-am . aflat în „avtorii 

cel bătrâni, cei de mişloc, şi cei mai de curând: 

„ întâiu; îţi voiu spune întâmplările împărăției, care aşa au 

fost: scrie Calvisie î, cum 'că în anul acesta. Comitul Ec- 

vitie, şi. Leontie ai făcut o cetățuică lângă Duniăre,. ca să 

înpedece - trecerea. Gothilor, precum - inscripţia. - arată. N 

Pănă aci să arată intâmplările câle politiceşti “ale împă- 

rățiel . strămoșilor; dară creștinătatea lor în anul acesta 

mal mult să adeverează ; pentru. că. | 

| Athanaric Craiul Gothilor, pentru _pârderea în anul tre- 

cut 369, de la strămoșii: noştri suferită, şi pentru Fridi- 

ghern alt Craii al Gothilor, carele învins fiind de Athanaric 

fugisă la Romani preste Dunăre, sati sculat, asupra creşti- 

nilor din Dachia vâche, carii: nau putut să fie alții, fără 

„numai. strămoşii moştrii, colonii lui. Traian, pe caril Avre- 

lian nu i-aă fost trecut. Dunărea. Veqi care le-am scris la 

anul 274. a - - 

Cum-că. creştinii, pre caril i-ati gonit Athanaric, n'aii fost 

_Gothi, ci Români, să poate adeveri din care urmează, a- 

decă: întăi pentru că Athanaric cu Gothil sei încă era pă- 

zân, precum mărturisâște Sozomen 2 dicând: că Athanaric 

ai poruncit, de izgonitoril ai pus statuă (chip cioplit) în- 

teun. rădvan (hintea, car) şi o-aii purtat prin tote lăcaşurile 

acelora, câril să dicea a fi creştini, poruncindu-le, să se 

| închine ei, şi să! jertfâscă. A doao, pentru că Athanaric, 

precum scrie S. Isidor? în hronică: '<pre prea mulţi carii 

mau vrut a jertfi Idolilor, i-ai făcut mucenici; iară pre 

ceia'lalți mult năcăjindu-, după ce pentru mulțimea lor s'au 

îngrozit a! omoră, - i-au silit a eşi din biruința lui, şi a 

1 Seth. Calvis. in Opere Chro- 

mol. Cuspiniano. 

2 Sozornenus Lib. 6. Hist. Ecel. | nico ra 497. 

Cap. 37. | 

3 Tsidorus Hispalensis in Chro-
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trece supt stăpânirea Romanilor». De nar fi fost Româniş 

creștini cel de Athanaric îngroziți, cum i-ar fi putut, izgoni 

„din biruința sa? Ai doră nebun au lost Athanaric, ca să- 

-"Și înmicşurâze n6mul pentru credinţa creştinească, carea 

el însuși o-aă primit cu tot n6mul săi nu după mullă vreme, 

măcar că prin Arieani, precum aceasta mai chiar să va 

dovedi la ani! următori. Aci până una şi alta te sfătuesc 
să ceteşti pre-Ruinart!, pre Henşenie?, pre Papebrochie3; 

__ din carii lezne vei înţălege adevărul şi vel ști şi mucenicil 

cel Româneşti; carii de toată Bis6rica se cinstesc. Vedi și 

acâlea, care le-am însemnat la anul 325. 

Anul 371. Când gonea Athanaric Craiul Gothilor pre ere- 

ştinii din Dachia veche, carii, după cum am cuvântat la 

„anul trecut, era, de nu toţi, mai mare parte români, şi a- 

devăraţi pravoslavnici î, Avgustul Valente întru acâiaş se 

silea, ca pre toți pravoslavnicii săi facă Ariani. Drept a- 
"c6ia în anul acesta.aii mers în Schythia cea mică, unde 
„_lăcuesc acuma Tătarii, ce să numesc Dobrogâni, iar lăti- 
neşte Dobrodiţii,” carea dace 'într&- Bulgaria și Marea-nâgră 

“la sbocnitura Dunării5, şi ajungând la cetatea Tomos, ce 
să numâște “acuma Baba şi unde at fost sîrgunit Ovidie 
poela 6,. aii vrut se tragă pre S. Vretannion Episcopul lo- 
cului, a căruia pomenire în Martirologhiul cel din Roma 
se face în 25 Ianuarie, în .partea Arianilor; ci nimica ai 
isprăvit, că Sântul i-au stat în contră, apărând dogmele So- 
borului celui dintâi de la Nichera LĂ 

“+ 'Theodoricus inart i - 5 Peuli i 
_ monitio. ad Maya Re ) 6 eulinger ” tabula Gieograph. Gothi. _ | - Hotman.. în Lexico. Bruzen 

* Godolridus Henschenius aq |! Dietionario, | 26-am Martii, a î Sozomen. Lib. 6. Hist. Ecel 
3 Daniel Papebrochius ad 12-am 

Aprilis. A * S. Basilius M. Epist. 338.8, Baron. ad an. Christi 371. Numer. 
ge euslinus Lb, 18. de Civit, Dei e. -114. et 115. Lequien in Oriente , mbrosius Epis, 15. et 16. Christ. Tom. 1. p. 1913. 

e. 20. Nicephor. Lib. 11. e. 29.
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- Anul 312, Ținând încă. goana cea de Athanaric,. asupra 

beților strămoşilor noştri începută, în anul acesta au pă- 

timit do! vitâji-ar lui Hs: SS. Nichita, a căruia pomenire . 

se face în 15 Septemvrie, şi “Sava, a căruia pomenire o 

prăznuim în 24 Aprilie, după patronul înleui Marele Mu- 

cenicul Gheorghie. . . | | 

S. Nichita după multe chinuri ai fost. ars-de viul, a 

căruia moaște s'au purtat, întâiu în Chilichia în cetatea Mop- 

su6stia, unde şi Biserică i-au zidit, iară după acâia le-au 

trecut în Veneţia, şi le-au aşedat în Biserica S. Nicolae ?. 

Locul, în carele au pătimit ai fost Moldova, Bugâcul sai Ţara 

Munten6scă 3: Eu gândesc, că au fost Țara «Muntenâscă ; 

pentru că şi S. Sava acolo ai pătimit, precum îndată 

vom 'vedea: S. Sava în anul 'dintâiă al gânei au fost lă- 

pădat din satul săi, şi sîrgunit, apol iară' chemat în dă- 

răpt; întru al doilea an ai fost prins, şi iărăşi slobodit, 

tru al: treilea, adecă în anul 372, ai fost înnecat în nul 

“Museu 4, care ri spală Rimnicul 5; din carele fiind - scos, 

cu vremea. prin. Iunie Povăţuitorul Schythiei mici lu ! trimis 

în Cappadochia de unde era lunief. 

„Anul 3%, Câte scrie Calvisie? la anul acesta din S. Ii- 

'dor, tâte sint bâridle; pentru că S. Isidor scrie, precum . 

am arătat la anul 370, Paul Diaconul 8 încă să înşelă, când 

„în c6ntra SS. Marelui Vasilie, a lu! Avgustin, Şi a lui Am- 

vrosie, pre caril i-am adus la anul 371, dice, că SS. Mu- 

cenici, câril- au pătimit în Gothia, adecă în Dachia cea ve: 

che.supt Athanaric Craiul Gothilor, ai fost Ariani. Tu ce- 

tește, care sint scrise la numitul an; căci ei la anul a- 

: Menologium Basilian. , * “Theodoric: Ruinart in. nolis 

Petrus a Natalibus. ! ad Epist. Eccl. Gothicae. 

6 Epist. Eccl. Gothic. 

7 Calvis. in Opere Chronol. 

Septemb. a ” isi 8 Paul. Diacon. sive Aulhor 

4: Epistola Eeclesiac Gothicae. | Miscellae Lib. 12 in Valentem. 

n
 

3 Joannes Stiltingus ad 15-am



  

cesta. mai multe nu voii să scriă, fără numalt că 'în anul 

acesta s'au ivit întâiu de preste Volga, şi Tanais din fun- 

dul Sarmatelor celor din Asia Hunnii vitjil cer mari 1, caril 

după acâia (precum vom vedea la anii viitori) supt Attila 

“Craiul lor au f6rte năcăjit nu numai pre strămoșii noștri, 

ci tâtă Evropa: Hunnii aceştea fost-aii Unguri, sau de alt 

n6m ? voii grăi, unde-i va fi locul, şi sorocul. 

Anul 374. Avgustul Valentie încă, carele din anul 370 până 

acum ai apărat pre Para fiiul lul Arzache Craiului Armeniei 
în cântra lui Sapore Craiului Persiei, in anul acesta pre a- 

celaş Para cu vicleşug îl omoră. Iară Avgustul Valentinian 

prin Theodosie cel bătrân, tatăl lui Theodosie celui Mare, 

fugărâşte pre Firm Tyrannul din Africa; pre Cvadi, caril nă- 
pădise în Pannonii încă îl ostoeaşte prin Marele Theodosie, 

ca prin un Povăţuitoriă al săi 2. Ci de cât acâstea mal de 
a să pomeni iaste venirea Hunnilor în Evropa, carea aşa o 
scrie Ammian 3 la anul de acum: | 

<Hunil năvălind în țările Alanilor, cari! fiind vecini Gre- 
uthungilor, ce se numesc Tanaite, pre mulți dintre dânşil ai 
tăiat, pre alții i-aă jefuit; iară pre ceia-lalii încredințândui 
despre pace, şi-au făcut soți,: și împreunându-să- la o- . 

E] laltă, cu mai mare îndrăznslă râpede au pătruns în satile 
cole multe ” şi bogate ale -lui Ermenie (Craiului Greuthun- 
gilor), de carâle pentru multe, ŞI vitejeşti ale Iul fapte tote 
nemurile vecine să temea. Carele “spăimântându-să de vi- 
forul negândit, măcar că mult sat nevoit ca. să reimână 
neclătit, totuşi vestindu-se groznicia Hunnilor ca să'se m 
tuescă de relile viitâre, însuși pre “sine saa omorât. După a Căruia morte făcându-se Craii Vithimir, în puțină! vreme i statut înprotivă bizuindu-se -Alanilor, şi Hunnilor, - pre 

ân- 

1 Atâmian. Marcel. Lib. 31. Cal. | | , i . . . - 2 : . EI 
vis, 1. e, Thuroczius Parte 1, Catona în Synopsi Chronol, : Cap 10, 3 Ammian. Marcel]. Lib. 3 C. 3. 
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cari! cu simbrie i-au fost tras la sine; ci după rmulte per- 

deri ce ai suferit, au cădut în războiu, de puterea arme- 

lor învins; de Vithimir at rămas un 'pruncuț anume Videric, 

„a căruia tutelă: o at primit Alatheu, şi Safriţ,: povățuitori 

forte vestiți pentru tărimea. “lor, carii după ce sai apărat 

până la o vr6me, mai pre urmă -perdându-și nădâjdea dea 

mai putea sta în c6atra Hunnilor, prencet sau tras spre 

Nistru, care cure pre multe câmpuri, între Dunăre şi Voris- 

then. 

«Cum că acestea fără de nădejde. așa sai întâmplat, în- - 

țelegând. Athanaric . Judele “Thervinzilor (inprotiva căruia, 

precum Sai dis mal nainte sai: oştit Valente mai de de- 

mult pentru ajutoriul lui Procopie trimis) vrea se stea ne- 

mişcat, şi să se scle cu puteri, de cumva şi el Sar răs- 

coli, ca cera-lalţi.: Drept acâia aședându-și 6stea lânga Nis- 

tru, aprope de valea Greuthungilor, ai trimis pre Munde- 

ric, carele după acela au fost Povăţuitoriu în Aravia cu 

Lagarmian; şi .cu alți. boiari până la ă 20 piatră, ca se 

_v6dă de venirea protivnicilor ; el întru acâla însuş-intocmea 

-6stea, de niminea fiind: împedicat; ci altmintrilea saă în: 

tâmplat, de cum gândea. Pentru că Hunnii, precum sînt îs- 

teii la fire, socotind, că mal de parte trebue să fie mal 

mare. multime, şi lăsând pre carii văduse, au stat de loc 

întru odihnă, până ce aii răsărit luna, la a căreia lumină 

intrând vadul Nistrului, şi trecând, ce le ai fost mal spre 

folos ai ales ; şi temându-să, ca nu cumva cel înainte tri- 

mişi să le vină în spate, oblu şi repede aii mers asupra luă 

Athanaric, pre carele cu năvălirea 'dintâiă lau spăriat,. şi 

tăind vr-o câţi-va dintr& ai lui Athanaric, pre el Tau silit 

a fugi la munți. Spăimântat. fiind Athanaric de o înlâmplare ca 

acesta, şi temându-se mai de rea, de la sprâncenele: Terasului (a- 

decă ale Prutului) până în Dunăre ţinutul Taifalilor lau în- 

cungiurat, şi zidurile le-aă mai înălțat, car6 rapede făcând, 

gândea, că va avea securitate, şi scăpare; ci când lucra, 

Hunnil neîncetat îl gonea, şi de mar fi stătut pentru pradă, |



“3
 

Şi țară Muntenscă, precum :măr 
„15 dile ale lui -Septemvrie. În 

"nario. 

92 . 

  

ar. [i asuprit pre cel-ce venea. Mai pre urmă lăţindu-se Ves 
tea prin câle-Palte nâmun ale Gothilor, cum că ua nm, | 
carele mai .nainte era necunoscut, acuma ivindu-se, din cea 
mal din lăuntru partea (a Schythiel) ca şi povoiul, ce cură 
de pre munţi cel înalți, tâte le surpă, şi le strică, partea 
cea mal mare a poporului, carea lăsase pre Athanaric v&- 
dândul așa slăvit, cerca lăcaș depărtat, şi neştiut de var- 
var; şi îndelung „socotind, -ce locuri și-ar alâge, ai jude- 
cat, cum că Thrachia pentru d6ao pricini ar fi mai dendaă- 
mână: pentru că:păşune are destulă, și din lăţimea Dunării 
să desparte de varvaril cari: năvălise ca fulgerul : şi acesta 
O ai judecat în comun şi cel ce maj r&măsâse lângă A- 
thanaric». 

PR . IA os: d a ana ni Până aci sînt cuvintele lu! Ammian, dintru care însemnă, că Greuthungii, sati Protingii cu Thervingil şi cu Taifalil, au fost de.un nm, adecă Gott: 
lui Ammian iaste Nistrul, 
dară Prothingil at stă 
falii 

a doao, că Danastrul 
iară lerasul iaste Prutul2. Aşa 

pânit preste Nistru ; Thervingil, şi Tai- » într& Nistru și Dunăre, adecă în Moldova, - Bessarabia, 
turiseşte. şi I6n Stilting la 
Ard6l încă ai năvălit mat adese ori Gothii, drept acâia sau Și numit Gothia, precum Sai arttat la anul 325. Ci în anul acesta nu se vâd a fi fost Gothil în Ardel, pentru că Fritighern cu Uifila urm&- toriul S, Theofil mai nainte trecuse Dunărea, 'de unde cu dreptate pociă închide, că numai Românii era în anul a- cesta in Ardsl, Și ceia-Valtă parte a Dachiej până în Tysă. Anul 37%. Hunnii supt. Craiul lore 

înceta a năcăji şi goni pre Gothiy,. stăpânea pământul, cât iaste întră. 

Balamber chiemat? nu 
Caril în anul acesta încă 
Prut, şi într& Dunăre. 

' Baudran. in Geograph. Hol-, man. în | 
3 C cc. : 

atonăâ in Svnop. Chronol. exico. Bruzen in Dictio- 7 yuop | | _* Ammianus Marcel Lb. 31. 2 lidem LL. ce. N Cap. 4. Calvis. in Opere Chron.
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Iară Avgustul Valentinian I, lăsând pre fiul său cel mar mare 

“pre Avgustul Graţian în Treviri, cetatea Galiei, at mers în 

" Carnunt, cetatea -Pannoniei, carea n'a fost. departe de Po-" 

jon preste Dunăre, (vedi pre Peutinger) şi jefuind pre Cvadi, 

-.ŞI pre Sarmate,: carii năpădise în anii trecuți în Pannonia, 

“sai pogorât în Bregedion, cetatea iară a Pannoniel, ce n'a 

fost- departe de Iaurin !: 'acolo lau- întâmpinat soli! Cvadi- 

lor, şi al Sarinatelor cei pentru pace tramişi, pre carii în- 

trebându'” împăratul Valentinian, au dâră toți Cvadii, şi 

Sarmatele aşa sint făcuți în trup? Ei au. r&spuns: Împt- 
rate! aci al pre cel mal. vonici și mal frumoși la statură 

“din nemurile nâstre. Atunci împăratul s'aă mirat, cum cu- 
teză nişte Gmeni. mișei ca aceia, a se rădica asupra Ro- - 
manilor, și bătând în' pălm) așa de tare ai strigat (dicând : 

răi de Romani! dacă pe vremea lui Valentinian unii ca a- 

| ceştea se . scolă asupra lor), cât i Sau rupt o vână, din 

care curând mult sânge, ai murit întru al unspr&-dâcelea an 

al împărăției sale 2, în 17 Noemvrie, în virstă de 55 de aniî. 
Fostati. Valentinian frumos în trup, cu minte mare, iscusit . 

“la vorbă, şi de .toţi iubit, numai acâia i-au stricat, că au 
credut &menilor celor necredincioşi, ca la nişte credincioși £. 

“Anul 376. Gothil mal de mulți ani fiind întețiți de Hunni, 
în anul acesta, ne mal putend suferi asuprerile lor, au tri- 

mis pre Uifila Mitropolitul Ardâlului, și următoriul S. Theo- 
fl, (veqi ce sau scris la anul 325) la Împăratul Valente, 

carele în timpul acesta petrecea în Antiohia 5, ca prin miş- 

Jocirea. lui să dobândâscă, să pstă trece Dunărea, şi să se 

" aș6de în Thrachia, şi în vecinele țări, făgăduind împ&ratulu 
că de le va îngădui acesta; ei încă vor fi gata a să oști 

1 Tabula Peutingeriana. Ca- 

tona |. c. 4 

2 Paul, Diacon, Lib. 12 in Va- A Idem Catona |. e. 

lentinianuni |. - - „5 Theddoretus. Lib. 4. C. 37. 

2 Catona |. ce.
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în cântra tuturor nemicilor împărăției 1. Mergând drept a- 

„ceia Ulfila -la împăratul Valente, aii dobânaâit ce poltea Go: 
thii, cu. carii au şi trecut, lăsându'şi turma cea Românâscă 
în Dachia .lui Traian; ci răi sau întâmplat creştinătăţii cu 
mergerea Mitropolitului Ulfila în Antiohia, pentru că Ev-. 
doxia şi Acachie Vlădici!, :carii era Ariani, au sfătuit pre: 
Avgustul Valente, ca Gothilor să nu le dea cererea, de nu_ 
se vor face Ariani2. Aşa Sau făcut Uifila Arian cu toţii 
cel ce ai trecut cu dânsul Români, şi GothI; iară de Ro- 
mânii, carii aa remas în Dachia veche supt stăpânirea Hun- 
nilor, n'am aflat să. se fie făcut Ariani, pentru acdia mal 
fericiți -aă fost de cât cei ce ati trecut. Ulfila acesta au în- 
tors S. Scriptură în limba Gothicâscă, luând afară cărțile 

„împăraților &, carea limbă după acsia in Italia at: mâncat 
„pre cea. lătinâscă, “toema precum 0 au fost mâncat mal 
nainte în Dachia. .De aci vine, că Românii avem multe cu- 
viute,. care de la lătinie “nu. să pot aduce, Și în limba tă- | lienâscă totuşi să: află, E 

Mai bine i-ai mers împărăției Apusului în anul acesta, 
pentru că după mârtea Avgustului Valentianin 1. stea în Achinc cetatea Pannoniei, ce se numește acuma Buda vechet, ai numit Avgust pre fiiul lui cel mat mic pre Valentinian II, | carele cu lrate-s&u Avgustul Graţian au împărțit în anul de acum întră sine imp&răţia Apusulur5, o. | 

Anul 377; Avgustul Valente, precum Sau: argtat la anul trecut, au primit pre Gothil cer ce-[ugise de Hunni în 'Thra- chia. şi în vecinele (eri fără nici o legătură, ba încă nicl ar- 

! Ammian. Marcellinus Lib. 31 3 aa, e 4. Sethus Calvis, in Opere Chron. | Socrates Lib, 2, e. âl. lor * 'Theodorel. |. e. $. 'Theophan. | PAPdes de rebus (iothicis. Lequien b. 53. Selecla ad ilustrand. Chro- in Orient. Christian. nicon Pascale p. 448. Eunapius de * Tabula Peutingeri C Legpationib. p 19 Suit , | geriana.. atona 
. be . ingus ad.l-in S diem 15-am. -Septemb. 8 ynop., Chron. 

* lidem Catona ibia. |
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mele nu. le-ai luat de. la dânşii, ca cu atita mal tare să 
se depărtedă tâtă primejdia cea de cătră dânşii 1. După acdia 
flămândină Gothil, au cerut hrană de la prâtectil lui Valente, 
carii în loc de hrană. au trimis câni Gothilor, dară aşa, ca. 
pentru tot cânele să dea un rob. Tocma atunci ai poruncit 
impăratul Valente, ca pre Gothi săl trecă preste Elespont, 
în Asia, de ce Gothii nu sau ferit, numai cât au pofltit, să 

li se-dea de cale și mâncare pe doao dile, ci au dobân- 

dit o nimica; ba; ce” mal mult, încă i-au şi bătut. dându- 

le şi .bastâne (bâte, fuşti) în loc de câle. ce avea op. Drept. 

“acâia Gothil Craiului Athanaric, cari! să: împărțea în-.Tai- 

"fali, Victofali, Scori, Şi Carpodachi 2, Sai unit cu Craiul Fri- 

tighern, despre carele vedi ce am cuvântat la anul 370, şi 

aii încungiurat Odriiul, ci, ne având unslte de a bate cetăţi, 

Vau lăsat, şi ai mers să prade Thrachia. Povăţuitorii cel 

“împărăteşti ati strâns Gste în cântra Gothilor, fără întâiaşi 

dată at r&mas învihşi, si Gothil sau îmbrăcat în armele 

celor căduți; după acesta sosind oști de la Avgustul Gra- 
țian, -cu acâstea, şi cu câle-lalte oști ale lui Valente cu 

mare virsare de sânge sau luptat Gothil până în n6pte, 

când s'au încungiurat de Români; și până atunci au r&mas 

încungiurați, până ce sau chiemat oștile de la Graţian trimise 
„în Gallia. După mârgerea oștilor acestora în Gallia, Gothit ne 

„mai putând suferi f6mea, ai chiemat întru ajutoriă pre Hunny, 

şi pre Alanni, şi zbugnînd afară, f6rte r&ă ai prădat Thra- 
chia, Messiile, Dachiile lui Avrelian, adecă pre românii .cei 

- dea drepta Dunării, căci pre cel ce era .de-a stânga Du- 

nărei, mal nainte. îl. asuprise Hunnil după ce -aui făgărit pre 

Gothi 5. “ 

1 Paul. Orosius. Lib. 7. c. 33. 3 Ammian. Marcellinus Lib. 31. 

2 Sext. Aurel. Victor in Gratia- | ce. 5. Selectia ad illustrandum Chro- 

num Aug. Zosimus Comes .ib. 4. in | nicon Paschale pag. 448.- Calvis. 

Theodos. M. et Gratian. Augg. in opere Chronol. - _ 
- -
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Anul 378. Întâmplările din anul de acum tocma accurat le 
scrie Calvisie ! cu cuvintele urmâtore: «In anul 378, dice 

el, împăratul Valente, precum scrie Socrales, au venit in 

"Tarigrad. în 30 de dile ale lui. Maiu, unde venind de tot 

poporul ai fost. ocărât, pentru că ai primit pre Gothi în 

Thrachia, . carii şi 'oştedile Ţarigradului încă leaă prădat; 

pentru care ocară mâniindu-se Valente, au eșit din Ţati- 
grad în 11 dile. ale lui Iunie. Iară Gothii temându-se ai 
trimis pre Vlădica (Uifila) sol de pace la Valente, carele în ză- 
dar aii călătorit, pentru că Valente răvnind izbândă, nicr'ostea 
de la Graţian trimisă, carea nu era departe, 'o au aşteptat, 

| ci în 9 dile ale lu Avgust sau lovit cu Gothii, unde Gothil 
din 163 învingând pre călăraşi Și pre pedestrași încă i-au 

- adus la strâmtâre, şi i-aă tăiat, măcâr că nu şi fără dea 
sa pârdere. Cei mai zdraveni bărbaţi. au perit în bătaia a- 
câsta, și din 6ste de abia ai scăpat a treia. parte. Valente 
încă lăsat fiind de ai săi, nici avend Yr'unul; cine sl a- 
pere, după ce tau. fost. rănit de o săgâlă, sai purtat întro 
casă prostă, ci bine îngrădită, carea fiind încunjiurată de 
nemict, fiind-că cet din lăuntru vitâjeşte să apăra, mal pre 
urmă aducând surcele o au aprins, şi pre împăratul încă 
at ecăeai ap Destin, cine. iaste în lăuntru. Iară cel ce 

tâtă întâmplarea. Pete aut „0 povestit varvarilor părățit ani 14, laar 4 “ie "gusta Valente după ce ai îm- 

în vista de 50 ani, Orozi ozana dice? că au peri : e adaogă3, că de îngropare încă au fi ost lipsit, ca se fie pildă celor urm mători, cât iaste „de: Sr6znic a mânia pre: Dumnedei. a | Cât au scris înd ală mal nainte , 
Valente, tote le scr Calvisie despre Avgustul ii şi S, Theofan, „oil, Zonara, Chedren, . 

Opere Chro- 
, E E | ! 

i Sethus Calvis. în nol. ! 
2 Catonaă. in Synopsi Chronal 
% Paul, Orosius Lib. 7. e. 33.
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Suida, şi Constantin Manasse 1; numai cât dice S. Theofan, 
„că 6re-care călugăr anume  Isaachie, când. scotea Valente 

oştile din "Țarigrad i-ati prins dologii : calului, și lau întrebat 
unde mârge a să oști: în cântra lui Dumnedei: ? carele fără 
zăbavă.. îl va pedepsi. Pentru care vârbe mâniindu-se Va- 
lente, au poruncit, de ai închis. pre Isaachie, și i s'ati lăudat, 

că de se va mal întoarce, îl va.- omori. 

Iară .Gothil după perirea. împăratului Valente, şi a oștilor 

lui, aii încungiurat Odriiul (de. care nu departe ai tost bă- 
taea, în care ai perit Valente) ci în zădar; de la Țarigrad 

încă. aiu fost alungați. Drept acâia au năpădit toată Thra- 

chia, Messia, Dachia lui -Avrelian, şi Pannonia, pre. care 

țeri foarte le-au jetuit. Din protivă Avgustul Graţian mer- 

gend în Pannonia, de toate părţile au strâns oștile, și a 

chlemat . pre Theodosie, cel după acâia Mare numit, din 

. Șpania,. unde  mersâse de frica lui Valente; apor' fâcend . 

“consuli pre Avgonie dascălul - săi, și pre Olivrie de anul 

viitorii, Avgustul Graţian aă ernat. în Pannonia 2.. | 

Nu e de a să tăcea aci, ce scrie S. Isidor despre creș-, 

“tinil cel de Athanaric lepădaţi din Dachia veche3, despre . 

carii am scris la anul 370. Acesta după ce au povestit de 

perirea împăratului Valente, ca şi avtorii cet mai. 'nainte 

aduşi, aşa. scrie despre Gothi: «iară Gothil în. războiul a- . 

cela au găsit pre rhărturisitoril, “cel mal - dinainte din Go- 

thia, pre caril mal de demult îl isgonisă din țara sa pen- 

„du credinţă, și au vrut a mai uni la-pradă, carii nevrând a 
- priimi învitarea, pre unil dintre dânșii i-au tăiat, ceia'lalți 
“fugind la munți, şi locuri de scăpare, precum ai putut, 

căștigându-și, nu numai ai r&mas creştini pravoslavnici, ci 

„18. 'Theophanes în Chronolo- | Tom. î. Hist. Byzant p. 64% Con- 

gica ad ultimum Valentis. annum |'Stantinus Manasses..p. 50. 
: LT : 2 Socrates Lib. 2. cap. 42. Cal. - 

vis. Le, | | 

aria. Zonaras Tom. 2. p. 31. Ce- 3 Isidorus Episc. 'Hispalensis 
drenus Tom. î. p. 313. 314. Suidas cra" 416. AR a 

Cronica românilor, Tom, LE E | ? 

Iosl in Chronographia Compendi-
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şi cu românii, de carii mai nainte fus6să primiţi, au rămas 

în pace». Din cuvintele acestea ale S. Isidor doao însamnă: 
“ întâiu că creștinii cel din Dachia veche isgoniţi n'au vrut 
să se unească cu Gothiy, dară pentru ce? ei dic, precum 
am mal dis la anii 370, că pentru acela, nu s'a unit, pen- 

„tru că era de nm din colonii lui Traian, adecă Românii; 
a doao că ai scăpat la munţi, şi acolo sai aședat; ci 

„ Ştiut lucru iaste, cum că în Muntele Emos: mal lârdie. vre: 
“me au lăcuit Vlahii, carii sânt românii cel dea dreapta Du: 

- năril, precum mai luminat se va ar&ta la anil viitori: aşa 
dară cu dreptate am scris toate, câte sânt scrise la anil 

325 și 870, | 

Anul 39. Avgustul Graţian vădend, cum. că Gothii, Tai- 
„falit, Hunnii și Alaniy, carii după perirea lu! Valente, și a 
oștilor lui foarte să întărise cu „caii, și armele Romanilor, 
au cuprins toată Thrachia, Dachia cea noa0, și Messiile cu 
alte țări vecine dimpreună, şi le moștenesc ca. patria sa, 

_au chiemat -încă în anul trecut, precum s'au scris, din $pa- 
„„Ria pre Theodosie, şi cu voia tuturor |] 
când era în vârstă de 33 de any 2. în 
16 Ianuarie al anului de-acum 3, 
Theodosie au fost. numit Avgust î 
a fost de n6m Șpaniol, precum Și Avgustul Traian. | Ioan Zonara5 aşa scrie despre Theodosie cel Mare: «fi ind-că Sehythele după perirea Împecatului Valente sati fost - Pre nălțat, Și Thrachia, cu ţerile de prin preglur . necurmat Jetuindu-o nu se putea înfrena, Avgustul (Graţian) au chiă- mine a ee Brno ca pre an Bara tur, Si ȘI iăcendu „Avgust îl trimite în cântra 

-au numit Avgust, 
cetatea Syrmiu în 

Catonna scrie, cum că 

n 19 lanuarie, și cum că 

Paulus Orosius Lib. 7. e. 34.:].Selecta ad illustrand. Cronicon Pa- 2 Sextus Aurelius Victor in Gra. |-schale pag. 449. ? SR 
tian. Aug. - | _ “ Catonna in Sinop. Chronol. 

* Seth. Calvis, in Opere Chrono. . 33. se ne “onaras 7 om. 2, pas
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varvarilor, carele biruind, mare parte a Schithelor o tae, 
gonind pre ceia'lalți,. carii însuși de “sine, sai de biruitori 

în iugă aglunși, tăiați au perit. Aşa dară perind varvaril 

aceştea . mal toți, Theodosie lăsând .oaste înprotiva - celor 

ce mal r&măsese, însuși Sau. grăbit. la Avgustul Graţian, 

carele zăbovea în Pannonia, săi spună întâmplarea : ci to- - 

tuși nu i sai credut mal întâiu nici învingerea, nici peri- 

- Tea varvarilor, „şi pentru pripa. întâmplării, şi pentru ştiinţa, . 

cea prea. mare a Schythelor de a se oşti; iară după acâia 

adeverindu-se lucrul, Împăratul (Graţian) mirându-se de 
pripa lui Theodosie, câte să. făcuse, le au lăudat». 

Aşișderea scriu: S. Theofan 1, Anastasie bibliothecariul 2, 

-Toil,3 Constantin Manasse &. i | 
lară Zosim Comitul 5, biruinţa M. Theodosie o scrie pre- 

cum urmză, dqicend: -«După ce nenumârate oşti a le Schy- 
thelor, celor dincolo de Dunăre, dic a le Gothilor, şi a le 

“Taifalilor,. şi a le altor nâmuri, ce 'lăcuia între aceştea, ai. 
_twecut riul (Dunărea), şi pentru acâia ati fost siliți, să fie 

spre greutatea orașilor celor de supt. stăpânirea Romani- 

lor, pentru că Hunnii cuprinsesă țările de dânşii ma! na- 

inte lăcuite: împăratul” Theodosie cu tote oștile să gătea 
asupra lor, Iară “n&murilor acestora, după ce au cuprins 

Thrachia, străjarii de prin cetăți şi orașe, nai îndrăznit 

a le eşi în contră; unul Modares, carele era născut la Schythe 

din sămânță crălască, şi nu de mult trecusă la Romani, de 
la cari pentru credinci6sa. vitejia. sa dobândisă Măstria, * 
(Magisteriul) în ste, au povăţuit o- parte de ste într'- 

| un deal,. carele era- la vârf n6ted, ca şi un pământ ară- 
toriă, dară. aşa. se întindea în lung, cât multe şi late câm- 

puri a avea supt sine; acolo 'şedea nesciindu-l varvaril. Iară 

1 S. Theophanes pag. 56.: - "4 Constantinus Manasses pag. 5 

2 Anastasius Bibliothecarius pag. 
33. - 

5 Zosimus Comes, L, 4. în 

3 Ioel. pag. 169. i | Theodos. M.
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odinără  înțălegând, “că. nemicii în câmpurile la pdlile 

delului aceluia “aşedate, răă trăind cu zăhărtoa cea de 
pe câmp, şi din satele cele ne 'ngrădite strânsă dac morți 

de bâţi, în taină at poruncit .ostaşilor, ca luând cu sine 
numai sabiile, și pavăzele,: se dea năvale. asupra varvarilor, 

celor prin desfătări muiați. Carea poruncă plinindu-o ostaşi, 
“: în mică parte a-dilei pre toți varvaril i-ai omorât; şi apoi 

sau pornit asupra 'mulerilor; şi a pruncilor, şi ai prins 
patru mil de carre, cu atâțea robi, câți să cuvinea a purta 

„cu atâtea, carre, afară de aceia carii. pedestri urma carrele, 
și așa- au rămas Thrachia în linişte». Se 

Anul 380. în anul trecut numai o parte a Gothilor o ati 
fost învins Marele Theodosie, adecă pre cei ce cuprinsese 
Thrachia, iară Gothii, carii trecuse în Machidoniă, rămăsese 

„întregi; drept acâia în protiva. acestora au trimis Avgustul 
Graţian în anul de acum pre cei mai înţelepţi, şi mal vi- 

«tegi povăţuitori ai să! cu 6ste, ca să! sestă din Machido- 
nia, şi din Dachia cea noao, așijderea şi din amendoao 

i Messiile, şi din Pannonia să răsipâscă. Cari! povăţuitori 
aşa saii purtat, cât Gothilor le-au căutat a face pace cu 
Avgustul Graţian, carea pace Avgustul Theodosie încă o aă” 
întărit, după cum arată Calvisie 1. din Sigonie. -. 

May mare: nevoe au avut Romanii. cu Hunnii, 
_tîmpul de acum stăpânea Dachia lui Traian 
avea supuşi şie pre bieții strămoșii, noștri ; 
mer Craiul Hunnilor ne 'ndestulându-se cu Dachia veche, mal multe râle făcea Romanilor, -care râle Prise Retorul le scrie cu cuvintele următoare 2, dicând: «fiind că Galamer 
Schitha stricâna pacea, jefuia.. Țerile Romanilor, - și multe cetăţi zdrobia cu totul, Romanii ai trimis soli la” dânsul, ca să se jăluiască pentru stricarea păcel; și ca de aci îna- inte să se ostâe a mal prăda 'Țerile Romanilor, i-au făgă- 

“ caril în 

, drept actia 

pentru că Gala- 

! Sethus Calvis. in Opere Chro- 2 Priscus Rhetor i i Nol. adducit hoc ex Sigonio.! r in Excerpțis de Legationib us pag.. 74,
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duit pe an doao- -spră-dece fanți de aur. Pentru că dicea, 
că mulţimea poporului săă p&ntru lipsa, « el Sau, pornit. la. 

  

" războiul», 

“Anul 381. Ne plăcând Gothilor pacea în anul trecut făcută 
cu Romanii, pre Craiul săi Athanaric, după ce au fost 12 
ani de dânsul ocârmuiţi, Vaii lepădat; şi ai pus în locul 
lul Craiă pre Alaric, carele ai stăpânit, după cum scrie 
"Calvisie 1 din S. Isidor, trek- deci de anl. Iară Athanaric după 
lepădarea sa sai dus. în Țarigrad, şi după scurtă vreme 
acolo au şi murit, fiind consul! Syagrie şi Evherie. 

Tot atunci (adecă când ai murit Athanaric) Marelui Theo- . 
dosie şi alte biruințe i i sai întâmplat: Pentru că (după cum 

 marturisâsce Zosim Comitul 3) pre Scori, şi pre "Carpodachy, 
caril era. amestecați cu. Hunnij, -i-aă întărit; şi invingându” 
i-au întețit a trâce Dunărea, şi a să aședa la locurile lor 
cele mai denainte. Așa dară drept scrie Calvisie din S. 
Isidor 4, că Alaric următoriul Craiului Athanaric, au stăpâ- 
nit. preste Dunăre sau în Dachia veche. 

De voesci a sci, cine aă fost Scoril Și . Carpodachil? pre 
carii îl pomenâsce Zosim Comitul, îndată mal nainte cet6- 
sce pre Bruzen5,:şi vel afla, că ati fost Gothi de n6m, nu- 
mal cu porecla. osăbindu-să de la olaltă. Vedi anul 397. 

"Nu era destul amarul, care'l suferea strămoșii noștri, și. cel 
din Dachia vâche, şi cel din cea. noa0, de la: varvari şi pă- | 

gâni, ci de la eretici încă trebuia să sufere multe rele dinpre- 
ună cu ceia'lalți pravoslavnici creștini. Pentru că nemântuin- 
du-se bine de Ariani, caril pre fiul lui Dumnedeu, şi cuvântul. 

- Tatălui îl făcea zidire, s'au rădicat asupra S. Duh spurcatul Ev-. 

nomie cu ai săi, şi vrea a "micşora.  Înprotiva acestora drept | 

! Sethus Calvisius Opere Chro- 2 Zosimus Comes Lib, 4. in Theo- | 
nologico. 

2 Paulus Orosius Lib. 7. e. 84. 
Selecta ăd illustrandum. Cronicon 

Pascale pag. 44. Calvis. |.c. . |. 5 Bruzen in Dictionario. 

dosium M. et Gratian. Auge. . p 

4 Calvisius |. e. .
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acâia în anul de -acum ai strâns întâiaş dată la Țarigrad . 

sobor ecumenic, sai a tâtă lume; carele sobor în rând între 

„câle ecumenice iaste al doilea; pentru că cel din auul 346 de 

la Sardica cetalea Dachiei câ! noao să socotâsce unul cu cel 

dintâiu de la Nichea, din anul 325 1. In Soborul acesta al 

doilea ai ședut din Schythia cea: mică, sau Dobrugi Te- 

rente Arhiepiscopul Babe! ?,. carile au urmat Vlădichel Vre- 

tanion 3; din Messia de gios Martyrie al Preslavel . Mitropo- 

lit4; din Dachia cea noao, nu mâl aduc aminte, cine ari 

mers la Soborul sau adunarea acesta ; ci despre partea Da- 

chiel lui Traian aă fost de faţă Ulfila 5, despre carele am cu- 

vîntat la anul 325,'lui Ulfila (precum scrie Sozomen car. 7, 
cap. 17) i-au urmat Sevinas sau Selenas cu vreme; dară 

Sevinas acesta trecuta cu Alaric Dunărea sait nu? în av- 
tori n'am aflat, precum nici acâla n'am găsit, cine ai ră- 
mas - vlădică la Românii din Ardâl' după. ducerea lui Ul- 
fila de la-a. 

Anul 383, carele iaste. de la zidirea Romei 1136. In a- 
nul acesta în 19 Ianuarie Marele Theodosie au: numit Av- 
gust pre fiiul st cel mai mare pre Arcadie, când era în 

"vârstă de șâse luni; iâră Maxim II Tyrannul în Britania au . 
îmbrăcat poriyră,. “Şi trecând în Gallia în cetatea: Lugdun au 
omorât pre Avgustul Graţian în 25 Septemvrie, când-era 
de 24 de ani, şi împărățisă 17 any preste tot 6. 

Maximin Tyrannul, după ce ai ucis pre Graţian Avgustul. 
au trimis soli la Avgustul” Theodosie cel Mare, cerând, ca 
să împărățescă dimpreună : ci Theodosie nau voit, dară îm- 
protiva lui îndată încă n'au pornit, -pentru că tocma atunci 

1 Labbăcus in C . 
_2-Lex. See de Corel UL „4 Idem Lequien ibidem Tom. 1. 

Procă, a ueusti dedit ad Ausonium | P: 1218, 
nsulem Asiae : i | i 2 : rio ei Syagrio. Coss. Euche- „5 Conradus lanning, in AA. SS. 

„Leduien in Oriente C Tom. 5; Junii 5 Tom. 1. p. 1213 Chrisiano Pe _ Și S Catona in Synopsi Chronol.
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sau ivit preste -Dunăre un nem Schythicesc, de celea-lalte 

nâmuri varvare încă necunoscut, care nem să numea Pro- 

tingi, de alții Gruthungi 1; Gautungi 2, Truthungi 8, și Iothungi 4, 

da d6ră și mal bine Iothungi, căci se văd a fi eşit din Iothlan- 

dia de acum. Prothingil aceştea fiind mulţi, vine întrarmatţi, 

şi ment tari fără nici o împedecare ai străbătut pintră toți 
varvarii, carii era într& Dunăre, şi întră. dânșii, şi aglungând 

„la ţermurile Dunării, au poltit, să li se îngădue să trecă în *. 
-cela-lalt ținut al Romanilor ; iară Promot Magistrul oştilor din . 
Thrachia, Messia, şi Dachia cea noao, n'aii îngăduit, ci aducând | 

tâte oștile la cel dea drâpta țărmure al Dunăre!, în multă vrâme 

„ le-au stat în cOntră. Întru acela. Promot.aii ales niscal bărbați 

şie credincioși, cari! scia limba Protingilor, şi i-au trimis, să 

înșale pre 'varvari. Trecând așa dară bărbaţii: cel de Promot . 

aleşi, Prothingilor le-au făgăduit, că de le vor plăti binisor, 

nu numai pre Magistrul Promot, ci. tâtă 6stea-“Iui li-o vor 
da în mâini. Varvarii forte sau bucurat de făgăduinţa a- - 
cesta, și măcar că li se părea mult, cât poftea. spioni! cel” 

prefăcuţi. mai pre urmă s'au întocmit cu dânşii în mare - 

summă de bani, carea. summă i-o ai şi plătit mal nainte, 

de aşi împlini aceșlea făgăduinţa... Având acuma pre mâni 

bani! spioni! cei prefăcuţi, şi învățând pre Prothingi, când, 

“şi cum să se apuce de Romani, sau -înturnat la Promot, 

şi Vai însciintat despre t6te.: carile înțelegând isprava, aşa 

„au întocmit luntrile Romanilor în Dunăre cât cănd ai vrut 
Prothingii să trâcă nâptea fără de lună, pre toți.saii i-au 

tăiat, sau înecat în Dunăre. După acâia ai trecut în Da- 

chia veche, şi au prins muiarile Prothingilor cu copilașii, : 

și cu cel ce mers6se cu iale, și pre toți i-au:dus la Marile The- 

odosie, carile pre toți i-au slobodit, și dăruit ;- pentru că a-. 

1 Ammian. Marcel. Lib.'27. e. 3 *Prebellius Pollio in Claudiura 
12. Claudian. de quario Consă- | -. ă - 
latu Honorii. - -ÎIl.-e. 8. 

* Flavius Vopise. in Probum 
Cap. 8. + Amman, Marcel. |. c.
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7 vea. 0p de ajutoriul lor asupra lui “Maxim Tyrannul, iară 

Promot ai fost lăudat, cinstit, şi întărit în deregătoria sa. 

Aşa - scrie întâmplarea acâsta Zosim Comitul!, carele mal 

nainte tocma aşa scris6se de Gre-care Povăţuitoriu al Schy- 
thelor anume Theodotheiii, ce după acesta aă fost Povăţui- . 
toriul Prothingilor. . _ 

Tot întru acesta an sai țănut sobor numai patriarcesc în 
Țarigrad de Patriarhul S. Nectarie, în care sobor ai fost. 
de faţă Epagat Mitropolitul Preslavei 2. 

Anul 384. In anul acesta 'ai urmat lui Uifila Sevinas 
sau Selenas Mitropolitul, despre carele sau vorbit la a- 

“nul 381. Sevinas acesta nau fost numai Arian, şi Evno- 
mian, ci aă fost, după cum scrii Socrates 3, și Sozomen, 

„ Psahtirian; iară Psahtirianii întru acela greşea, căci -dicea 
că Dumnedei Tatăl ati fost adevărat 'Tată și mal nainte de . 
a fi filul. Vedi pre Lecvien5, | | 
„Anii 385. 386; 387. La anil aceştea. ostbite întâmplări scrise 

la Avtori n'am: aflat; căci. M. _Theodosie era, învăluit cu lu- 
crurile varvarilor celor din Dachia lui Traian şi cu gătirea 
asupra lui Maxim Tyrannul, iară. acesta își mâna înainte ty- 
rânnia, şi sporea a'şi întări domnia; precum poți pricepe 
din câle ce sau scris, şi să Yor scrie; 

- Anul 388. Până acum atâta sporise Maxi 
nu numai ţinutul răposatului. Av 
nea în pace, ci în anul acesta p 
cu mumă-sa lustina încă Tau tu 
cari! M. Theodosie cu cinste i 

“oști. din Hunni, Gothi, Alanni, 
pre Maxim Tyrannul la Sisţi 

m Tyrannul, cât 
gustului. Graţian. îl stăpâ- 
re Avgustul Valentinian II, 
gărit din ţinutul. lor, pre 

-au primit, şi îndată au strâns 
I, şi Prothingi, cu caril lovind 
a celatea Saviel, ce era la sbo- 

! Zosim. Comes Lib. 4. in Theo-: dos. M. et' Valentinian. ]], | 
* Lequien in - Oriente Christi- 

ano Tom. 1 p. 1218, 

* Socrates: Lib. 5.'e. 23. 
+ Sozomenus Lib. 7. cap. 17. 
5 Lequien in Oriente. Christiano 

"Tom. 1. p, 1243.
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cătura rîului Colapis în apa Savuluii, adecă: în Croaţia. de 

“acum; Lai învins, apol -la Acvilea la prins, şi lau o- 

morât 2. . 

Amul 389. Bonoz Mitropolitul Sardichei, ce “să .numâsce a- - 

cuma Triadiţa 3, al cetății cei mai de frunte a Dachiei de 
mișloct, apăra Eresul lu! elvidie pentru carea apărarea S. 

Damaz Patriarchul Romei Paă afurisit ?. 5, Apol luându-se causa .. 

“Toi Bonoz în Soborul de la Capua, tot Soborul.aiă judecat 
ca causa lui Bonoz să se judece de Anisie Mitropolitul Thes- 

salonichiei, şi de episcopii Machidoniei 6. E 

Anul 390. Thessalonichenii . omorâse pre Voteric, - pentru 

carea faptă mâniindu-se Marele "Fheodosie ai poruncit, de 

ai tăiat 7000 din dânșii. Înţelegând acâsta Sf. “Amvrosie 

Arhiepiscopul Mediolanului, când ai .mers împăratul la bi- 

strică, până când nu sau pocăit, şi curățit de vărsarea 

sângelui celui-nevinovat, [nu Lai primit]: împăratul M. Theo- 

 dosie încă-- cu dragoste, şi cu. umilință au plinit porunca 

S. Arhipăstoriii 7, spre pilda tuturor. oblăduitorilor- celor ce 

sânt chreștini, dintr& carii în vremea de acum 6re câll ar 

urma. Marelui Theodosie ? 

Anul 392. în 15 dile ale lui Maita din 'anul acesta Atbo- | 

gaste au sugrumat pre: -Avgustul . Valentinian II, în Vienna _- 

Galliei, când eru în vârstă de 20 de aâni8, şi- acesta o au 

făcut ca să potă f Avgust Evgenie Tyrannul, precum se va 

1 'Tabula Peutingeriana. 6 Mihail Lequien in Oriente 

"2 Zosimus Com. Lib. 4. In Theo- | “Christiano Tom. 1. p. 302: 
dosium M. et Valentinian, H. Cal- | 2 Guilelmus Cave in Histor. Li- 

visius in Opere Chronol. Catona , DR 
în Synop. Chronol. teraria. Catona in Synop. „Chro- 

* Baudrand in Geograph. Hof- -nologica. Baron. in Annalib. Ecel. 
man, in Lexico. Bruzen in Die- ad h. an. ete. 

ionario. "8 Baron. în Annalib, Eccl. “ad. 
+ Notitia utriusque Imperii. 
5 Marius Mercator în Appendice h..an. Calvis. in Opere Chronol. 

ad Contradictionem Anath. 12. * Catona in Synop. Chronol.. 
7 
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vedea din câle următâre. “Iară Iosif Symonie Assemani I, 
scrie, cum că Bulgari! în anul acesta saii ivit întâiași dată, . 
caril după cum scrie Paul Diaconul?, înt'o nâpte at nă- 
vălit preste Longobardi, şi pre Agelmund cel dintâi Craiă 
al acestora Pai omorât, robindu' şi fata, pre carea o ai 
dus “cu dânşii. 

Anul 393. Avgustul M. Theodosie; fără de măsură supă- 
rându-se pentru. uciderea, Avgustului Valentinian al II, pre | 
solii lul Evgenie Tyrănnul i-ai slobozit fără de apriat răs- 
-puns de la sine, şi în 10 dile a lui lanuarie pre Honorie 

fiu! săi cel. may tănăr,. Pat numit Avgust 8. Ii 
Insemnă Lecvien, 4 cum că la anul acesta au scris Săn-" 

tul Hieronim 5: «Theolim Episcopul cetățe! Tomos (al Ba- 
bei de acum) din Schythia aă scris ca nişte dialogi după 
înțelepciunea cea veche, scurte, și commatice tractaturi. 
Aud, că şi altele scrie». Iară Sozomen 6 despre Sântul 'Theo- 
tim acestea scrie:. «In tot timpul acela, când şedea în scau- mul Patriarciel Hrysostom şi după acsia, Theotim îndrepta Bessrica, cetăței 'Tomos din Schitia, carele at fost bărbat crescut în filosofie, a căruia virtute v&dând'o Hunnil cel ce lăcuia lânga Dunăre, pre dânsul îl numea Deul Romanilor. Pentru că deești. virtuți .pricepuse într'ânsul, ci şi cu os- peţe, şi daruri molcomindui, înblândisă pre Hunny». Dintru acestea poți cul&ge, că Sântul Theotim n'au fost! Mitropolitul Dachier cey vechi, precum sau fost scris în - Inştanţia Romanilor din Ardsl, cea în anul 1790, dată îm- peratulu! Leopold al doilea; de aci totuşi nu închide, că &. Theotim n'a fost Român, pentru că o parte a coloniei lui 

S 

1 Ioseph. Simonius Asseman. in dos. M. Catona in Synopsi Chronol.. Calendar. Ecel, Universae Tom. 2. *_ + Lequien in Oriente Christiano | Part. 2. e.2. Tom i pitou, * Paulus Diacon. Lib..1 ae Ges- | îs, Hyeronym. de Scriptorib. tis Longobardorum cap. 16.. clei Ecclesiastie. * Zosim. Com. Lib, 4. în “7 * Sozomen. Lib. 7. 6.96, -- 
heo-
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Traian de la anul 274, lăcuia dea drâpta: Dunărei, şi din- 

tru acâia se vede a fi fost Sfântul Theotim. 

Anul 394. In anul acesta. -M. 'Theodosie însoțându'și şie: 
pre [Hunni, pre Gothi, şi pre alte nâmuri varvare, care a- 
cum cuprins6se mare parte a Dachiei veche, cu aceştea, Şi. 

"cu tâtă pulcrea, ce avea supt sine, ai trecut munţii, și la 

Acvilea învingând pre Evgenie Tyranul, Tau şi tăiat: iară. 

Arbogaste ucigătoiiul Avgustului Valentinian al doilea, după 
ce au vădut mâriea, şi pârderea Tyrannul Evgenie, însuș.. 

pre sine s'au omorât. Aşa ai venit totă, și întrâgă împ&-- 
răţia Romanilor la unul M. Theodosie, carele drept acâia 

nu Saă mândrit, ci cu: mult mal bun, și mai milostiv au 

fost, nici răzbâe au făcut, pănă au mai trăit, fără numa 

de care nu sau: putut apăra. 1. 

Anul 395. Aveustul M. Theodosie, dupa ce au învins pre 

Evgenie Tyrannul, şi totă împărăția Romanilor o ati supus- 

şie, nu mult aii vieţuit, căci bolnăvindu- -să, au murit în 

Mediolan, în 17 dile ale Jul Ianuarie în vârstă de 60 de: 

ani, după ce au “împărățit 16. 'ani2. Mal nainte de a răposa: 

Marele Theodosie ai chiemat pre amândoi fii Şăl în Me-. 

diolan, şi dejeninduii, şi îndemnândui că să trăiască creş- 

tinâște şi frățâşte între sine, le-au împărţit împărăția (ba-- 

ter de. nu o ar fi împărţit! că din împărţirea acesta, Şi | 

din trecerea scaunului împărătesc în Țarigrad, cea prin Ma- 

rele Constantin făcută, au urmat apol şi stricarea împără- 

ției strămoșilor noștri; . desbinarea Bisericil - Creștineşti»- 

“precum se. va arăta în căle ce vor urma de acum încolo), 

adecă Avgustului Arcadie i-au dat Răsăritul supt tutela lur' 

Rufin, a căruia fată o avea muiare Arcadie,- Și Avgustului 

- 

1 Zosim. Com. Lib. 4. in Theo | 2. Zosim. Com. Lib, 4. in Theo “ 

dos. M. Baron. in Annalib. Eccl. | dos. M. Catona în Synop. Chronol. 

ad. h. an. Calvis. in opere Chro- | Calvisins in .Opere, Chronol. Idem.- 

noi. Catona in Synop. Chronol.. | Zosimus Lib. 5. in Arcadium Aug.
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-Honorie Apusul supt: tutela lui Stilicon; a cărora scaune. 
era, a lut Arcadie în Țarigrad, iară a lui Honorie în Roma. 
Ci nu mult'aii' ţinut dragoste între Avgustul Arcadie, și tu. 
torul săi Rufin; pentru _că Arcadie urând pre fata lui Ru- 
fin o au lepădat, și au luat şie muiare pre Evdoxia. Pen- 
tru carea faptă a lu Arcadie bursucându-se Rufin, pre Hunn) 
i-au învitat în Asia; iară pre Golhi în țările Greceşti, şi 
viindu'” întru ajutoriă Stilicon tutorul lui „Honorie, pre el 
încă lau jăfuit cu înșălăciune de mare parte a oștilor de 

- Honorie trimise : Pentru care r&utăț mâniindu-se ostaşi pre 
Rufin, ca pre un becisnic Pai omorât 1. 

„Anul: 396. Lui Rufin i-au. urmat: Evtropie, cel de cât Ru- 
fin cu mult mai r&u, carele atâta s'au meșteșugit la împ&- 
rații Arcadie, şi Honorie, până- ce au vestit pre Stilicon 
dușman Inpărăţiei, de carea ocară Stilicon nu după multă 
Vreme sai curățit, precum să va vedea din câle ce să vor dice la anii următori 2, | LL 
“In Africa, Gildo aă înbrăcat poriyra, ci tyrănia lui. nu- mal dol.an! ai ținut; pentru că în anul 398 Mosezil fra- teseă sai sculat cu 6ste asupra lui, şi pre 6stea ul Gildo a frate-săă :cu totul o'aii înfrânt 3 a 

Anul 397, Pe vremea acesta „cel mai vestită Arhierei în- tr&ă Români, era Sfinţ i Theotim, şi Nichita : despre Sfântul Theotim am cuvântat la anul 398, și voit mal cuvânta unde să va cuveni; la anul de acum numai despre S. Nichita vre a vorbi, a căruia laude Sfântul Pavlin Nolanul cu forte formâse Versuri lătinești Is-aă cuprins. “Tu ceteşte despre Sfântul Nichita pre Ian Bollandul 4, ca eu voii însemna aci, ce scrii și alți despre dânsul, . Și voii scurta cele ce | pre larg ai scris în Carmenile sâle Sfântul Paulin, | 
1 Catona et isiu Ti PR 2 Zosimus Come. pe Ie în Ar. ă „dem Catona |. o” cad. et Honor, Augg. Catona in. * Ioannes Bollands ad 7-ata a- Synop. Chronol. nuar. „. | |
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Aşa dară despre S. Nichita trebue ştiut întâiu, că au 

fost Episcopul Remesianei cetăței.Dachie! de mişloc ; a doao, 
că ai fost om fârte învățat; a treia că au fost născut în 
Remesiana, şi drept aceia diaoș Român; a patra voiu u- 

răta pre ce nâmuri le-ai dumerit, și: învă&ţat legea creşti- 
nâscă. a 

Cum că S$. Nichita au fost Episcopul Remesianei mărtu- 

risâște (afară de S. Paulin Nolanul, şi alți avtori synhron!)” 

Gennadie 1,.a căruia cuvinte acușşi le voii aduee: iară cum 

că Remesiana, sai Romaţiana au fost cetatea Dachiei de 

mișloc, între Nais, şi Muntele Hemului în partea Dardaniei 

aședată, și zidită, arată Peutinger, şi. alţii 2 -: 
Despre învățătura Săntului Nichita vorbește S. Pauilin în 

a q6cea epistolă cătră Sever; iară Gennadie la: locul mal sus 

". adus acâstea scrie; «Nichita. Episcopul Remasianel : au scris cu 

cuvinte nâtede șâse cărți pentru cei ce vrea să se boteze. > 

Pagubă că n'aă însemnat Genadie, în ce limbă ai scris. 

„S. Nichita acele șesă, cărți, lătinâşte, sai grecâşte? . Pen- 

tru că ştiut lucru este, că Achiereil Românilor: pe „vremile 

de atunci nu ştiea fără numai lătin6şte, precum mai. chiar 

se va ar&ta la anul 458. 

Că au fost născut în Remesiana S.. Nichita arată s. Pau- | 

lin 2 qicând, Donec optato patriam vehatur lotus ad urbem ; 

adecă, până ce, cu plăcâre va merge la cetatea par njiseă ; 

şi iarăş : Esto nobiscum licet ad paternam veneris urbem : 

decă : fii cu no! măcar că al sosit la cetatea. cea oarinle. 

scă». Drept acâia cu cale închid eu, că S$. Nichita au fost 

prăsit din “partea” Coloniei lui Traian cea de Avrelian tre- 

1 Gennadius in Catalogo Serip- Imperii. Oriental. Legquien in 0- 

tor. Ecel. a “| riente Christiano. 

2 Peutinger în 'Tabula Geograph. 
Notitia utriusque: Imperii sub Ar- 

cad. et Honor. Augg. conscripta. 

Hierocles Grammaticus in Notitia |“revertentem. 
- 

3 S$. Paulinus Nolan. in Pro- 

pemptico ad S. Nicetam in Daciam -
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- “cultă dea drâpta Dunărei, adecă că aă lost t prăsil din pă- 

rinți Coţovlahi sau inţari.: ” 

"Acuma să vedem ce n6muri ai învățat, și dumerit S. 
„Nostru? acelaş S. Paulin în. propemplicul ma! sus adus 

numără: pre Dachi, pre Gothi, pre Bessi, pre Get6, şi pre 
““Schithe; sai Hunni; îintre carii, Dachil era Românii cei 

de -Avrelian trecuţi în Dachia cea râposă, și cea de miș- 
loc, precum s'a ârătat la anul 274. 

Bessil : cine au fost poţi vedea din Holman 1, mai pre 
urmă poate fi că Bessil. din Thrachia,: unde lăcuia mal na- 
inte, aă trecut în partea Dachiei vâche, ce.se chiamă acum 
Bugeag; şi că: de la dânșii sau numit acâsta Besarabia. 
Bissenil, carii să pun înpreună cu Românil în diplomatul 

„lui Anâreiiu II, Craiul Ungarier2, să văd a fi fost rămășițe 
de a Bessilor: ci despre acâștea mal multe la anii viitor. 

Getele şi Gothii, să văd a fi fost numai un nm, despre 
carii așa scrie Procopie3; mai. multe n&muri Gothiceşti ai 
fost în vrâmile qe de mult, şi astădI încă sînt, ci întră ac6- 
stea Gothil (Stritter4 dice: «pre caril alţii îl numesc Ostro- 

„gothi, Vyzantinii numai Gothi îi chiama), Vandalii, Visigo- 
thi, şi Gepizii Sint şi mal mulți, şi mar.de frunte. .De de- 
mult să chiema Savromati, şi Melanhleni: unii şi Gete iai 
numit.. Cu numele, precum sati dis, toți să osăbesc de la 
-olaltă, iară almintrelea nicI ' cum. Căcl toți sint cu pâle 
albă, cu păr galben, înalți în trup, cu. fața veselă, acâleaș 
legi şi acâiaș religie au, adecă, cea Arienescă, şi o limbă 
vorbesc, pre carea o numiri „Gothicescă :. așa cât t judec, « că în mande ca nt Pe at o -caşurile lor câle bătrâ âne sori io o imorumnta 1 
urmă Gepidil au cuprins Sana ost preste Dunăre. Mal pre X“plaul at gidonul, și  Syrmiul cu tot ţinu- 

1 i y 2 Aaaa i in Lexico. 3 Brocop. de bello Vandalico ndreas Îl. in Diplomate Saxo- Lib. 1. Cap. 2, seu pagina. 178. nibus anno 1224 impertito. 4 „ Stritterus tom: I. pagina 58.



il 

  

tul, și de o parte și de alta de Dunăre, unde şi acum lă- 
cuesc. Aşişderea scriu: S. Theofan i, Anastasie Biblioteca-. | 
riul 2, şi Constantin Poriyrogenetul 3. ă - 

- Vedi şi acâlea, care sau scris la anul 387, şi mai nainte. 
Mai pre urmă cetitoriule! însemnă; că S. Nichita de 'doao 

ori ai călătorit în Italia la. S: Paulin:. întâiă în anul-de a- 
„cum, după cum arată: Baronie la anul 367, numărul 10, 
(măcar că Antonie Pagi călâtoriea din tâit o pune la-a- 
nul 396): a doao după patru ani, căci dice S. Paulint: 
qvarto. mihi redditus anno, în al patrulea. an mie iarăş dat. - 

Anul 399. Gaina Gothul prin mijlocirea lui. Tribigild aă 
făcut -în anul de acum mare răzmiriţă în înpărăția, răsă-- 
ritului, şi pre Evtropie Ministrul împăratului Arcadie”lai 

omorât 5:- prin a căruia perire de mare neyoe sai mân- 

tuit loată împerăţia. ” 

Anul 400.. Gaina ne îndestulându- -se cu moartea. na Ev- 

tropie, ş-ati băgat în 'cap, să cuprindă toată împărăţia Ră- 

-săritului, ci vădindui-se cugetul, Avgustul Arcadie au trimis 

asupra lui pre -Fraiut povăluitoriul, carele ai, strâmtorât pe 

Guina în Cherrones, și foarte tare lau frânt. Drept acsia 

precum scrie mai încolo Zosim Comitul€, pe Fraiut, după 
ce aă învins pre Gaina, Vaii făcut consul. Iarâ Gaina per- 

dând: mare“ parte din 6stea.sa în Cherrones, precum sau 

dis, cu stea, ce mai avea, ai grăbit cătră Dunăre, şi a- 
Hând Thrachia jăfuită prin năvălirile c6le mal dinnainte, 

or câte i-ai venit înainte, t6te le-aă răpit. Deci temân- 

du-să, ca nu cum- va săl urmeze altă 6ste „Românâscă, şi - 

pre varvarii săi, caril nu era: mulți, săi dărâme; Româ- 

18, Theophan p. 8... .- 9 -Zosimus Com. Lib. 5. in Ar- 
2: Anastas. Bibliothecar. p. 39. 
3 Constantinus Porphyrogeneta 

de administratione Imperii e. 25, in Synop. Cronol. 
seu p. 78. 79... 
“5, Paulinus i in Natalitio Ş. Fe- |. | 

„liois nOn0,: : cadium, et Honorium.: Augustos, 

cadium; at Honor. Augg. Catona 

+6 Zosimus Conies Lib. 5. in Ar-
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nilor, carii îl urma, încă nencredințându-să : pre Români, 

cari! n'au priceput sfatul, până întrunul i-au tăiat; iară cu 

varvarii au trecut Dunărea cugetând, să se întoarne la ale 
sale, şi acolo să petrâcă de aci înnainte. | 

Când așa lucreză Gaina, Uldes al Hunnilor pe vr&mea acdia 
povăţuitoriă ai socotit a fi cu primejdie, se îngădue unul var- 
var, carele are stea sa, se lăcuescă preste Dunăre. Afară 
de aceia gândind, că împăratul Arcadie încă îl va face pre 

"voe, de va alunga pre Gaina, sati gătil la razboiu asupra 
lul, şi adunendu-și oștile, le ai pus în rând în cântra ne- 
micului. Așișderea. și Gaina, carele nici la Romani a să în- 
turna, nici de năpădirea lui Uldes a scăpa altmintrelea nu 
putea, întrarmând pre al s&l, au purces în cântra Hunnilor, 
cu carii lovindu-se în vr-o câte-va bătăr ostasi lui Gaina, 
pre urmă mulți ai'perit dintre denșii, şi Gaina încă saă o- 
morât, vitejește, şi din inimă. fiind războiii.  Sfârşindu-se 
războiul cu mârtea lui Gaina, Uldes Prinţul Hunnilor ai tri- 

- mis capul lui Gaina la împăratul Arcadie, de carele fiind 
cinstit cu formâse daruri, ai făcut confederație cu Ro- 
manil». | a A 

Iară Alaric Craiul Gothilor în anul de acum ati trecut în 
Italia, şi fârte mare 'vrajbă aă făcut întrânsa 1, Tot întru 
acest an, precum scrie Palladie 2 sau adunat Episcopii, şi 
bătrânii Asiei (cu caril au fost de faţă, şi S. Theotim 'Mi- 
tropolitul Babei, despre carele am cuvintat la anul 393) în 

| Țarigrad la Sfintul Inn Hrysostom, pentru mul multe trebi, 
dară înal vârtos să osândâscă "cărţile lui- Origen, precum 
le-ai şi osândit ș- pollind acesta mai vârtos Sfinţii Theofil al 

stim și Babe ai Consanţet dn Gan si S.1re 
rele Socrates3 asa scrie: «Chea, Stat in contra. Despre ca- 

— oera Ş : ând Episcopii la olaltă, E- 

1 Idem Zosim. 1. e. Catona în | 2 Pâlladius in Dialogo' de vita Synopsi. Chrool. - | Sancti Ioannis Chrysostomi. - 
3 Socrates Lib 6. cap. 11;
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pifanie le-ati găsit decretul, carele osândea cărţile lui Orgen. 
Drept acâta n'am de a dice, dar acâsta o ic, că au plăcut. 
Iu Epifanie, şi:lul Theofil a osândi cărţile acestea. Unit 

"dintre Episcopi, carii cinstea pre Epifanie, s'au iscălit decre- | 

tului aceluia, iară cer mari mulți nai vrut a se iscăli, 

dintru a cărora numer ai fost şi Theotim Episcopul. Schi- 

thiei, carele așa, ali răspuns lui Epifanie : Eu, Epifanie! nu 

vr6u nici pre un om mal de demult mort a! defăima, nică 

cutez a face o nelegiuire ca acesta, ca să osândesc cărţile, 

pre care mai marii noştri nu le-ai osândit, mai ales că nu 

aflu nici o învăţătură rea întru iale: Drept acâia.. aducând 

o carte a lul Origân, o ai celit, şi ab arătat, că tâlcuirea 

S. Scripturi, carea să cuprindea. într'ânsa, e asemenea. cre- 
dinței Bis6ricei. După acâia au adăogat acestea vorbe: Ca- 
ril defăimeză acestea,. aceia, defăimeză lucrurile, despre care 

sânt scrise cărţile acestea. Acestea ai răspuns lui Epifanie 

Theotim cel de mulţi "lăudat pentru viața, şi evlavia sa». 

Mat scrie Sozomen! despre S. Theotim, că un bărbat . 
de frunte între Hunni, vădând darurile Sântuiul,- au socotit. 

că are multă avuţie. Drept acâia și- ati gătit pavăza sa, cu 

laţ, cum mergea asupra nemicilor, şi vorbind odinădră cu 
Sfintul au vrut săl prindă cu lațul, şi săl trecă, la Hunni; 

ci, când vrea să facă acesta, îndată i- ai amorţit mâna, cu 

carea ținea lațul, nici sai desmortit;- până ce nu sai ru- 

gat S. Theotim lui Dumnedeă pentru dânsul. | 

Anul 401. Acesta iaste anul, întru carele sau urzit acestea” 

Pentru care apor' aii cădut blestem pre vița Avgustului The- 

odosie celuy Mare ; pentru că în anul acesta au început Îm- 

p&rătâsa Evdoxia, mure lui Archadie Avgustul sfadă cu I6nn 

Gură de aur2: : tot întru acest an, în dece dile ale Jul A 

1 Sozemus. Lib. 7. e. 25.  - „Arcadium et Honorium Augg. Ca- 

* Zosimus Comes Lib. 5. in | tona in Synopsi Chronologica. 

Cronica romanilor Tom. 1, 
| 5
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„prilie saă născut. Theodosie. cel tînăr, sau al doilea, fiiul 

lui Arcadie, şi. al Evdoxiei.l ! 

Sântul l6nn Gură de aur încă - întru acesta an ai ținut 

+ Sobor, din carele ati trimes pre trei Arhierei: pre Dimitrie al 

Pisinuntului, pre Evsevie al Apparneei, şi pre Lupichin al 

Appiariei din Dachia cea răpâsă 2, în Halchidonia la Theo- 

fil' Patriarhul Alexandriei sa! spue, să vină în Țarigrad, 

“şi aci se r&spundă la câle ce era pârâL; precum acâsta în- 
"suş S. I6nn Hrisostom o măturis6sce în epistola, carea o 
au trimis lul Inochentie I. Patriarhul. Romei. 

Anul 402. Stilicon Ministrul, și Generariul Avgustultut- Ho- 
norie: în anul acesta la cetatea Polenţia chemată bate pre 
Alaric Craiul Gothilor, carele în al 3- lea an prădă Italia ; iară 
Avgustul Arcadie numâsce Avgust pre fiiu- stu Theodosie cel 
tînăr, când încă era în lEgăn 3. 

Scris- -au şi Inochentie I. Patriarhul Romei & lui Marchian 
Episcopul Naissului din Dachia cea - de mişloc, ce se nu- . 
mâsce acuma Nissa în Serbia 5, ca pre preoții, și diaconii, 
pre caril i-au fost sfinţit Bonoz Mitropolitul Sardichei, de se 
Vor lăsa de eresul lui, se! primâscă întru unirea Bis6ricel.: 
Ac6sta e așa dară (dice Lecvien) 5 acelă. Mar chian, pre carele 
tot acelaș Inochentie în Epistola 22, îl numesce cel mal de 
pre urmă dintre Episcopii Machidoniei şi al Iliricului. 

Anul 404. La anul 376 am insemnat; că Ulfila Mitropo- 
litul Ardâlului cu o parte a Gothilor, 'şi dâră și a Româ- 
nilor de frica Hunnilor ai trecut în 'Thrachia; 
cel ce ai trecut cu. dânsul, i-au făcut Ariani; 
nik, carii au remas supt Huani. în. Moldova, 

şi pre toți 

iară Româ- 

, în Pessarabia, 

1 Calvis.: in Opere Chronol 3 Zosimus Com. |. e. „Baron. ad 
Catona |. c. "| h. an. Catona 1. e. 

. 4 
* Hierocles Grammatie. in Noti- | * , n pocentius pepe I.Epistola 28. 

tia Imperii Oriental. Itinerarium < -Michazl aL n | 
Antonini. q in. Oriente. 

Christiano Tom. 2. p. 313..
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şi în țara; Muntenâscă:. supt Gothi sai de sine în. Arddl, 
și până. în “Tisă, au” păzit credința cea pravoslavnică : 
carii drept ac6la au trebuii să albă Mitropolit în locul lui 
Ulfila ; ci, cine ai urmat nemişiocit lui Uifila, n'am . aflat, 
fără mal târdiă, adecă, în anul de acum Sfântul I6nn Hrisos- 
tom acâstea scrie! cătră văduva Olimpiada : «mi-ati poves- 
tit călugări! Marseșt, şi Gothiceşti, la carii Episcopul Sera-. 
pion pururea Saii ascuns, că ati venit la denşii diaconul 
Moduarie, şi le-au spus, că Unila Episcopul cel minunat, pre . 
carele nu demult lam. sfinţit, și- trimis în Gothia, (așa. să 
chiema Ardslul în timpul de acum), după multe şi mari fapte 
au adormit; și că au adus Epistola: Craiului, prin carea 

“ poltâsce, ca să se trimită. la dânșii alt Episcop». Până aci 
Sfântul Hrisostom, carile pentru sărguirea sa, carea prin 
meșteșugirile Împărătâser Evdoxiei pricinuită, îndată nai 
plinit cererea Craiului Gothilor 2: drept - acsia nu poci sci, . 
fine aii urmat nemișlocit Mitropolitul Unilă. -. 

Dară acestea doao lucruri nu sânt de a se tăcea: întâi, 
că împărătesa Evdoxia după sârgunirea Sfântului Inn .Hri- 

» Sostom la trei luni ai murit3: şi a doao, că Radagais au năvă- 
it în Italia cu doao sute de mii, pre carele Stilicon strâmto- 
rindu-l între munțiă. Fessulei lau învins și Lai omorât. 

Anul 406. Stilicon după atâtea. biruinţe mândrindu-se au 
„ Cugetat să facă împărat pre Elevtherie fiiul s&i ;. drept ac&a 

au chemat în Gallia pre. mai mulți varvan5.. . 

Anul 407. Alani, Vandalii, şi Şvevil, după cum i-ati fost 
invitat Stilicon în-anul trecut; în anul de acum au năpădit 
în: Gallia ; iară Britannii: după Marc, şi. după, Graţian îl 
aleg șie stăpânitoriti pre Constantin 6. 

! $. loarines Chrisostoni. Epis- | Arcadium et Honorium Augg. Ca- 
lola 14. ad Olympiâdem Viduam. | tona Lc. - 

„- Lequien in Oriente Christiano- | - 5-- Zosimus Comes et “Catona 
Lib. 1. p, 1943. a Vll ce” i | a 

3 Catona in. Synopsi Chronol. . 6 -lidem Zosimus, et Catoia 
Zosimus Comes. Lib. 5. in |l.ce,
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- Anul 408; Adormisă în anul trecut în surgunire S. I6nn 
“Hrisostom, precum scrie -Paladie 1, când în anul de acum cu 
șepte. luni după r&posarea lui au murit şi Archadie impă- 
ratul, întâia di a lut Maiă, în vârstă de 31 de ani, după ce 
au împerăţit după 'mârtea tălâne-său a lui Theodosie celul 
mare 13 an), trei luni, și 14 dile; pre carele murea sa Ev- 
doxia împ&rătesa lau adus la tote râlele, căci almitrelea. 
ar -fi fost bun împărat. Împăratului Arcadie i-a urmat fiiu- 
săi Theodosie al doilea supt tutela lut Antioh Persul, şi 
a lui Anthemie: Iară. Honorie Avgustul apusului dovedin- 
duse prin : Olimpie necredința lui Stilicon, pre acesta Pau 
omorât, după a căruia morte Alaric Craiul Gothilor încă 
mal cu îndrăznslă au încungiuivat Roma 2. 

Anul 409, Până când au trăit Arcadie Avgustul, și Stilicon 
povăţuitoriul împeratului „Honorie, . varvaril n'au. îndrăznit 
atâtea; ci după msrtea lor, val câte nevol ai venit “asupra 
Romanilor! pentru că Allaric craiul Gothilor, carele îndrăz- 
nisă în anul trecut a incunglura Romă, în anul de acum mai 
mare ai 'cercat asupra împe&ratulu) - Honorie, numind Av- 

“gust pre Attal. Constantin Tyrannul încă cu putârea au stors 
poriyra de la Honorie. Avgustul3. Judecă acuma cetitoriule! 
câ au folosit Romaniloi irecerea scaunului împărătesc. din Roma în Țarigrad? adecă au dat prilej, ca Roma stăpâna nemurilor, și dâmna lumei se fie râbă varvarilor, precum vei vedea la anii următori. - 

Anul 410. In anul acesla: Alaric 
Roma cu vicleșug; şi prin vîndare, Şi forte r&u 'o a pră- dat; apol “nu după mult timp ai. murit în cetatea Con- senţiel, lăsând crăimea lui Ataulfa. | a 

craiul. Gothilor au cuprins 

!. Palladi. în Dialogo de vita! s:pru : S. loannis Chrisost. S vita i Baron. ad h. an. Zosim. Com. , - 5. in Honor. Aug. t i > Baron. et Fleuri ad h an. |.S . «Aug. Catona in . a » an. [.Syno i Catona in Synopsi, et Calvis. in Opere Cirenol Seth. Calvis. în Opere Chronol. Zosimus Comes ” 
f : j „* Baron. aq..h. an, in Lib. 5. in Arcad. Aug. Synopsi Chronol. an Catona n
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Anul 411. în Gallia pe vr6mea acesta se afla mai multi 
Tyranni, întră cari! pre Constante Pau omorât Gherontie, pre - 

„Constantin Constantie; iară Attal at lăpădat poriyra, carea 
o ai înbrăcat Giovin 1. : e 

Anul 412... Întru înp&răţia Răsăritului în anul de acum 
mare -mutare Yaii făcut; pentru că pre Antioh “tutorul Iul 
Theodosie al doilea. Pati lipsit din deregătoria, sa, trimeţân- 
dul în Persida, Și înperăția - s'au încredințat Pulheriey su- - 
rore! Avgustului Theodosie al doilea, carea forte cu. înțe- 
lepciune ai oblăduit, și cu acâiaș înțelepciune ati crescut 
Și pe. frate-săă: ci înperăția Apusului încă: n'aă . petrecut 
fără de mutări; pentru că Ataulf craiul Visigothilor supă- 
rându-se pre Gilovin Tyrannul din Gallia, ai făcut pace cu 
Honorie. Aygustul, și cu totă: putârea Visigothilor au stră- 
bătut în Gallia 2. - o | 

* 

Anul 413. La: atâta venisă acuma înpărăţia apusului pen- 
„tru molimea Avgustului Honorie, cât mai mult o sfârtica 
iyrannii, de cât.o stăpânea dânsul; pentru că Gallia o a- 
pucasă Giovin, Și Sevastian: Africa o ţinea „Heraclian, cari 

- tus-trei fură omorâţi în anul de acum, și Burgundii să a- 
“sedară într'o parte a Galliei3. | | 

Anul 414. Doao sau întâmplat în anul acesta, care sânt: 
vrednice de a se aduce înainte : una la răsărit. carea iaste, că 
Pulheria în 4 dile ale lui Iunie au primit, să se numescă Av- 
gustă : alta la apus; carea iaste, că Plachidia sora lui Ho- 

- norie Avgustul, s'a măritat după Atault Craiul Visi-Gothilor, 

pre carele Constandie Pai alungat în Șpania înpreună cu 
Attal, carele iarăș înbrăcasă porfyra 4. -- 

Anul 415. Visi-Gothit în anul de acum ai omorât pre A- 

! Catonna in Synop. Chronol. . 3 Catona în Synopsi Chron: 
-* Baron. ad h. an. Catona in Sy- : [dem Gatona |. e. 

nopsi Chron. -
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tauli craiul lor, întru, al căruia. loc au ales întâit pe Si- 

| gheric, apoi pre Valia 1. 

“Anul 416.. Valia craiul Visi-Gothilor în anul de acum ai 

făcut pace cu Romanii, 'și pre  Plachidia muiarea lui Ata- 
uli înpreună cu Attal Tyrannu! i-aă trimis la Honorie Av- 
gustul, carele după acâia pre Plachidia o au măritat după 
Constandie povăţuitoriul său, carele alungasă pre Ataultf din 
Italia, şi Gallia 2. 

Anul 418. Faramund craiul Frâncilor, ce se numesc acuma 
Franţozi, în anul acesta sati aşedat întâiă în Gallia, şi ad 
pus temei crăimei franțozeşti; precum şi Vallia tot întru 
acesta an ai pus temeiul crăimei Visi- Gothicești în Tolosa 3. - 

“Anul 420. Vararanes craiul Persilor mare gână pornisă 
asupra creștinilor, pentru carea, Theodosie al doilea încă 
-Sau sculat cu războiu asupra lui, nici fără de folos; pen- 
tru că Ardavurie povăţuitotriul oștilor lui Theodosie în anul 

„de acum aă învins pre Vararanes 4. 
“Anul 421. Fiind Theodosie Avgustul al. doilea în vârstă 

de 21 de ant, s6ru-sa Pulheria Avgusta Vai îndemnat să 
se îns6re, și se .nu ia pre alta, fără pre Evdochia, ce sai 
chlemat mai 'nainte Athenaida, fiind ea “din Athina fată de 
filosof, pre carea'o aă şi luat Avgustul 'Theodosie al doil:a în -anul de acum, precum arată Baronie 5. 

lară Avgustul' Honorie au numit. Avgust pre cumnatu-săi Conslandie al INI, adecă pre bărbatul Plachidiei, pre: carele Avgustul 'Theodosie al doilea . nu. Tau cunoscut Avgust. | Drept acâia Constandie” sai --gătat cu razboi asupra lui : Theodosie; “ci may. nainte de a să - război au murit în 2 dile ale lui Septemyrie, lăsând după sine un fecloraş din 

> 1 Catona in Synopsi. Chrono. | a Catona i in Synop. Cronol. 
2 * Baron. ad h. an. Calvisius i in | 7 $ Catona 1. e. 

|. % Baron. in- Annal,. Eccl. ad. Opere Chronol, Catona 1. o. h.an.
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Plachidia născut, carele sai chiemat aro: Valea al: 
treilea 1. 

Anul 493, Avgustul Honorie în “anul de acum ati lepădat 

pre soru-sa Plachidia din: Italia, carea sau dus înpreună cu 

fiiul său Valentinian la Avgustul Theodosie al doilea, apol 

bolnăvindu-să în Ravenna, ati "murit în 15 dile ale lul Avgust, 

în vârstă de 39 de ani, după ce,-nu die, că ai înpărățit, 

ci Sau desmierdat, şi au. năcâjit înpărăţia apusului în 28 

de anl. După a căruia, m6rte poriyra o ai înbrăcat loann 

Tyr rannul 2. 2 | 

Anul 424. În anul acesta inpăratul Theodosie al doilea. 

ai numit Chesariă pre vărul-săi Valentinian fectorul Plachi-.. “ 

diei, şi pre Aspare povăţuitoriul Pau trimis cu oști în con-: 
tra Tyranului Ioann: iară oann. aii trimis la Aeţie, carele, 
încă- din anul il, era chizâş la Mundzuc prințul Hunnilor, 

şi tatăl lui Attila, şi i-ai poruncit ca pre bani săi aducă 

ajutorii de la Hunni, precum i-au şi adus3; ci în zădar. 

"Anul 495. Pentru că în anul de acum, Aspare ai învins! 

“pre I6nn Tyiannul, și “prindându'l în Ravenna, bau dus în 

Acvilea, și acolo i-au tăiat capul: iară pre Chesariul Va- 

lentinian al, treilea fiiul lui Constandie al treilea din Plachi-. 

"dia sora.lul Honorie Avgustul, precum sai mail dis, bai. 

“rădicat împărat în Roma în 23. de dile ale- lu! Octomvrie +. 

Anul 426.: Hunnil,. carii atăta să înputernicise preste be-. 

ţii strămoşii Românilor în Dachia. cea veche, cât. tâte ne- 

murile Gothicesci le alungase dintr'ânsa (adecă pre Gepizi: 

i-au alungut în Syrmiu5, şi pre Ostro- Gothi în “Pannonia $, 

l Baron. in Anual. Catona in + Marcellin: Comes in Chronico. 

Synop. Chronol. et Calvis, in Opere Calvis. in Opere chron. Catona in” 

Chronol., - Synop. Chronol. 

2 Baron. Calvis. et Catonal]l. cc. | :5 Procopi. de bello Vandalico 

3 Marcellin. Comes. in Chronico. | Lib. î, cap. 2. 

Calvis. in Opere Chron. Catona in.| *S, Theophanes i in Chronographia 

Synop. Chronol. : ad an. 19 Theodosii II.
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în anul de acum ai trecut Dunărea, şi au prădat până în 

'Trachia, de unde după ce le-au perit povăţuitoriul de trăz- 
net, temându-se și de ciumă, s'aii întors îndărăpt 1. - 

lară Ostro-Gothii, caril, (precum scrie S. Theofan)? mal 

întâiă, dobândis& Pannonia, în al noao-spre-dâcelea an al 
împerăţiei lui 'Theodosie. celui mai tînăr, aşa voind el, au 
lăcuit în ţinuturile Thrachiei 58 de ant,-apol Sau făcut stă- 
pân împărăției apusului. . 

Anul 427 In axul -acesta atâta sai meșteşugit Aeţie, cât 
ai adus în prepus pre Bonifatie ocârmuitoriul Africei, pen-“ 
tru acâia Avgusta Plachidia, carea îș ocârmuia tâtă îm- 
părăţia, fiind tînăr Valentinian III, sai sculat cu războiă 
asupra lui Bonifatie 3. ă e 

Anul 498. Murind Munduc stăpânul Hunnilor, i-a ur- 
mat doi fraţi ai lui Hottar, și Ruas, 

„Anul. 429, Bonifatie ocârmuitoriul -Africei ațâțat fiind de oștile Plachidiei csle asupra lut trimise, au chiemat întru 
ajutorii pre Genseric craiul Vandalilor din: Pannonia, carele forte rău au prădat tâtă Africa 5. 

Anul 430. V&dând nespusa pradă a Vandalilor, lui Bo- nifatie i-ai părut r6U, că ai chiemat pre Genseric în A- frica, şi sau nevoi în tot modrul să scotă pe Vandali din îrensa, ci în zădar i-au fost tâtă nevoința; pentru călu- _pul anevoe lasă mielul. pre carele Pau răpit odată: așa şi -Genseric nu numai n'a eşit din Africa. ci may tare ati 
iei i N | re ai- fându-se au încungiurat “Hipponuj cetatea. Africei, î n Carea : 

! Seth. Calvis. in Opere Chron.. nico, Catona in Synopsi Chronol.. ex. Theodoreto. : 
| 

* Pray în Annalib. Hunnor. Ca- 
tona in Synop. Chronol,  - , 
„5 Marcellin. Comes in Chronico.. 

Calvis. in Opere Chronol. 

- 2 S. Theophan. |. e. Auctor Mi- 
scellae L. 14. 

* Marcellinus Comes in Chro-
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ai păstorit Sântul Avgustin Episcopul 1. .Hottar stăpânul : 
Hunnilor pere în războiul cu Burgundil 2. a 

Anul 431. Bonifatie ne mal putând suferi, „câte făcea Van- 

dalil, sau într'armat asupra lor, ci fu învins de Genseric; 

drept acâia ai scăpat la Plachidia Avgusta, carea Pai pri- 

mit cu bucurie, și tâtă cinstea i-au întors 3; iară Vandalii | 

de aci înainte ai stăpânit. Africa, până la. Iustiniâ.n I, pre- 

cum se -va. vedea, din câle ce vor urma. 

Mai fericită ar fi. fost pe vremea acâsta împărăția Ră- 

săritului, că Hunnik îndestulându-se cu Dachia cea veche, 

nu o năpăstuia, de nu o ar fi turburat-eresul lui Nesto- 

rie Patriarhului din "Țarigrad; împrotiva căruia în anul de 

acum  Avgustul Theodosie al doilea ai strins al treilea so- 

“bor ecumenic în Efes, în care sobor dintră Arhiereil ro-.. : 

mânescl aceștea au fost de faţă: Thimotheiii episcopul “ce- 

tății Tomos-din Schithia 4, Dorotheiu mitropolitul Preslavei 5 

Marchian episcopul Abritului 6. Iacob . episcopul Drăştoru- 

„lui sau -al Silistriei 7, Petronie episcopul Novelor, Iulian 

Mitropolitul Sardichei sai al Triadiţei din Dachia de miş- 
loc9. Evstatie episcopul Nissel 10; carii taţi şepte s'au iscă- 

lit tudumănei episcopilor acestora, carii tudumănea, să nu 
începă S. Chyrill Alexandrânul soborul împotriva lui Ne-. 
storie, până ce nu va sosi I6nn Antiochânul:cu &piscopil 
r&săritulul, Din tudumana acâsta- apoi nu puţine: r6le au 

venit asupra unora. dintră dânşii ; pentru că Dorotheiu Mi- 

„tropolitul Preslavei Sati pus glos din Archierie, şi sat 

1 Mareelliri. Comes in Chro- | -4 Lequien in Oriente Christiano 

nico, Baron. în Annalib. Catonă | Tom. |, p. 1214. 
in Synop „Chronol | 5 ]dem ibidem pag. 1218. 

, a. „| 6 Idem ibidem p. 1220. 
 Pray în, Annalib. Veterum | + jqem ibidem p. 1227. 

Hunnor. Catona 1. c. [e 1dem ibidem p. 1221. 

__3 Marcellin. Comes in Chro- * Jdem.tom. 2. p. 303 

nico. Catona în Synopsi Chronol. 10 [dem tom. 2. p. 313.
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sârgunit în Chesaria Cappadochiei 1; Iacov episcopul Silis- : 

triei sai afurisit de sântul Sobor?; pre Iulian mitropolitul: 
Sardichei încă Lai afurisit Soborul al treilea Ecumenic pen- 

“tru acâia, pentru. că prindea partea. lu! Nestorie, în care 
nebunie rămânind, din: scaun încă s'aii isgonit, precum 
scrie Irenei din "Tyr cap. 190. Mai înţelepțâsce ai lucrat 
Timotheiii Archiepiscopul -cetăţii 'Tomos din Schythia, sai 
al Babei de acum, carele s'au intors, şi s'au iscălit Sobo- 
rului din Efes3. Marchian al Abritului cu Petronie al No- 
velor, și cu Evstatie al Nissei nu se cetesc a fi fost afu- 
risiți: drept .acâia, putem suppune; că ei încă sai: întors: 

„de la nebunia lut Nestorie; ba încă Marchian aă archierit 
până la anul 458. Vedi pre. Lecvien. Nu vrâă a tăcea 
aci, că în locul lui Dorotheiii Mitropolitul Preslavel ai 
fos pus prin Soborul al treilea ecumenic Saturnin, despre” 
carele ma! multe voii cuvinta la anul 448. | 

Anul 432. Bonifatie! venind: iarăş la cinstea, cea may din 
nainte, sau sculat cu războiă asupra lu Aeţie, pre carele 
lau şi învins; ci el din rana, ce o au căpătat în războiul 
acela, nu-după multă vrâme -ati murit; iară Aeţie.au nă- 
zuit la Ruas, fratele lui Mundzuc, şi unchiul lui Attillal, 
stăpânul Hunnilor, carele: în a 

“Anul 433, ah şi ajutat pre Aeţie, ca pre un cunoscut al. său, cu frumâsă ste: cu 6stea acesta drept acâia Aeţie au repus pre Sevastian povățuitoriul oștilor lu: Valentinian al treilea, şi iarăşi Ş-au căștigat tâtă cinstea.cea mal 'din-. nainte 5, ! i | Da “ 
“Anul 434. După ce au murit Ruas al doile A a frate al lujy Mundzuc stăpânului Hunnilor, Attila, „Bleda. amândoi fe- 

N 

1 Collectio Synod Irenai Tyrii | 
Cap. 190. Aa | 

* Eadem Colleetio Cap. 7. 13.28. 
3 Lequien Tom. -1 p. 1214, 

* Idem ibidem p. 1920. 
* Baron. in Annalib. Eecl. Prayin 

Annalib. Veterum Hunnor. Catona 
in Syuop. Chronol. |    
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ciori! lui Mundzuc ai remas crai preste Hunni; care aşa ai | 
făcut pace cu Avgustul Theodosie al II, ca în tot anul să .: 
le dea tribut, sati hăraci, cu care, -cum au fost. aşedaL: 
dintru început, nu saă îndestulit, ci din an în an Pati tot. 
mai suit, precum se va arăta la anii viitori 1. 

Anul: 435. Genseric craiul  Vandalilor : strins” fina de oș- 
tile Romanilor, face pace cu denşii, și Jora « că o va ținea? . 

Anii 436 şi 437. In-anul 436, când. Hunnil se oştea cu Bur- 

gundii, Theodoric, craiul Visi- Gothilor stricend pacea cu Ro-- 

manil, ai încungiurat Narbona în Galia, de la a. căreia- * 

“batere în anul 437 Vai: alungat povățuitoriul Litorie cu a- 

jutoriul Hunnilor3. “ 

Anul 438, Avgustul Valentinian al treilea, carele în anul 

“trecut luasă şie muiare pre Evdoxia fata Avgustului Theo-. 

dosie al doilea, în anul de acum au trimis pre Leţie în- 

Gallia împotriva Visi- Gothilor, pre care i-au şi bătut cu mare 

învingere 5. Augustul Theodosie al doilea încă în anul dea- 

cum ati vestit cartea legilor cea de pre numele său numită 6,. 

Mai 'rele sunt care le-au făcut în anul acesta Attila, și 

Bleda craiul Hunilor „asupra . beţilor strămoşilor noștri ; 

pentru că din porunca lor, precum scrie Prisc Retorul?:: 

«Schythele (adică. Hunnil) pe vremea, când se ţinea lârg: 

mare între Schythe, şi între Români, au mers cu 6ste a- 

“supra Românilor, şi pre mulți ai. ucis dintr'6nşii. Pentru 

acâia. Romanii ai trimis” soli la Schythe, cari! să se certe: 

cu dânșii pentru cuprinderea cetăţuicel, şi stricarea păcel. 

Ri Marcellin.- Comes in - Chro- , 3 “Marcellin. Comes i in Chronico- 

Pray, et Catona II. cc. „nico. vin Annalib. Veterum 
„Deo, Pray În + + Catona in Synop. Chronol. 
Hunnorum. Catona in Synop. Chro- 

nologica. a i 5 Catona loco citalo. 
2 Bason. in Annalib. Eccl. ad |, 7 Priscus Rhetor in Libro de: 

h. a. Catona in Synop. Chronol. | Legationibus. - 

5 Baron.in Annalib. Eccl.adh.|. . 

7
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“Iară Schythele ai răspuns, că e! n'a făcut acâsta, ca se în- 
-cepă r&sboiui, ci ca -să'și izbândâscă dosădzile de la Romani 
făcute lor: pentru că episcopul cetăţii Margului ai trecut 
“în otarele lor, și cercând mormânturile, şi vistieriile crai-. 
lor lor, le-au jufuit. Drept acâia, de nu vor da pre epis- . 
“copul acesta în mânile lor, nici vor da_pre fugiţi (cari! era 
"mulți la Romani) în dărăpt, nu vor ţinea. pacea, -că. se vor 
-apuca de r&sboiu. Acâstea a fi adevărate neingăduindu-le 
'Românii și Schythele tot una ţinând, aceștea n'aii vrut se 
“aibă judecată “despre câle ce.era supt pâră ; ci sai apu- 
cat de r&zboiii. Drept acâia trecând Dunărea. multă pagubă 

"a făcut oraşelor, şi cetăților ce era lângă ţ&rmuri! Du- 
nări), Și întră cele lalte aia cuprins Viminaiul cetatea Me- 
silor din Iliric. Intâmplându- -se acestea, şi mulţi dicând, 
“că trebue dat episcopul, canu pentru un om îdtă împ&- 
răţia să se pună în primejdie : Episcopul temându-se, ca 
:nu cum-va să se dea în mânile Schythelor, fără de scirea 
“tuturor celor din cetate, au fugit la nemici, și ai făgăduit, 
că le va da cetatea, de să vor arăta şi. crail Schythelor cu 
milă, și cu ajutoriti cătră dânsul. La acestea făgăduindu-se . 
“tote, câte poftea, numai de va înplini ce 'dis6se, dând mâ- 
nile, şi întărind făgăduinţele de îmbe părţile cu jurămînt. Epi- 
“scopul cu mare mulțime de varvari sau înturnat în otarele 
“Romanilor. Acolo agiungând, tâtă mulțimea varvarilor o at 
ascuns. în cela-lalt țermure, şi el: au trecut, şi au întrat 
în cetate, de unde într'o n6pte dând semn, aii eşit, Şi “cetatea o ai dat în mânile nemicilor, şi de atunci lucru: rile varvarilor din di în di au sporit». 

Până aci Prisc. Retorul, carele în câle culâse din Istovia "Gothilort despre cetatea Margului așa scrie: 
iaste cetatea Mesilor din Illiric, 
“dreptul Constantiei cetăţuicei -cej 
cute». Tabla lui Peutinger 

«iară  Margul. 
lângă Dunăre, zidită în 
-în celalalt țermure fă-: 

pune  Margul. între Muntele în- 
1 

? 

: 
Idem Priscus in Excerplis ex Histor.: Gothiea.    
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traurit, şi Viminachiu ; iară despre Viminachiui dice Niger], că: 
Sar chiema. acum Vidin. | 

Mai pre urmă cum că acestea, care le am scris cu cuvin-- 

tele Retoriului Prisc, nu într” alt an, ci întru acest de acum. 

Sau întămplat, arată Prai2, și Stritter 8, | 

Anul 439. Theodoric Craiul - Visi-Gothilor în anul acesta. 

ai învins pre Litorie și cu Aeţie au făcut pace: iară Gen- 

seric Craiul Vandalilor aă cuprins Cartagul, cetatea. cea mar 

de frunte a Africel *. | 

Anul 440.  Genseric în anul de acum ai trecut din Africa. 

in Sichilia, şi fârte rău o au prădat, în cântra a căruia Av-.. 
| gustul 'Theodosie al doilea au trimis trei povăţuitori în A- 

frica; dară Genseric, făcându-se, că voiesce a face pace cu- 

Romanii, pre tațtrei povăţuitorii i-ai înșelat, de au ispră- 

vit nemica 5. 

Anul 441. In “anul acesta Attila, şi. Vleda precum scrie- 

Marchellin Comitul &: Craiul Hunnilor cu multe mii de. os- 

tași aă năvălit în Iliric, şi au stricat din pământ î Naissul” 

(acum Nissa), şi Singhidonul (acum Semendria) cu mai multe 

alte cetăți, şi orașe ale Iliviculul.  Aşişderea scrită Sigonie?, 

şi Paul Diaconul 5, | 

Anul 442, Valentinian al treilea impăratul apusului vă- 

dând mârgerea înainte a lui: Genseric craiului Vandalilor, 

au făcut pace: cu dânsul. lăsându-i tâtă Africa; numa! Ma- 

vritania, „şi Numidia țîn6ndu-le pentru sine ?. 

1 Apud Bruzen in pietionario 6 Marcellin. Com. in Chronico. 

Geographico. a Inditione 9. Grosolo Con. - 

2 Pray in: Annalib. Veterum | 7 Sigonius apud Calvisiuro in 
Hunnorum pag. 108. 

» Siriterum Tora, î- pag. 482. 5 Paulus Diaconus Lib..14.. 
* Catona in Synopsi Chronol. 

Author 'Miscellae Lib. 14.. , 9 "Author “Historiăe - Miscellae 

5 Author Historiae „Miscellae, Lib. 14. Catona in Synopsi Chro- .. 

et Catonall.:ce. -- .- "| nol.- aa 

Opere Chronol. |
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Iară Attila, şi Vleda crail Hunnilor în anul acesta iarăşi 
au prădat tot Illiricul, ŞI Thrachia 1; drept acâla și  Da- 
chiile din. preună cu Mesiile, că -altmintrelea nu putea 
trece în Thrachia: r&ă au fost aşa dară în anul de acum de 
toți Românii; nu numai de cel -ce era de-a stânga, ci şi de 
cei ce era de-a drâpta. Danări.. 

Anul 443.. Fiind că Attila, şi Bleda aşa ai fost bătut în 
anul trecut pre. dor: povăţuitori al oștilor împăratului 'The- 
odosie celui tinăr, pre 'Arnegisi, -şi pre I6nn la Chersonul 
“Thrachiei, cât may tâte cetăţile Dachilor, ale Mesiilor, ale 
Dardanier, ale Machidoniei, şi ale “'Thrachiei le-au lost cu- 
prins, în anul de acum i-au căutat împăratului 'Theodosie : 

„a cumpăra pacea, de la dânșii cu 6000 de funți de aur, 
ca după acâla pre fieşte care an 'să le dea câte 1000 de 
funți 2. Gândesce, .și judecă celitoriule ! la ce au ajuns vâr-. 

“tutea Romanilor? 
> 

Anul 445. Attila Ciaiul Hunnilor „din năsăţi6sa râvnă de a stăpâni singur, în anul de. acum 'aă omorât pre Bleda. 
fratele Său, şi n&murile care, le-ati stăpânit mai nainte. Bleda, și le- -au adăogat şie3. Pagubă că n'am aflat, preste 
care nâmuri a domnit Bleda. Şi preste care Attila ; Avtorul Mischellei 4 numai atâta scrie, că Attila, şi Bleda at dom- nit în stă Dachia veche, Și în Pannonia. 

Anul 446, După ce au statut Attila *sângur cr ca mult mai tare sau sumețit 
„că, după cum serie Prise retorul 

aiu Hauinilor, 
„asupra Romanilor, pentru 

5 la anul acesta: «Supt 
Ă : Marcellinus Comes în Chronieg Indict. 13: V.alentiniano VI. et | indict. 10, „Eudoxio, et Dioscoro Nomo Cons. Author Historize Mis- Coss, Chronicon Paschale p. 314. cellaneae. Lib. 15, - - * Paulus Diacon. Lib. 14. Ba. |“ 4 . | ronius in Annalib. Eccl. ad n. a. |. Eadem Historia Miscellanea. Catona in Synopsi Chronol. Ss. |l- e. -Theophan. in Chronographia. 5 Priseus Rhetor. in - Libro de - 3 Marcel), Comes in .. Chronico 

“ 
Legationibus. p. 84.      
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- împ&ratul Theodosie cel mal .tin€r Attila craiul Hunnilor at 
întrarmat pre ai săi, şi au scris epistolă la împăratul pen- 
iru cel fugiţi, și pentru dări. Pre cel: fugiți; pre carii nu 
i-ar fi dat în dărăpt cu prilejul r&zboiului- celui mal din 
nainte, ca cât mal curând s€'! trimiţă înnapoi. Iară în câtuii 
pentru- dări, ca cât mat. rapede să trimită sol, carii se le 
scrie, ca nu cum-va zăbovind, Scythele se se pornâscă la răz- 
boiii. Pentru că, de ar Și vrea, nu- e mal mult: în putârea - 
lui a înfrâna' mulțimea Schythelor. Împăratul, “dupâ ce au. 
cetit epistola, au dis, că nu .va da pre Schythele, carii au 
scăpat. la- dânsul; ci dinpreună cu el are în inimă, să aș- 
tâpte, cg va aduce războiul: iară solil va trimite, caril se 
îndrepte câle de supt pâră. Acestea precum se aşedase la 
Romani, înţelegându-le Attila, sau mâniat, şi au trecut în. 
otarele Romanilor . unde după ce ai stricat vre-o câte-va 
"cetăţuici, mai pre urmă aă luat Raţiaria cetatea, cea mare, 
şi plină_de 6meni. - - 
-Xrend mai multe a sci despre. Raţiaria, cetatea cea că- 

pelenescă a. Dachiel - cel răp6să, vedI. care - Sau însemnat . 
la anul 274 a Pi , . 3 

Li 

Anul 447, Nenorocit an ai fost acesta pentră Avgustul 

“Theodosie al doilea; pentru că nu numa! Attila sporea a 

năcăji împerăţia resăritului, ci: cutremurul pământului încă. 

forte au stricat Țarigradul. Afară de acestea Pulheria Avgusta 

pentru multe dosădzi, ce suferea de la Evdochia cumnată-sa 

sai tătăișă-sa, încă ai lăsat curtea frate-săă a lui Theodosie 

celui mai tinăr, şi ducându-se ea i-ai dus dinpreună și 

norocul |; «pentru că, după. cum scrie Marchelin Comitul 3, 
groznic război, şi mal mare de cât cel. -mal dinnainte ai 

| pornit - Attila craiul asupra. Romanilor, carele mai tâtă. 

Evropa o ai ras, stricând, și prădând cetăţile el. Attila - 
craiul ai prădat tote până la Thermopoii. “Iară Arnegisl 

1 Catona in Synopsi- Ctitonol. Indiction. 15. Ardabure et Callepio 

: Marcellin. Com. in Chronico Consulibus,
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magistrul ostaşilor din Dachia .cea răp6să, la rînl Utului - 
oștindu-să cu Attila craiul, și pre prea. mulţi tăind, vitej6- 
sce au cădut>. aa | 

Cum pâte fi așa dară adevărat, ce scrie Calvisie 1 din 
Sigonie? cum că Arnegisl, după ce au strâmptorit cu so- 
țu-s&i.cu Anthemie povăţuitoriul pre“ Attila lângă Sardica 
cetatea cea căpetenescă a -Dachiei de. mişloc (despre carea 

-- Vedi, care Sau. scris la anul 274) ai fugit la Hunniy, și 
prin fuga sa (6tă biruinţa o au lăsat craiului Attila ? Ste- 
fan Catona scrie2, că Attila cu prilejul acesta șeapte-q&cl 
de cetăți, și. oraşe ai jeluit. - - Da 

Anul 448. Attila, carele ma! nainte numai în Dachia cea 
veche, şi în Pannonia ai domnit stătornicâsce, precum sa 
dis la anul 445, în anul trecut au cuprins şi Dachia cea 
noao, adecă pre toți Români! sai Colonil lu Traian i-ai 
Suppus șie, apoi în anul de acum iarăș au trimis soli la 

__ Avgustul Theodosie al doilea, carea. solie aşa o scrie Prisc 
Retorul3 : <Edecon bărbat schythă carele prea mari lucruri 
făcuse în războiă, iarăș au venit sol cu Oreste. Acesta, fi- 
ind de viță român lăcuia în Pannonia cea la riul Savulul 
aședată, carea, din legătura cea cu Aeţie povăţuitoriul Ro- 
manilor celor de la Apus tăcută, o stăpânea varvarul.. In- irând aşa dară Edecon în polată, ati dat împăratului cartea lu Attila, în “carea se jeluia că: nu sati întors. cel fugiţi, carii de nu i se vor întârce, şi Romanii nu vor înceta 'de la lucrarea pământului celui! cu arme Ssuppus şie,'se lăuda cu război. Iară pământul lui Attila Supus era de-a lungul Dunărei de la Pannonia până la, Novele 'Trachiei în lun- gime: şi în lățime. cale de cinci dile. -Nici lăsa să 'se facă “rearile, ca mai nainte, lângă țermurii Dunăre, ci în. ce- oma ir den e ae 90 În (el ? âre,. cale de: cinci: dile o- 

! Calvisius in Opere: Chronol, | 3.Dp: . , 2 Catona |. 6. Priscus. Rhetor in Libro de 
Legationib. . ”
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mului băn de! paş : Cetatea acesta o punea otar. Schythe- 
lor, şi ținutului său. Ac6ia încă- poltea, ca să se trimită la . 
dânsul soli, nu din tot rândul, ci dintră consulari după” voe, 

"cu carii să se potă înțelege despre câle' de supt pâră, pen- 
tru a cărora primire se va pogori în Sardica». 
. Din, tâtă spunerea retorului Prisc, carele însuş. ad. fost 

sol cu Maximin: consulariul de, astă dată, “poţi culege, ca 
Attila stăpânea, în timpul; de carele să vorbesce aci, totă 
Dachia cea noao înpreună cu amândoao Mesiile,: Și :cu 
Dardania, afară de Pannonia, de Dachia cea “veche, şi de : 
alte “țări, ce era mai. încolo de Dachia spre -m6ză-n6pte. 

Disu-Sau la anul 431, că soborul al treilea ecumenic de 
la Efes au pus glos pre Dorotheiii Mitropolitul Marchiano- - - 
poiului sai al Preslavei de acum, pentru că era Nestorian; 
aci arăt că în locul lui Dorotheii acelaș sobor ai orân- 
duit pre Saturnin, pre. carele Plintha magistrul: ostașilor 
lau şi așezat în. Preslava întru acelaş anl, ci nu mult at 
şedut în scaun, și Sau lepădat de poporânil “lui, pentru că 
ali învățat, că, câte au pătimit D-nul Hs, ca om, le- -aă 
simţit ca Dumnegei 2, însă nau, trebuit Saturnin în delung! 
se remână lepădat; pentru că în anul acesta 448, în-care 
întăiaș-dată g'aii . vestit eretic Evtichie de soborul cel în 
Țarigrad ținut, mal întâi Saturnin sau iscălit soborului, 
precum urmeză: "Xatapiitvos -Ealozozos Mapiaravazeo). wc 5. 

Marie neguţătoriul £, carele în anul de acum scrie în 
contra Nestorianilor, şi a Evytichianilor, încă ne învaţă, că lui 
Timotheit „Arhiepiscopului Babei de acum, i-ai urmat loann;,. 
carele murise mai nainte de.a, scrie Marie, vedi pre | Lecvien &. 5 

Anul 449, „Până când au zăbăvit Edecon solul lur Attila 
7 

1 Dorotheus in Epistola ad Cla- 3 Lequien i in Oriente Christiano: 

„Tom. 1, p. 1219... . 
* Marius Mercator in Libro con-. 

* Colleetio Synodică. Irenzei Ty- tra Nestorianos, et Eutychianos. “ 
rii Cap. 117. „mu A % Leguien loco citato p.- 1215. 

9 

rum Constantinopolitanuna.” 

Cronica românilor. Tom. 1.
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în Țarigrad, Hrysafie: unul din cel mai din lăuntru la im-. 

p&ratul. Theodosie al doilea. s'a meștegăduit, ca cu bani. 
să'i. aducă, să omoră pre Attila;. ci întorcându-se Edecon. 

cu solii lui Theodosşie, cu Maximin: consulariul, și cu Prise 

retorul, au vădit lucrul lux Attila, carele mâniindu-se pen-. 

tru acdia, precum să şi cuvinea, pre Bigilă, carele scia de 
tâtă treba: acesta, Lai pus la: prinsâre, nici lau slobodit.. 
până ce n'aii plătit, 100 de funți de aur; iară pre soll nu. 
i-au slobodit: la, sine; după acâia totuși adâsă ori i-ai os-. 
pătat, și legând pace” cu. împăratul mulți robi au slobodit 
fără de vre-un preţ: aşa scrie Prisc .retorul 1, carele mai 
“pre, urmă iarăş dice: <împrăştiindu-se adunarea, cea pentru 
noi ţinută, am rugat pre Onegesie (cel d'intâit magistru al 
lui. Attila), ca pre musrea lui Sylla, şi pre feciori! ej, caril 
în luarea Raţiariei împreună cu mumă-sa se robise, să! . 
slobâdă. Nici să prea trăgea de la slobodirea lor, numai 
cât pojtea mare summă de bani pentru dânșii. Drept acâia 
noi iarăș ne-am. rugat, ca să'și- aducă aminte, şi se cum.-. 
pănâscă fericirea lor cea mal; din . nainte, Și norocirea cea. 
de acuma. Aşa 'aii slobodit pre femâa pentru cinci sute .. 
de galbeni, şi pre feclori numai de cinste i-ai trimis la | „ împăratul. o 

Dintru acestea mai de pre .urmă cuvinte ale lu! Prise retorului poți judeca, ce familii” au fost între. colonii lui 
Traian, adeca de câle mai de frunte; căci. cine nu scie, ce au fost Sylla în Roma?. . Ă Las de a scrie t6tă călătoria „solilor împăratul Theo- dosie până la Attila, şi pentru lungimea ei, şi pentru că e. f6rte confuză ; ci tu o cetâsce în Prisc retorul, şi în' Gheor- ghie Prai?, carele vrea a: arăta și curțile lui Attila unde au fost. 

De Tot întru acesta, an Sai ținut sobor în Tarigrad supt 
, o , pe o ARE 

1 Priscus Rhetor in Libro a | 2 Georir e Le- „2 _ 
gationibus, | Bun atE Pray in Annal. Veter. 

4
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i patriarhal Flavian al acâiaş cetăți iarăş împrotiva Jul Ev- 

tiche, în care sobor au fost! de fațe Alexandru Arhiepis- 
“copul. Babbei următoriul luy Joann, carele și în al patrulea 
Ecumenic sobor de la „Galchidonia Sau iscălit 1, și Secundin- | 
al Novelor 2: cetăţei Dachiei ceil râp6să, despre carea cetate 
așa, scrie Procopie 3: «De la. cetatea Viminachiă mai încolo 
(în gios) mergând sânt trei cetățuici în țărmurile „Dunărel : 
Picnul, Capul, și Novele, care ma! nainte numai din câte. 
un turn cuista. Ci acuma Iostinian Avgustul atâtea olate, 

şi “băștii au. făcut: „într'&nsele, cât nu în zadar se chiamă | 
celăți». | 

Anul 450. După ce au făcut pace. în anul trecut cu. Attila, 
Avgustul . Theodosie cel mal lin&r sai al doilea, in anul 

„ de acum s'au căit, că din statul lu Hrysafie Evnuciil, și . 
al înpărătâsei -Evdochiel aă urgisit pre Avgusta Pulheria 
soru-sa, de Sau dus: din curtea cea împărătescă; drept a 
ceia pre împărătsa Evdochia o au lăpădat din curte, și.pre - 
soru-sa' o au “chiemat înapoi; nădăjduind, că cu întrcerea 
el i se va, înturna şi norocul, care îl avusâse mal uainte : 
ci almintrelea sau întâmplat; pentru că după întrcerea 

“ Pulheriei "puţin timp at teecut, şi au murit Theodosie Av- 
gustul în 28, sau precum scrie S. Theofani, în 20 de qile | 
ale lui Iunie, în vâ:stă - de 49 de: anl5, ne lăsând vre- -un 
moştân după sine; pentru carea întâmplare Thronul împă- 
rătesc lau moştenit Avgusta Pulheria, carea ai dat Schip- 
trul luy Vlavie” Marchian unul! vonic de mal mari. talanturi, _ 
de cât .de viţă, „primindu'l soţ și de căsătorie, și de împă&- j 
răţie6,. Attila “întracâstea n'a dormit, ci cât a înţeles 

„mârtea : lui . Teodosie, îndată au trimis soli şi la Marchian, 

| i aş, 'Theophaneşi in Chronograph. | ! Nichael Lequiea | în „or ente ad ultimum annum Theodosii Ilu- i Christiano Tom. 1, p. 1215,  nioris. 
2 dem Lequien ibidem p. 1221. - 5 _Catona i in Synop.: ,Chronol.. 
2 Procopius de edificiis. Libro 4, 6 Author Miscelle Lib. 15. Ba-., 

Cap. 6.  - ron. ad h. a.
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şi Valentinian al treilea, şi împrotiva lu! Valentinian sat 
gătit încă în anul acesta, pricinuind: că Valentinian nu dă. 

1 pre soru-sa Honoria musre, după cum o ai fost făgăduit 1, 
Tot întru” acesta an: sai țînut al doilea sobor la Efes. 

de Dioscor patriarhul Alexandrier în partea lui Evtiche, şi. 
împrotiva Sântului  Flavian Patriarhului Țarigradului, care 
sobor în anul îndată” următorii de soborul al patrulea : 
ecumenic de la Calchidon sau vestit a fi nelegiuit pentru 
multe. pricini, care le vedi la Binie, şi la Bail2.-La sobo-. 
rul acesta au fost de față ; Diogenian Episcopul Remesianel - din Dachia de. mişloc 3; Dorothsiă mitropolitul Preslavel;. Iacov episcopul Silistriei, şi Marchiân episcopul Abritului, despre, carii. am grăit, la anul 431. 4. 

Anul 451. Evtiche arhimandritul din Țarigrad cu atâta Tâvnă Sau. pornit asupra lui „Nestorie, carele învăța, că. în Domnul nostru Iisus Hs. sânt. doao feţe, una: dumnedăiască, alta omenscă, cât Însuşi sau alunecat 
paste; pentru că vrând să arâte, că în Domnul Hs. numai o față iaste şi acâla dumnedeiască, firile aşa le-au ames- tecat, cât: firea cea Omen6scă ma! -pre urmă o au mutat în cea Dumnedătască 5. | 

împrotiva eresului acestuia Avgustul ' Mar de acum au strâns Soborul al patr 
chidonia la care Sobor s'au adunat -636 de Arhierej,, a- decă de doao ori maj multă de cât au fost la Soborul. cel dintâit ecumenic de la Nichea 6, să fie şi Arhiereiy Român 
merge, pentru că Dachiil 

chian în anul 

esci, sau. dâră acestea n'a putut e amândoao şi cea . Veche, 

l Barori. et Catona Il. cc. 
2 Severinus, Binius, et Ludo- vicus Bai] in , Colleetione Concil- liorum, 

1 Severinus Bi 
Conciliabuli Ephesini. 

0. Ludovicus Bail in recensione 

: 
. Leqyien i in Oriente Christiana Cani Chalcedonensis. 

Lib, 2. 305, 
* Nicephorus Lib. 15, Cup. 8. ă 

în mal mare pră-, 

ulea ecumenic în Cal-. 

între carii at trebuit 

inius in recensione- 

* S. Leo 1. Papa: in Epistola.
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„030, precum sai argtat la anul 448, era supt stăpânirea 

lui Attila; din Schythia cea mică, și din Mesia de gios to- 
uși. au fost de față Alexandru arhiepiscopul Babbel1, şi Ha- 
riton episcopul Varner 2: a 

Acestea când să făcea în împărăţia resăritului, gemea 
împărăţia apusului, pentru că Attila, după ce ai adunat 
oști din t6te nemurile, câtea avea supt stăpânirea” sa, 'aii 
trecut Renul, și după .ce a stricat de tot "mai multe 'ce- 
tăi în Gallia. a ajuns. mal pre urmă în câmpii Catalâu- 
nici, unde fârte grâznic 'războii au ținut cu' Aeţie povă- 
țuitoriul oștilor lui Valentinian, al treilea, şi Theodoric cel 
dintâit craiul Visi-Gothilor, în care război, nu se pot 
“spune, câți au perit de âmbe-părţile, ci mai spre seră s'au 
tras Attila, şi au fugit n6ptea, după carele în zedar au a- 

„ergat 'Tyrismund' feciorul craiului Theodoric, vrând să iz- 
“bândâscă mârtea. tătâne-stu, carele căduse în războii, dic 
avtorii, carii ai scris despre războiul acesta, că Attila aă fost 
strâns: tâte, şeile grămadă, ca, de cum-va Par învinge, să 
nu cadă în mâna lui Aeţie, ci de vii'sâ se ardă pre sine 3. 

Anul 452, Attila înturnat în Pannonia ati adunat 6ste noao, 
şi trecând munții ai încungiurat Acvilea, pre carea o au - 
şi luat după doao luni. De aci aii intrat în Italia, şi f6rte 
0 au prădat; iară vrând să. prade şi Homa, .i-ai eşit S. 
Deon Papa în îatimpinare, şi: Pad făcut de sai întors a- 
colo de unde venise, | 
“Anul 453. In anul acesta au r&posat S. Pulheria în 18 

dile ale lui Fevruarie 5; iară Atiila să găta la război în 
cOntra Avgustului Marchian ; pentru că nu vrea să plinâscă 

1 Binius in recensione ejusdem | ad. h. a. Catona in Synopsi Chro- 
“Coneil. N nol. 'Calvis. in Opere Chronol. 

2 Collectio Concilliorum jussu * Author Miscellae Lib. 15. Ba- 
Pauli V. edita. a ron ad. h. a. Catona.l|. e. 

3 Author Miscellae Lib. 15. lor- | 2 Baron. ad. h. a. Catona in 
nandes de rebus (ieticis. Baron. ] Synopsi Chronol. 

'
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făgăduințele Avgustulul Theodosie celui - mal „iner, „de „a 
"care, războiii Vaii împedecat msrtea,. carea i sai întâmplat 
în anul îndată, urmatoriăL..î o 

“Anul 454. cAttila, (qice Marchellin Comitul ? craiul Hun- 
nilor, stricătoriul .Evropei, nâptea sau omorât de mâna, 

'şi cu cuțitul unei mueri. Iară alţi! dic, că sau înecat de 
sângele ce i-au curs». Iară S: Theoian? mat pre larg, şi | 
aşa scrie despre mârtea craiului Attila: «În anul acesta 
(454) asupra :lul Marchian, carele nu suferea, se i se dea tri-. 
butul de Theodosie făgăduit, Attila se gătea cu războiu. 
Într'acâla saă aprins de dragostea: unei fâte pre lormâse cu. | 
"care inend -nuntă,. și bind prea mult vin; apoi adormind, 
i-aă bujdit fără de samă mult sânge pe nas, şi pe gură, și Sau 
înecat. Iară feciori! luy, cari! aşa „de nare stăpânire moşie- 
nise de la tatăl lor, neputându:se îndămâna între sine, _“lesne- sai putut învinge după acâla», precum sad Și în- „* VinS, cum se va vedea la anii viitori.! 
Mal r&ă au: lucrat. Valentinian al treilea impăratul apu- “Sului, pentru' că. în anul de acum. pentru vorbele unor: mMincinoși, carii ai pârât pre Aelie cel. vit&z, şi stâlpul îm- perăţier apusului, că vrea să răpâscă portyra, aă chiemat pre Aeţie la sine, și însuş cu mâna sa lati omorât. 
Anul 455... Disam la anul trecut, că r&ă au lucrat Avgu-. 

ea omorând pre Aeţie, acuma dic,. sfârșitul în anul de acum, și tâlă slava. Mare, a. moşului săi, o au 

că el încă ș'ati primit 
Jul Theodosie  celur 

îngropat 

im lau omorât în 29 Martie, în virstă 
ce aii împerăţit any 26, luni 4 dile 23, utela 'mâne-sa -a Plachiaiei, apol sân- 

de 36 de any, după 
dintâiaş dată supt 

„1 S. Theophanes in Chrono-. graphia p. 92. Catona |, e 
* Marcellinus Com. in Chronico - Indiet. 7. Aztio et Suidio Coss. 

28. Theophanes. in Chrono: graphia p. 92. - 
' Author Miscelae Lib. 15, Baron. ad h. a. Catona in Synop. Chronol. 

  

 



    

- gir, după a căruia morte” „E ltonie Maxim aă răpit nu îu- 
mai împărăția Apusului, "şi pre 'Evdoxia riuiea: lui 
"Valentinian: al” treilea, şi lata lui 'Theodosie al doilea, carea 
silită fiind a se 'mărita după Maxim, aa chiemat întru aju- 
“torii: pre Genseric. craiul Vândalilor, din Africa. Gensetic 
“nai zăbovit a merge întru  ajutoriul Evdoxiel, drept” a- 
ceia la venirea lui lăcuitoril -Romei„pre Maxia Taă „bătut. 
cul petri,. şi în 12 Iunie Pai. aruncat în Tivere. Iară Gen- . 
seric după ce au jefuit. Roma, sait întors în Africa, și ait 
dus cu . sine pre împărătâsa. Evdoxia cu' doao fete a €). 
După ducerea. Iul Genseric . fu. numit Avgust în, 10 Iunie 
tot în anul de acum Mechyllie Avit, pre. carele şi Marchian 
Aveustul, încă Vai întăriti - 
“As&menea lucruri Sad întâmplat” între Hunni după m6r- 

fta lui Attila; ;pentru că sfădindu- -se înțre sine Ellac, Denghesic, 
Și” Irnac, trey feciori al lui: Attila, n&murile, pre care le bi- 
'Tuise,:şi supusese fată-săă, sai sculat. asupra. lor, Şi „mâl 
întâia Ardarie craiul Gepidilor au tăiat pre Ellac, și! “pre 

“Hunni i-aă împins spre Marea Nâgră. Valamir craiul Os- 
: tro-Gothilor încă ai învins pre Denghesic, și pre Irnac, Şi i-ai 
întețit de s'au înturnat în 'Hunnivar 2, despre carea cetate aşa, . 
„scrie Procopie3 : «în .râpa rîului (a Dunăre) cetăței, cum 

se chiamă cei. vechi a Hunnilor, şi altele și ziduri i-au 
făcut (lustinian Avg,) nu departe de la cetatea Hunnilor, Du- 
nărea fus6se întărită cu doao cetăţuici : una carea era în IIli- 
ric, Sai chiemat, "Palaţiol, iară cea din direptul Palaţiolului 
Sichivida, pre acestea. „fiind de vechime stricate, împăratul 
Iustinian le-a dires, şi așa au oprit năpădirea varvarilor în 

părțile acslea.» Din cuvintele lui Procopie poți culege, cum 

! Author Historia -Miscellanez | Pray in Annalibus Veterum Hun- 

Lib. 15. Baron. ad h. a. Catona | nor. Catona |. e 

în. Synop.. Chronol. . Aa 3 Procopius! de zdificiis Lib. 4, 

2 lornandes de rebus Gethicis. cap. 6.
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că Hunnivarul, cum îl chiamă Pray, şi Catona 1; sai cetatea 
„Hunnilor au fost lângă Dunăre în Bulgaria de acum, Sail, may 
bine să dic, în: Dobrogeni.--Aşa dară Ostrogothil ai înterit 

„pre Hunni din amâudoao Dachiile, precum i-au fost alun- 
„gat mal nainte Gepizii din Sirmiu; vedi şi alte cărți! ale 
„lui Procopie 2. ie | 
Anul 456. Impăratul apusului Avit Avgustul în anul a- 
„cesta prin Theodoric: bate pre Svevi, şi prin Rachimer! în- 
„tăresce pre Vandali; ci curînd după acâia Rachimer Sau 
“Sculat în cGntra lui Avit, și prindându-l, Pat facut .de au 
lăpădat poriyra în 17 dile ale lui Maiu3. | | 

Anul 457. În anul acesta, tocma când se Sătea cu răz- _„boiu asupra Vandalilor Avgustul Marchian împăratul r&sa- „itului, ai murit în 31 Ianuarie, în virstă de 65 de ani, . căruia i-ai urmat Leon cel dintâiă,. carele Și cel mare s'au numit pentru virtuțile sale; acesta era născut în Thrachia, "Şi Avgust s'au făcut prin mișlocirea, povăţuitoriului Aspare ... Impărăţia apusului încă nu avea oblăduitoriă tocma de atunci, de câna. desbrăcase 'porfyra. Avit Avgustul în a- nul trecut: drept acâia după dece luni, și şepte-spre-dâce „dile de nestăpânire, Senatul Rome) Şi ostașii. dimpreună au ales Avgust pre Iulie Maiorian întru întâia qi a lui: Aprilie5 | | Sa 
"După ce au dobândit. și răsăritul, şi Sel; crai! Hunnilor Denghesic, şi Irnae a Avgustul Leon cel d'intâiu împăratul carea solie aşa scrie Prise retorul 6: 

u trimis solie la 

<Venitai şi la Leon 
1 Pray et Catona II. ce. 
* Procop; de bello Vandal. Lib. [: Cap. 2. et de bello Goth. Lib. 3. 

“Catona in Synop. Chronolog. loan- 
nes Iacobus Hofman. - in Lexico 
Universali. |. 

| 
Cap. 33, et 34 

| % Baronius ad y. a. Catona in: e Author Miscellze Lib. 15. Ba- Synop. Chronol, a ron. in analib, Catona l e. “8. 'Thgophanesii Prii za 
neophanes in Chronograph. „$ Priscus Rhetor p. 44. 45. 

apusul. împărații | 

| răsăritului. Despre : 
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împăratul solie . de la feciorii lul Attila, ca uitându-se: tote 
sfădile, cele ma! dinainte, să se facă pace. Drept: acâia 
Romanii, după cum obicinuise mai de demult, să meârgă 
până la Diănăre, “şi acolo să ţină târg, din carele, . câte le 
ar fi de lipsă ambe părţile .să cumpere. Ci 'solia acâia s'au 

“întors deşiartă, Pentru că socotind împăratul binele cel 'de 
obște, n'a judecat, a. fi bine, să dea Hunnilor folosurile “ 
Romanilor, pre carii mai nainte cu atătea prăqi, şi. ucideri 
îl năcăjise. Iară feciori lui Attila, după ce ai înţeles so- 
lia, nu sa nărăvit între sine, pentru că . Denghesic, după 
ce sau inturnat solii fără de nici 0, ispravă, vrea să dea. 
război. romanilor, căruia Irnac îl sta împrotivă, dicând, că . 
nu! de folos a se oști afară de patria lor; Denseric totuşi 
au pornit cu războiii asupra Romanilor, şi s'au silit să, cu- 
prindă Dunărea.» Ci precum scrie mai încolo Prisc retorul, 
au fost încungiurat de Romani, şi f6rte rău bătut. . | 

Din cuvintele lui Prisc ce le-ani adus aci, dară mat ales... 
“ “din cele ce scrie Procopie 1, în Cartea a treia despre răz- 

boiul Gothicesc, Cap. 33. şi 34, chiar se vede, că Hunnii, 
după mortea lui Attila de- Ostrogothi, cari! au ținut Dachia 
cea noao, şi “de: Gepizii, cari! în anul de. acum ţinea Syr- 
miul, şi o parte a Dachiel ceii vâche, adecă Ardslul, şi cât 
iaste între el, şi. între Tisă, au fost strâmtoriţi spre Marea 
Negră în Moldova, Bessarabia, Ţâra Românsscă, şi pste fi, 
că şi în Dobroviţi,- pentru că. întru aceste se vede, a fi fost 
Hunnivarul,: despre 'carele am vorbit la anul .455, și pen- 

„tru strâmtârea acesta, le- -au căutat a trimite solia cea din 
nainte disă.. 

Anul „458, Ereticil prâtenil Tu Dioscor, carele fusâse Pa- 
triarh Alexandriel; și al arhimandritului Evtiche, omorâse 
pre Sfântul Proterie -cel din Alexandria, a căruia morte în- 

țelegându- -o Avgustul Leon cel dintâiu' au scris la toțl ar- 

hiereil răsăritului despre dânsa. Între Arhiereii, la carii au 

  

' Procopius de bello Gothico Lib. 3, Cap. 33: 34.
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“scris, se'află: Valerian al Preslavei, Ursichin al Scopiel, 
Zosim al--Sardichei, şi Theotim al doilea al Babel * la Cu- 

“rea epistolă a: împăratului. Leon nu toță” arhiepiscopii mal 
'Sus numiţi ai r&spuns: eă'drept''acdia vrâi a vorbi mal 
“întâi despre cel ce-au răspuns, “apoi despre. cel ce n aul 
„răspuns. Aşa! dară “Theotim al doilea, -al Babbel 'au' răspuns 
așa : Domnului 'celut prea cu'evlavie și 'prea creștin împera- 
tului nostru Leon: Theotim umilit episcop al Schylier 2; “Ursi- 
nic. al: Scopiei, carele : de 'Epifanie 'Scolasticul 3 se: numește 
"Ursilie, :aă : respuns cu Synodul:'săii: cel din -Dardania,; căruia 
Synod “sau: .Sobor. sai iscălit și: Dalmatie :episcopul Nissel | din Dachia de:mișloc î. Respunsul 'lul Zosim mitropolitului Sardichei, și al Soborului lui 'nu-se află5. Valerian! mitto- politul Preslavel. încă -nu-se află iscălit: epistolei, cu carea „ aă'r&spuns Synodul din Mesia de gios ce era: supt mitro- polia Marchianopoiului, sau a Preslavei 6, d6ră au fost bol- nav, dice: Carol dela s. Pavel”, 'şi“pentru acâia - s'au ÎS- călit în “locul lui Marchian a] Abritului, “ca cel : may. bă- trân episcop. i E 
-Epistolei, CU Carea:ai 'r&spuns : Synodul :Mesiey. de gios împăratului Leon, sau iscălit: șese Episcop! precum urmeză : - Marchian al Abritului, -Marţial al Appiariei, Monofil al Dră- Ștorulu;. ' Marche! al Nicopoiului, Petru al Novelor, şi Ditta al Odissers, i 
La Epistola acesta a, Synodului. 

cestea scrie Mihail Lecvien 9: 
„de obşte, de cât ace 

din Mesia de gios a- 
«Limba Lătinescă era mal a Grecâscă în multe locuri ale Mesiel 

! Colleetio Coneillior. jussu Pa- î Lequien Tom. 1, pag. 1920. „ali V, Papae edita. : Lequien în Orient Christi "|. 7 Carolus a S. Paulo in Geo- 
* Lequien in Oriente tistian, hia a. - Tom. |. p. 1215, | Briphia Sacra Lib., 8, Num, 28... % Epiphanius Seholastie. in sua Collectio Coneiliorum Jussu 

Collectione. 
Pauli V. edita. | ! * - 4 Lequien Tom. 2, p. 318. „9 Lequien in Oriente Christiano | 

* Lequien “Tom. 2, Pag. 303, “| Tom. 1, p. 1217,.  
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.de olos: și acesta o arată iscăliturile. Epistolei Synodulul 

__ dintw'ânsa, ceil trimise la Imp&ratul Leon despre mârtea: Sfân- 
tului Proterie celui din Alexandria, și. -despre Soborul 'din 

-Calchidonia, după care iscălituri iaste scris: «şi pistola a- 
„«câsta fiind. scrisă în limba, ; Lătinescă, de. pe Lătinie saă : în- 

| «tors pe Grecie, apoi. de pe: Grecie iarăşi s'a, întors pe. Lă- 
«tinte». . o - E a 

Nici e de a te mira, că, în; “mal. multe: locuri ale Mesier 
- de gos au fost. pre timpul;acesta mai de.obşte limba .cea 
"“Lătinescă de cât cea Grecescă ; pentru . “că în Jocurile . :ace- 

lea lăcuia strămoșii - Românilor, .pre caril Avrelian Avgus- 
tul i-au fost trecut de-a drepta Danărel, „precum. Sau ar&- 

„tat la anul 274 o în 
„Mal pre urmă la anul acesta. însemnă, că din Dachia - - 

„cea 'râposă, Și din Dachia cea veche nici un episcop nai 
scris la împăratul Leon cel dintâiă ; pentru acâia, pentru că 
“pre acâstea atuncea le stăpânea varvarii, adecă : pre Dachia 
cea râp6să o stăpânea. Ostrogothil; iară pre Dachia cea v6- 
che o biraia într'o parte Gepizii, într'alta Hunnii, precum sati 
aretat lu anul 457, de carii nu 'cuteza a scrie la împăratul 
Romanilor beţii Români cel dintr'6nsele, 

Anul 460. Avgustul Maiorian împăratul apusulul destul 
“de fericit at. fost în_ anul acesta; pentru că pre Visi-Gothi 

reu i-au bătut în Gallia 1. Nu aşa i-ai umblat norocul lui 
-Denghesic craiului Hunnilor; pentru că sculându- -se iarăşi asu- 
pra Ostro- Gothilor, de aceştea în Dachia cea râposă întru 
atâta Sau înfrânt, cât de aci „ înainte Ostro- Golhii au lost 
spaima Hunnilor2?. - 

Anul 461. Când să găta cu este asupra Vandalilor celor 
din Africa Avgustul. Maiorian fu ucis de Rachimer în 7 'dile 
ale ur Avgust, după a cul morte imperăţia apusului aă 

1 Baron. ad n. an. “Catona' în > Seth. Calvis. in n Opere Chro- 
Synop. „Chronol. “ Na de nclogico.



140 OO 

rămas fără de oblăduitoriu patru lun), apoi au imbrăcat 
porlyra Libie Sever al doilea, carele era născut din Lucania. 
“Anul 463, Ostro-Gothil urându-se a suferi năpădirile Ge- 
“pizilor, şi ale Hunnilor, încă "d6ră şi răscâlele Românilor, 
celor din. Dachia cea noao, poftea se polă irâce în Thra- 

_chia; carea poftă neîngăduinduli-să au jeluit llyricul. Drept acâia spăimântându-se Leon imperatul, le aă trimes daruri, și au dobândit de la Theodomir' craiul lor, de i-ai dat pre "Theodoric fiiul să, care era numai de 8 any, ca un chiz6ş 2. 
Anal 465, Rachimer, carele potopise mal nainte pre doi împărați ay apusului, pre Avit. şi pre Maiorian, în 15 dile ale lui Avgust din anul de acum aă potopit şi pre Sever al d6ilea cu. otravă, după a. căruia morte ai stătul împe&- răția apusului fără de oblăduitor doao-deci de lună, . 

“Anul 467, In anul acesta, în 12 dile ale lui Aprilie, An- themie feclorul lu Procopie din Țarigrad, din bună-voința . Avgustulul Leon celui, dintâii, şi cu ajulorința: lui Rachi- mer se face împărat apusului £.. 
Anul 468, Aspare, carele ajutas& pre Leon cel 'd'intâiu să se facă împărat, în anul de acum mâniindu-se pre dân- sul, pre Basilisc, carele fusese trimis în cântra Vandalilor în Africa cu. 1100 de- corăbii. îl 'ațâţă împotriva lui, şi fă- „găduindu-i, că va face împărat în locul lu; Leon, şi atăta îl aduce. de totă stea o vinde, pre. carea Genseric craiul o prăpădeşte, ardend tâte corăbiile. Iară Avgustul Leon, nu- mal ca se aș6dă pre Basilisc, pre Patrichie feciorul Jul As pare îl face Chesariiă, Și mărită după el pre Leonţia fata 

sa cea din Verinas. e , 

E Catona in Synop. Chronol, 
„Seth. Calvis. în Opere Chro- cles. ad h. a. Catona l. e 

nologico e Sigonio. 
- 2 Baron. in Annalibus ad h. an. ” 5. “Theophanes in Chronogra- 

"“Calona in Synop. Chrono, „| Phia. Baron în Annalib.. Ecel.' aa. | 
+ Author Historice Miscellanee' h. a. Catona in Synop. Chronol. 

Lib.-15. Baron. in Annalibus Ec- 
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Anul 469. « Ostro-Gothii, şi Hunnii (dice Calvisie)1 în Pan-.. noniă, cu care de care să o apuce, se- bat între 'sine,. şi: biruind Ostro-Gothii, pre Densic fiul lui. Attila îl tae în războiă, şi îl trimit: capul în Țarigrad, din hronica lut Mar-. cellin Comitului.» In Pannonia dice Calvisie,. că s'ad întâm-. plat mârtea lui Denghesic, ci mal bine” ar fi dis, în. Dachia cea noao, pentru că, după cum Saă arătat la anul 457, Ostro-Gothii lăcuia atunci în Dachia «cea noao, şi Hunnil în partea Dachiei veche cea de. cătră Marea negră tocma. departe de Pannonia. a . Ci și în altele at putut sminti' Calvisie, precum Și Ca-. 
tona 2,- au greşit în an, de sânt: adevărate ce scrie hro- nica Paștiloră, așa cuvintând : «In anul Olimpiadei 311 
al patrulea a lui. Leon al: un-spră-dcelea, Indictionul 6, 
fiind Anthemie Avgustul a doua ră consul, “Dinstric fiul 
lui Atthila Sai tăiat de Anagast magistrul oștilor din Thra- - 
Chia, a căruia cap sati adus :în. Țarigrad tocma când se. 

"făcea jocurile cercului (Luâi Circenses), “şi purtându-l prin: 
mișlocul cetăței, lau dus la xilochire, şi punendu-l în tapă,: 
vro câte-va dile au stat întrwânsa, de lau vEdul tGtă ceta- - 
tea». Din spunerea  hronicei Paștelor aci adusă chiar. se. 
vede, că pre Denghesic, pre care unii îl numesc Dinstric alți 
Dinsiric, ceia-lalţi Ghinsiric sai Densic, cum arată Stritter 4, | 
nu Jau tăiat Ostro-Gothii, ci Anagast, a Si 

Anul 470. Evric craiul Visi-Gothilor, carele în anul 466. | 
omră pre fratele să Theodoric al doilea, răpindu'i Crăila, . 
şi pre Romani îl lepădasă din Şpania, în anul acesta aul. 
încunglurat Arvernul în Gallia 5. 

Anul 471. Aspare în annl acesta iarăș ai început a Vio 

E 1 Seth. Calvis. în opere Chro- „4 Stritterus Tom. 1. p. 537... | 
no). Sa | „* Iornandes de - rebus Geticis. 
„„Caona în Synop. Chronolo- Catona în Synop. Chronologica. .' gica Hunnor. PI , E rea 
3 Chronicon Paschale- p. 323. Visigothorum.. 

4
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cleni asupra Avgustulul Leon celui dintâiă, ci împăratul vi- 
cleșugurile lui Aspare cu viclenşug le-ai întrecut, Și pre As. 
pare dinpreună cu feciori! .lur ati omorât. 

Anul 472, Theodomir Craiul: Ostro-Gothilor in anul acesta 
fiind. înghețată: Dunărea ai trecut: din Dachia cea noa0, și 
bătând, pre Svevi (cum dice Calvisie, iară mie mi să vâde 
că au trebuit să dică: pre Longobardi,. că aceştea - era a- 
tunci mal aprope de Dachia.. cea :noao) încărcat cu pradă 
Sau întors înapoi. Feciorul lui ' Theodomir ' Theodoric, pre 
carele îl slobodise Avgustul Leon la tatăl s&ă, încă au bă- 
tut pre Sarmate. După acâstea puțină vreme trecând ai murit Theodomir,: și i-au urmat Theodoric, în Crăime?. 

Mai minunate lucru .sai întâmplat în împărăţia apusu- lul; pentru - că Rachimer ucigătoriul de: împărați, s'au scu- lat: cu 6ste asupra. Avgustuln!' Anthemie; şi prindendu', lau „omorât în Roma; în :11:dile ale lui Iulie, întru a căruia loc „al: pus împărat pre; Anichie Olyvrie bărbatul Plachidielr; ci nu. mult s'aii. bucurat Rachimer. de împăratul cel. noii, pen- iru că au 'murit. după 40 de dile; şi Avgustul Olyvrie încă “au murit- in-23 de dile: Octomvrie, de' bslă sau almintre- lea, nu se scie2. a e 
" Anul'473. “Glycherie unul dintră senatori din Homa în anul acesta în 5 dile ale lui Martie au îmbrăcat poriyra 'a- pusului, a nu mult ai împărăţit, precum se va arta la en că Vin act, ră ls în oaia 

de Genseric “craiul Vandalilor a oral Ostrogolhilor, atâțat taliei; ci norocul împărăție” a us lu e e pa rit Vindomir, căruia iat urmat fear că pre cale au mur „ feciorul lu. iarăşi Vindomir 
1 $. Th i Ono; 3 a Catona în Synop, CauranaEriD | ron. aa hu a Catona, în Synop. ? Sygibertus in Chronico. aq, h.! Chrono LR , Pe ia ea Pee în dona Er aa “ "10. ba- | h. a, Catona: in Synop. Chronal.
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chiemat, pre carele, cu daruri la: atăta Paă adus Avgustul, 
Glychetie, „cât lăsând. Italia, au. mers. în .Gallia, şi s'au u-. 

„nit cu Visigothit 1. Theodoric cela-lalt craiă al Ostrogothi- 
lor. au năvălit în Iliric şi după: acsia în 'Thessalia, „pre ca- 
rele. aşizderea cu daruri Lai contenit Avgustul:L.eon: cel din: 
tâiu, de .n'au cuprins tâtă era, Grecescă 2. 

Anul 44. “Avgustul Leon cel dintâiti, -ca unul ce se apro- 
pia de msrte, în anul de acum doi Împărați au făcut: pre. 
Leon al doilea, nepotu-săă [eciorul luy Zinon, resăritului; 
şi pre Iulie: nepot, carele luasă pre nepâtă-sa,  apusulul; 
apoi puţintel trăind at murit în 13- Fevruarie. 

Leon al doilea, cât au murit Avgustul cel dintăiă, pre 
 tată-săi pre Zinon îndată Pat numit Avgust, apoi întru 
dâcea lună a împărăției sale în vârstă de 17 ani au mu- 
rit, rămânend tată-său Zinon în locul lui, carele nici au. - 
așteptat altă rădicare la tronul împerăţiei, ci sau dat. cu 
totul dezmerdărilor: N 

Iulie nepot în 24 Iunie aă. alungat pre. 7 Avgustul Gly- 
cherie din Italia, 'şi au r&mas el împărat ;- ci -n'au -avut în- . 
delungă odihnă. de Evric Craiul, Visi- Gothilor, carele san 
sculat cu războiti asupra; .lul 5. . 

Anul 475. Ostrogothil neîndestulându- se cu Dachia cea 
râp6să în anul de acum ai cuprins mai multe: cetăți ale : 

“Iiyricului, nici sau odihnit până ce nai dobândit de: la 
Avgustul Zinon Pautalia 4, . despre carea așa 'scrie Lecvien 5: 
Pre „Pautalia Ierocle o socotesce întru cetăţile Dachiei de 
mișloc, pre carea Ptolomeii şi Stefân o pun în Thrachia cea 
vâche, iară Procopie în cartea 4, despre olate cap întâiu, 
a) pune în Miyrie, şi dice, că Iustinian o ai dires ; ci cio- | 

! Set. Calvis. in Opere Chron. + Author-Miscellae Lib, 15. Ca- 
ex Evogrio. EI IRINA pg . 2 Idem ibidem ex. Sigonio: „|-tona in Synop.. Chronolog. 

* Author Miscellae Lib. 15. Ba- |. 5 Lequien in Oriente Christiano Ton. in' Annalib. ad.h. an. Ca- | . i 
tona in Synop. Chronol. .. - . |Tom. 2, p..807.
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'coil grecești rei aă scris Pantalia în loc de Pavitalia mu- 
tând v în n, pentru că în numisme chiar se dice: Oaie 
avrahlas. 5 î | 

Visi-gothil încă așa sau purtat în Gallia, cât i-au căutat - 
Avgustului Iulie Nepot a.le da Arvernul, cetatea cea de . 
multe ori de dânşii încungiurată.. După. a căriia dare 'spre 
nenorocirea sa Avgustul Iulie Nepot au pus povăţuitoriii oş- 
tilor sale celor din Gallia pre Oreste, carele în scurt timp. 
saa rădicat asupra împăratului *săă, şi: în 28 Avgust Pau 
fugărit în Salona, iară pre fiiul seu Romul Pai făcut îm- 
p&rat, pre carele Romanii Pai poreclit Avgustulus ; pentru 
că -era tin&ruț ca să. se plinescă . într'ensul -amândoao nu- 
mele, și a lui Romulus urzitoriulăy: Romei, şi-a lu! Avgus- 
tul urzitoriulul. împărăției, precum sai împlinit în Constan- 
tin al optulea, carele au perdut Țarigradul, numele lui 
Constantin celui Mare; pentru că şi unul, și altul au fost 
fiiul Ilenei, precum se va vedea, la anul 1453 L 

Anul 416. Acesta. e anul cel qe jele, în carele Roma bi- ruitorea nemurilor, şi stăpâna lumei, căria as6menea n'a lost, nu este, nici. va fi, așa ai cădut, cât nu sai mal sculat, nici se va mal scula mai mult; pentru că în anul : „acesta au chiemat cel „ce prindea partea lui. Iulie „Nepot, pre Odoacher Craiul Herulilor, în Italia asupra lui Romul Avgustului, carele mergând cu Herulii, cu Trichilingil, şi cu alte nemuri, ati bătut Ticinul cetatea Italiei, au omo- -vât pre Oreste în Placenţa, pre Paul în Ravenna 

sui cetatea dară pre lulie Nepot, tot nu lau pus iarăș împărat, ci stăpânirea Romei, şi a Italiei Şo au ținuto şie, îndestulându-se cu, titul numai de crai Nicr au mal avut Roma de la Odoacher începând, până că Carol cel mare, și următorii 
? 

1 Author Miscellae et Catona, II. ce. Baron, ad h a. | _ a
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lul, numai cât sau numit imperaţi Romei, dară Roma .nu 
O au stăpânii. 

Avgustul Zinon împăratul răsăritului, înca nu bine ai 
îmblat în anul acesta, pentru că Basilisc, despre carele sai 
vorbit la anul 468, s'au rădicat asupra lui, și Pai fugărit 
din thron, iară pre Mare fiiul său lau numit Chesariă 2. 

Anul 477. Avgustul Zinon “trăgând în partea sa pre. po- 
„Yețuitoriă lu! Basilisc, pre II, pre Procund, şi pre Armathie, 
iarăș au dobândit împărăţia ; ci întorcându-să în Țarigrad, 

pre. Armathie ca. pre un călcătorii de jurământ, Vai omo- 
rât, și pre Basilisc Pai surgunit în Cappadochia3; Odoa- 
cher, acuma. craiul Italiei încă au trimis în anul acesta soli 

la Avgustul Zinon £. 4 

Anul 478. şi .479.-- Theodoric ar lui Triarie, şi unul .. 

dintre crai! Ostrogothilor să sc6lă, asupra Avgustului Zinon 
cu război, „în cntra,. căruia Zinon aţiță pre Theodoric 
Amal cela-lalt craii al Ostrogothilor, . căruia încă nu i-ati 

dat, ce i-ati fost lăgăduit. Pentru carea înşălăciune Theo- 
doric Amal jăfuiasce Thiachia 5, 

Anul 481. în anul acesta ad murit 'Theodoric fiul lui 

Triarie, și unul dintre crail Ostrogothilor, şi au r&mas nu- 

mai cela-lalt crai al. Ostrogothilor Theodoric Amal, carele 

şi Veronie sau numit. după acâia. 'Acesta ai făcut pace 

cu Avgustul Zinon, şi până la o vreme ai şi ținut pacea, 

petrecând în Dachia cea râpoasă€. 

Anul 482, II, carele mai nainte [usesă povăţuitoriă la Ba- 

1 Author. Miscelle, Lib. 15. Cas- |. - 4 Cassiodorus in Chronico ad. h. 

siodorus in Cronico. Baronius 'ad | a. Catona |. e. 

h. a. Catona in Synop Chronol. 5 Marcellinus Comes in Chro- 

? S. Theophanes in Chronogra- nico, Indict. 1. S.. Theophanes in . 

phia. Catona II. ce. + - . .| Chronographia. Catona |.-e, 

3 S. Theophanes in Chronogra- * Author Misceile -Lib. 15. Ca- 

phia. Catona in Synop. Chronolog. | tona in Synop.: Chronol. |. 

| | "10 Cronica românilor. Tom. L. 

ț
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silisc 'Tyrannul, în anul. de acum s'aă rădicat asupra împă&- - 
ratului Zinon ; şi Verina văduva Avgustului Leon celui d'in- 

" tâii, pre Leontie I, Pau numit Avgust în cântra lu! Zinon. 

„Anul 483. Despre Theodoric Amal craiul Ostrogolhilor 
- Marcellin Comitul? aşa scrie la anul acesta: « Acelaș Theo- 

doric craiul Gothilor, mai împăcat fiind pentru darurile Av- 
* gustului Zinon, şi pentru. acâia că'l făcusă magistru de 6ste, 
şil numise consul pre anul. viitorii, partea Dachiel cei râ- 

“p6să, şi a. Mesiei de gios, cea “lui. încredințată, „cu - ostașii 
săi o au ţinut până la o vrâme>. Adecă ati “ţinut Dachia 

„cea râpâsă şi o parte. a Mesiei. de -gios până la anul 489,. 
“când Sai gătat să mergă în Italia, precum mal larg se va 
spune la numitul an. | | 

Anul 484. Leontie 1, şi Il după ce sau. biruit de stea Avgustului Zinon, se om6ră 3. - 
Anul 487, Greşesce Sigebert 4, 

cesta ai bătut Theodoric Ama! craiul Ostrogothilor pre - „Gepidi, şi pre “Bulgari, pentru că acâia Sai întâmplat la anul 489. în anul acesta după cum; scrie Marchelin Co- mitul 5:. «Theodoric craiul Gâthilor, - nesăturându-se cu darurile Avgustului Zinon, cu mare, şi împrotivnică mul- țime de alor săi ati venit până. la împărăte raşul Melentiada, şi prea multe ardâna nat la 'cetatea Novelor, de unde venisă» “ale lui Marchelin comitului nu numar: 

când: scrie, că în anul a- 

cu foc, sai întur- 
« Din care cuvinte 

1 Author Miscellze et Catonall.ce. | + Sigibertus in Chronic. - 1? Marcellin. Comes in Chronico, |: , SEA a? Indictionne 6. Fausto solo Cos. Mareellin Comes în Chronico „ Author Miscelle Lib. 15, Ca- | Indict. 10, Bozrig solo Cos, ona in Synop. Chronol, 
, 

6 Tabula. Peutingeriana; -
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_cuma Novomont, unde. aă fost aședat  Leghinul cel “Ttalic 
enesc 1. | 

„Anul 489, Avaustul Zinon | ne mal putând mulcumi alt- 
mintrelea pre Theodoric Amal craiul Ostro- Gothilor, în anul 
acesta Pai îndemnat, se trecă în Italia, şi se O ia de la - 
„Odoacher craiul Heruliloi, şi se- fie el craiti “preste dânsa : 
care înțelegându-l : Odoacher, au. trimis, so cu. frumâse. 
daruri la Triopstila, sau cum îl numâsce. Sigebert 2, Trap- 
sila. craiul Gepidzilor, şi la Busa craiul Bulgarilor, rugân- 
du-se de el, ca se  împedece pre Theodoric de la trecerea | 
în Italia, carii amândol au plinit cârerea lui Odoacher, ci 
spre nenorocirea lor; pentru că amândoi” fură învinși, şi 

“tăiați de Theodoric 3, şi în .răzbâele acestea au trecut tot 
anul acesta î. Aşa dară nu în anul 489, precum scrie As- 
semani 5, şi Catona $, ci în cel viitor 490 aă mers Theo-! 
doric Amal în Italia. : 

Anul 490.. Câte -sau întâmplat: în anul acesta, mar pre 
scurt, şi may chiar nu le poci scrie, de cum le-ai scris Cal- 
visie 7, dicând: <în anul de la Hs. 490, Theodoric Amal,. 
carele după acâla sat numit .Verones, la mişlocul ernei | 
iasă din Mesia (de gios, şi din Dachia cea râp6să, vedI a- 
nul 483), urmându-l tot poporul Gothicesc cu muerile, și 

pruncii, şi cu tote averile lor; Odoacher din protivă în- - 
tărsce munţi, ce se chiamă Alpes, cu străjl ci Theodoric 
bate străjile, - şi la rîul Sontie învinge pre "Odoacher, şi - 

„ Prinde tabăra în. 28 Martie. După acela iarăși birue pre | 

1 Hofmannus in Lexico. “Bruzen | 5 los. Simonius Assemani in Ca- 
in  Dictionario. | | lend. - Ecel. Universae Tom. 2, 

2 Sigebertus in Cibronico, sed- | 
erronee ad an. 487. ! 

3 Author Historiz Miscellae Lib. | 

15. Sigebertus |. e. | | Heralorum. | | 

* Calvis. in Opere. Chronol. ex | ? Seth. Calvis. in Opere Chro- 

Sigonio. | | nologico ex Sigonio. 

par. 2. cap 2. 

8 Catonă in  Synopsi 'Chronol.
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Odoacher la Verona, în carea îndată au și întrat şi de a- 

colo sau numit Verones. A treia ră au învins pre Odoa- 

cher la rîul Abdua: de unde Odoacher ai fugit la Roma, 

ci Romanii, cari luase carte de la împăratul Zinon, se aibă 

craiu pre Theodoric, nu Pau primit. De.acolo ai scăpat la 
Ravenna, unde aşişderea îl închidea afară, ci în 10 Iulie 
și-au făcut cale cu sabia; şi at cuprins cetatea, de unde 
apol' amestecat Sati bătut, până ce cătră sfârşitul anului 
Theodoric au încungiurat Ravenna, din Sigonie». | 

Din cuvintele. acestea ale lui, Calvisie lesne poţi înțelege, 
cum sai deşertat Dachia cea  noao, şi Mesia de gios, de 
Ostrogothi, şi au venit iarăşi în mâna împărăției Resări- 

“tului, supt. care ai remas, până când le-au cuprins Bulga- 
rii, pre cum să va artta la aniy viitori. 

Anul 491. “Împ&ratul Zinon, după ce sau mântuit de Os- 
trogothi,. saă dat spre tâte desmerdăciunile Și mal virtos 
spre beţie, din: carea și mortea i-ati urmat, în 9 Aprilie, în 
vârstă de 61 de any; căruia i-aă urmat Ariadna Avgusta. Che- 
dren scrie, că pre împ&ratul Zinon bet fiind lau ingro- 

„pat de vii. Iară Ariadna măritându-să după Anast asie |. Dicor pre acesta lau făcut Avgust ?. 
„Anul 492. In anul acesta at îmbrăcat po'îyr 

Isavria, sculându-se cu 6ste în cGntra împăratul 
despre a căruia morte se va face “cuvint ] 

a Longin în 
ul Anastasie, 

a anul 4963. 
„Anul 493. Când să bătea Dio 

peratului Anastasie în anul d 
în Isavria 4 Bullgarii prădeză 

shen povăţuitoriul oștilor îm- 
e acum cu Longin 'Tyrannu 
tâtă 'Thrachia 5, Așa dară şi 

"1 Cedrenus Tom. 1, pu. 
2 S. 'Theophanes in Chrono- 

graphia. Catona in Synopsi Chro- 
nologica | 

* $, | Theophanes et Catona 
Il. ee. 

„8 | „5 Author Miscellae Lib. 15, 3 $, Theophan. in Chronograph. „ Assemani . in Calend. 'Tom. 2 Catona in Synopsi Chronol.,. „Cap. 2. | ii IN 
, 

4
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Mesia de glos cu Dachia cea noao, că almintrelea cum ar 
fi trecut din Dachia cea vâche.în Thachia? “ : 
„Theodoric Amal încă, după ce aă ţinut trei ani. închis 

în Ravenna pre Odoacher, face pace .cu dânsul în 27 Fe- 
vruarie așa; ca Ravenna, şi Italia se o stăpânâscă la o altă, 
ci Theodoric: nai ținut păâcea; pentru că chemând la os- 
păţ pre "Odoacher, în 9 Martie lau omorâi, „după ce au stă- 
pânit Italia 17 -ani. Şi așa s'au stins stăpânirea Herulilor 
în Italia, şi au început a Ostrogothilor î, 

„Anul 496. In anul de: acum sai sfârşit războiul din I- 
savria, şi Longin Tyrannul împreună cu alţii, caril îl ţinuse 

'parte s'au omorât din porunca împăratului Anastasie 2. 
Anul 499, De abia sau mântuit împărăţia răsăritului de 

un fâliă de varvari, și iată alți varvari noi sau rădicat a- 

supra el, adecă Bulgarii, despre carii așa scrie Marchelin 

Comitul 5 la anul de acum: <Arist povăţuitoriul. oștilor din 

Iliric, sau dus în cOntra Bulgarilor carii prăda Trachia, 

cu 15000 de ostași ; şi 500 de carre încărcate cu arme, 

ce sânt de lipsă la războiă, şi războiul au ţinut lângă riul 
Zurta, unde au perit dintre al noştrii în fugă, sau în rii 

“mat! bine de patru mil. Acolo sai stîns virtutea, cea Illi-, | 
ricâscă a ostașilor, cădând comitii Nicostrat, Innochentie și: 

Achilin». Așișderea. scrii. Calyisie +, Assemani 5, şi Pagie 6. 

Greşesce aşa dară Catona? în. doao; una €, că pre A- 

rist, îl numâsce Aristie; alta că dice, că în anul de acum 

- Sau cunoscut întâia Bulgarii de Romani, la carea. întreb, 
dară în anul 493, au n'au cunoscut Romariil pre Bulgari? 
ci mal r&u greșasce Senleben, carele razboiul în anul a- 

1 Casiodor. in Chronico ad h. | 5 Assemani în Calen. Tom. 2. 
a. Catona |. ce. o. Part. 2. Cap. 2, 

2 $. Theophanes, et, :Catona 5 Pagius ad an. 499. num. £. 
1. ce. 3 Catona in Synop. Chronol.. 

3 Marcell. Com. in Chronico In- 8 Ioannes Ludovicus Schânle- 

diet. 7. Gibbo solo :Cos. ben in Historia Carnioliae Tom. 
4 Calvis. in Opere Chronol. | 1. Part. 3.
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cesta făcut între Arist, şi între Bulgari. îl mută la anul 501, 
înșelat fiind de nepriceputele - cuvinte ale-Avtorului Mischel- 
lex 1 carele nu scrie în anul acesta întâiaşi dată; ci scrie 
Şi în anul acesta. 

“Anul 500. Theodoric Amal craiul “Ostrogothilor în anul 
de acum întâiași dată intrând în Roma, dă „leg! forte cu- 
vi6se, şi judecătorilor cu de-a dinsul le poruncâsce se țină 
dreptatea 2. - | | 

„Anul 50L.. «Şi în anul acesta (dice Avtorul Mischellei) 2 a- 
„decă în al unspră-decelea an al împărăției lu . Anastasie, 
încă: aă năvălit Bulgarii în Illyric,: şi în Thrachia, Și may 
nainte de a se cunsce, grâznic-o ai prădat>. Aşișderea scrii şi alți Avtori£, | | 
„Anul 502. Bulgarii în anul acesta-iarăşi aă prădat împ& . - Tăţia resăritului, despre cari așa scrie Marchellin Comi- . tul5: <Obicinuitul nem al Bulgarilor, pre Thrachia cea de: multe ori prădată nestându-le în protivă vre unul dintre: ostașii Romanilor,. iarăşi o au prădat>. Cate cuvinte iale . lui Marchellin. socotindu-le, precum se cuvine a le socoti, chiar se vede, că, de au prădat Bulgarii Thrachia, mal na- | inte au prăaat Dachiile, prin care au trebuit să trecă în Thrachia. | N Sa a - Prădzile acestea ne maj putându-le suferi împ&ratul Anas- tasie, pre Bulgari i-au domolit cu daruri, Şi i-au îndemnat . să se întârcă spre Apus6 ; caril ascultând, au. trecut în 

! Author Historiae Miscelaneae sius Bibliothecarius in Hist, Eccl. - 
Lib. 15. 

| 
, 

ag. 5. Cea „1. 358. 
„* Cassiodorus in Chronico ad h. za as mo go £- paz. ii 

| 
as tom. 2, pag..55. 

a. Catona in Synop. Chronolog. I Marcel pi pag 55. a  - Author. Historiae Miscellae „ arcel. Gotnes in Chronico Lib..15. i | Indictione. 10. Probo et Avien + S. Theophun, in! Chronogră- | Coss, - 
| 

phia ad a. 11, Anastasii. Anasta- |: s Calvisius- in Opere Chronolo
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Pannonia, și au cuprins Syrmiul, împingând pre Gothi în 
strâmtârea . Pannoniei cer de sus 

Anul 504. Theodoric Amal craiul Ostrogothilor, și al Ita- | 
liei nesuferind luarea “Syrmiului, la care avea cădință din 
anul 489, când ai. bătut,--şi supus şie pre Gepidzi, în anul 
de acum au trimis pre Peţa comitul,. nu pre Peţamin, cum : 
il numesce Catona în Synops, cu 6ste în cântra Bulgari- 
lor, carile -vitezesce dând. războiu. pre craiul Gepidzilor, şi 
pre al: Bulgarilor i-ati tăiat, “și Syriiul încă au câşti- 
gat Italiei, “precum . scriă: Marian Scot 2, Cassiodor3, și Cal- 
visie 4. Aşișderea scrie şi: Herman 5, numai că acesta''purie | 
anul 501: adecă dice, că acestea s'au întâmplat cu tre any 
mal nainte. | a | 

Anul 505. Mundon, carele mai remăsese dintră Goihi în 
Dachia cea veche, unindu'și și pre Românii din Dachia, cea 
n030, Sai rădicăt asupra împăratului Anastasie, şi ai pră- 
dat Machidonia, şi Thessalia; în protiva căruia trimițân- 

"du-se Sabinian consulul, ai perit cu 6ste cu tot. Drept a- 
câia neputând cu armele sta în protivă. împăratului Anas- 
tasie, după obiceiul lui aă făcut “pace cu ban) î. N 

Anul 508. Theodoric Amal craiul Ostrogothilor şi al Ita- » 
lier, pre Visigothi, carii remăsâse în Gallia, îi strânge la o 
laltă, şi cetăţile Carcassul cu: Arelatul le mântue de în-- 
cungiurarea Frâncilor 7. 

Anul 511. Theodoric Amal lățesce stăpânirea sa până la 
Druenţia, și Visi-Gothilor le dă craiă pre Atalaric nepotul 

: Schânleben in Historia Car- |, & Hermannus Contractus apud = 
nioliae Tom. 1. Part. 3, Assemani in Calend. Tom. 2. Part, 

2 Marianus Scotus in Chronico. | 2, cap. 2. e | 

.% Cassiodorus pariter in Chro- 5 Seth. Calvis. in Opere Chro- 
nico. | „Îi nol 2 | , | 

* Seth. Calvis. in Opere Chro- ? Cassiodorus ad h. a. Catona 
nol. ex Sigonio.! in Synop. Chronol. -
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său 1; iară Anastasie Avgustul “surgunâsce pre Machidonie 
. . . % 

patriarhul Țarigradului pentru credința cea pravoslavnică 2. 

Anul 513. Pravoslavnicii cei din Schythia din Mesia. de 
glos, şi Dachia cea noao, adecă -Românil mal cu sâmă, v&- 
dând eresul împăratului Anastasie, s'au vorbit -la olaltă, ca 
credința. cea! adevărată să o apere 'cu 'arme împrotiva im- 
păratului ; -drept acâia şi-au ales: povăţuitoriă pre Vitalian, 

„feclorul lui Patrichiul comitului -federaţilor, carele era diaoş 
Român. Vitalian acesta: așa dară luând Români), şi pre alte 
nemuri cu sine, saii întâmpinat 'cu Ipatie,: feclorul Pairi- 
chiului Secundin, şi nepotul din: soră al împăratului Anas- 
tasie, carele povăţuia. 6stea cea împărătâscă, şi: lovindu-se 
la olaltă, numai într'o bătaie aă tăiat Vitalian ş6se-deci și 
cinci de mil din 6stea cea împ&rătâscă, şi pre Ipalie încă 
ai prins vii, şi Pat ținut Supt padă în Mesia până la 
anul viitoriu.. În războiul acesta au dobândit Vitalian ne- 
me&surată summă de bani, carea o trimisesă împăratul să se 
plătescă . 6stea, nenumărate arme, şi tot feliul de zăhărea 3. 

Anul 514. In anul acesta (scrie S. Theofan) î. Vitalian cu- prindend t6tă - Thrachia, Schythia,. şi. Mesia (așa dară şi Da-: chia), şi având cu sine: prea mare mulțime de Hunni şi de Bulgari, au luat Anbhialul, şi Odossopoiul, şi prădând tste până în Țarigrad, pre Chyril magistrul: oștilor din 'Thrachia încă laă prins; ci părtinind Țarigradului, tabăra şi-o ati aşedat la locul ce se chiamă Systhenie. Iară nădăjduind despre tâte, ai trimis pre unit să se râge de pace; şi aă jurat cu .tot sen 

Anastasie dez- 

dintră senatori 

 Cassiodorus in Chronico. Ca- - SR „ „tona |, e. i00. Ca * S  Theophan. in. Chrono- raph. i: Dios 28, Theophan. in Chronogra- erp. ad an, 22. Anastasii Dicori. + S. Thophanes in C 
phia ad an, 20. Anastasii Aug ad an, 28. Anaataaii DEE se
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- rigrădânul, “şi pre Fluviun să” întârcă în scaunele sale, din 
cate cu nedreptul' fusâsi lăpădați, şi ceia-lalți epi scopl încă 
să se întârcă în episcopiile sale, apoi așa să! se strângă so; 
bor, la care sobor să se chieme şi patriarhul Romei cu 
toți episcopii, ca așa cu. judecată -de obşte să se: îndrepte 
cele, ce fără de. cale. se orânduise. asupra pravoslavnicilor.. 
Jurând .pre tâte. acâstea împăratul, senatul, -și alţii din ma- 
gistraturi, şi din popor, şi încredinţând,; cum că aşa se - 

"Vor plini t6te,.. sau făcut pace, Și Vitalian s'au -înturnat 
a casă. . ...: ! 

Patrichiul Secundin, cumnatul du Anastasie de pe soră, 
Și tatăl luy Ipatie, încă cădend la picidrele lui Vitalian, cu 
multe lacrămi au căpătat slobod, şi sânătos pre fiiul s&u 
Ipatie din legăturile, în care să ținea în Mesia. 

Intracâia Horniisda episcopul Romei întețat de Theo- 
doric, şi ca se resplătescă lui Vitalian, pre Evodie episco- 
pul, și pre Vitalian arhidiaconul i-au, trimis la Soborul - 

în Heraclea chemat. Venitaa şi all episcopi din mal multe 
locuri, ca la doao sute, cari, înşelându-se și de procletul 

împărat, şi de Timotheii episcopul 'Țarigradului, fără de 

ispravă s'au înturnat de unde venise. Pentru că procletul | 

împărat stricând 'tâtă întocmirea, pre ascuns insciințase pre 

Papa de la Roma, să nu vină: că sacra, cu carea se făcea a 

chiema pre Papa la. soborul ce era a se face în Heraclea, 
0 dăduse lui Vitalian, se o trimată în Roma. | 

Aşişderea. scrii: Anastasie bibliotecariul 1, Chedren ?, Mar- 
“chelin comitul3, şi Avtorul Mischellei 4. - 

Anul 515. In anul acesta (iară S. Theofan 5 scrie) aţâţat 
fiind Vitalian de jurământurile cele strimbe ale lui Anas- 
tasie, multe rele ai făcut în oștile lui şi împrotiva împ&- 

a Anastasius bibliothecar. p. BA. + Author Miscelle Lib 15. 
2 Georg. Cedrenus tom. 1: p. 360. ss, Thvophanes in Chrono- 

* Marcellin. Com. in Chronico 
ndiclione Ssccatore solo Cos. ' graphiaad, an. 24. Anastasii Dicori.
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răției; pentru că năcăjindu'y „cu ucideri, cu „răpiri, şi cu 
lepădări. din rîndul ostașilor, ma! pre urmă spre mai mare 
batjocură vindea ostaşi! câte unul pe câte un..obol saă 
bănuț. | | | 

Anal. 516. Mihail. Lecvien ! la-anul acesta aduce cuvin-. 
tele lui Marchelin comitului, din care- arată, că Anastasie 
Avgustul . în anul de acum aă chiemat înaintea sa pre mai 

"mulţi archierei, între cari! ai. fost aceştea dintră Romani: 
Domnion al' Sardichel sat Triadiţei, Gaian al Naissulul sai 
Nissei, Alchis al Nicopoiului, şi Evangel al Pavtaliel; ci pre 
Domnion, şi pre Evangel îndată i-ai slobodit acasă, pentru 
că se temea de ostaşi cel pravoslavnici. din Ilyric. 
„Anul 517. Fiind. că “împăratul Anastasie Dicorul nu se lăsa de strimbătăţile sale, Vitalian Românul încă nu înceta, - de a se 'război cu dânsul; drept. acâia în anul de: acum: au prădat Machidonia şi 'Thesalia, aglungend până la: Ther- mopyle, şi la Epirul cel vechiu. În războiul acesta pre a- tâțea ai Tobit ostașii 'luy Vitalian, pre câți nai putut res- cumpăra trimișiy împăratului cu banil dintr'o mie de funți de aur bătuți ;. pentru: acâia ostaşii, may 

ticescă, caril. fost-ati Hunni, sau Români dintr'aţ lu! I6nn prefectul . Ilyricului, lipsindu” cu ce, sati i-au. dus robi îm- preună cu casnicii lor, Sau i-aă tăiat pre zidurile cetaţi- lor celor. închise 2, a - 

ales călărimea ge- 

Anul 518. Acesta e anul cel fericit, întru carele mail vârlos resăritul sau mântuit de împărăţia luy: Anastasie celui fără de nici o credinţă, carele tunând ceriul, fugea dintr'o chilie întralta, vrând să se ascundă ; ci putârea de su smait tare au fost de cât paza omenâscă: Pentru că Anastasie - Di- corul au picat mort, de. fulger fiind lovit, sau de: trăsnet? ma se scie. Acâsta se scie, că at mania ie, în “vârstă 
| SS că au perit în 9 Iulie, în vârstă 

„d 'equien in Oriente Christiano | . 2 Marcel: Com in Chroni lo- 
tom. 2, p. 307, a istaat ara rODIC: În-. 

„hi ! N | dieot, 10. Anastaşio et Agapito Coss,  
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„de 88 de ani; după ce au împărăţit 27 de any, luni 3; întru a căruia loc 6stea, şi senatul au ales împărat pre Iustin cel dintâiu, carele” au fost născut “în Illyric din părinți miel, ci nascerea cea de mice stat o au întărit cu virtuțile . sale 1. - a 

Nu e de-a se tacea, ce. S'aă întâmplat. cu Vitalian după . m6rtea împ&ratului Anastasie, despre carele aşa scrie S. 
Theofan 2: «Iară numitul de asupra Vitalian după mârtea 
lui Anastasie aşa de primit saă făcut Marelui Iustin, cât: 
au dobândit deregătorie. de magistru: de ste, Şi mergând 
în Țarigrad s'au făcut consul, şi coniit de present xai Kcumnra 
[lgzoes și întru atâta graţie era la împăratul, cât au, lepă- 
dat împăratul pentru dânsul pre Sever, şi at poruncit de 
lau ucisa. e i 

Gherman. din Capua 5, -încă aşa scrie despre Patern arhi- . 
episcopul Babbei, și despre Vitalian: «Prea răilostivul îm- 
părat în adunarea cea de, obşte, în carea şi nol am fost de | 
față, pre episcopul Patera, și pre Iluminatul bărbat Vitalian 
i-au primit în graţia sa; iară pârâtorilor. le-ai poruncit să se 
rOge episcopului săi de ertare». Pârâtoril aceştea era Monahil 
din Schythia, carii făcea pre Patern: arhiepiscopul săi Nes- . 
torian, pentru că nu le îngăduia se -propoveduiască : «că 
unul din Prea Sânta. Troiță au pătimit pentru nor». | 

Tot întru acesta an aă scris soborul din Țarigrad patriar- 
huluy iarăşi din Țarigrad. lui I6nn despre Sever patriarhul N 
Antiochiei, şi despre alți eretici, despre ale căria însciinţări 
iscălituri Lecvien€ : aza scrie: «sau iscălit:  Amantie micul, 
episcop al cetăţii , Nicopoiului din Mesia a doao cu mâna sa» carea 
iscălitură grecesce nu 'se află, fără numai lătinâsce, de unde . 
se pdte închide, că Amantie numai lătinâsce Sau iscălit». Eu 

! $, Theophanes in Chronogra- |. „Germanus Capuensis în Epis- 
phia ad ult. an. Anastasii Dicori. | tola hoc anno missa ad Hormisdam 
Catona in Synopsi Chonol. “1. Papam. a Nu 3 

* Idem S. 'Theophanes . ibidem „+. Legquien in Oriente Christ. 
ad annum primum lustini |. Aug. Tom. “1. p 1228, 

e
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adaog, că numa! lătinâsce au şi sciul Amantie, pentru că 
era Român din colonii lui Traian prăsât. Veqi ce s'au dis 
la anul 458... ” : 

„Anul 519. În. anul acesta (dice S. Theofan) 1 « Vitalian cu 
vicleșug; s'aă omorât 3ohopovj9m di “Țarigrădâni din mânia 
carea, o -avea, asupra lui; pentru uciderile cele mulle, ce se 
făcuse, când s'au rădicat în contra lui Anastasie.» Ci Ca- 
tona ?,. dice, că Vitalian saă omorât de Iustinian prin vi- 
cleșug. Eu. nu: sciă de unde o ai supt acâsta Catona? ca- 
rele, și mortea: lui Vitalian încă o întârdie cu un an. 

„Anul 522. Cabad craiul Persilor să seslă cu războiti în 
protiva împăratului Iustin, al căruia spori se împâdecă de Vilisarie, Și de Sitta povățuitoriă oştilor împăratului Iustin, 

Anul 524. Împăratul Iustin -gonesce eriticii, pentru cari! în zădar să rogă Theodoric Amal craiul Ostrogothilor, şi: al Italiei, prin solul săă anume I6nnî. Theodoric încă se abate de la bunătăţile sale, ȘI în anul de acum oin6ră pre Boeţie, iară în anul viiloriă pre Symmac sociu lui Boeţie, „Smeni de frunte din Roma5, a 
__Anul 526. Theodoric Amal craiul Ostrogothilor, și al Ita- lie sau căit, că au omorât pre Boeţie, pre Symmac, şi întru atâta Sai turburat'la fire, cât i sai năzărit, că vede capul lui Symmace pre 'ceriu în semnul pescelui; de carea năzărire Spăimântându-se, şi bolnăvindu-se au murit în 30 Avgust, în -vârstă de 70 de ani; căruia i-au urmat Atalaric „ nepotul s&i din fată; ci fiind că : Atalaric era prea tintr, tutela lu o au purtat mumă-sa, Amalasunta,. carea au pus otar între stăpânirile Ostro-Gothilor, și a Visi-Gothilor riul Rodanului $. 

i 
1 S. 'Theophanes in Chrono- * S.:'Theop ad ar - graphia ad. an. 2. lustini I.Aug. | tini [, Aug Panes d an. 7 us 

3 Sorin pSYnonsi Chronol. 2. Cassiodorus in Chronico: 
graphia ad, an. 5 lu brono- Cassiodor, în  Chronico. Ba- Catona în Synopsi Chronol. &. |.ron, în Annalib. Ecel, ad. h. an. ]| Câtona in Synopsi Chronologica.  
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Anul 527. Împăratul Iustin cel din tâiă în anul de acum 
ai numit Avgust, şi collegă şie pre Iustinian cel din tâiu, 
apoi la a patra lună după acâia ai murit, întru întâia, di. 

a lunii lui Avgust, în vârstă de 77 de ani. După “m6rtea, 

lul Iustin n'a mal trebuit să se facă noao alâgere de îm- , 

perat, pentru că era de faţă Iustinian. feclorul lui Savatie, 

și al Vigleniţei sororel reposatului imp&ratului Iustin, 'ca-. 

rele au şi început singur a oblădui tâtă  împ&răţia răsă- 

ritului 1. | - 

Înţelegând acâsta -muma, și tutrița lur. Atalaric Amala- 
sunta, cu grabă au trimis soli de pace şi de pretenşug la 

Iustinian Avgustul, apol aşa voind Ostro-gothii, au lepădat. 

dascălii de lângă filul s&a Atalaric, ca se nu învâțe: pă- | 

rendulise că învățătura să împoncișază cu vitezşugul 2. . 

Amul 528, Despre începerea împărăției Avgustului Tusti-. 
„ian celui din tâit în doao cărți ale lui 'vorbâsce Proco- 

pie, în cea din tâiu3 dice: «Când aă dobândit împărăţia. 
Iustinian, unchiul lui Gherman, Antele vecinii Slovenilor: 

irecând Dunărea, cu mare 6ste aii „năpădit în otarăle Ho-. 

manilor, iară „Gherman, pre carele numai de curând îl fă 

cusă împăratul magistru” oștilor din 'Thrachia, lovindu- se cu 

oștile. nemicilor pre iale le-au învins, Și. mal le-ati stins». 

În c6ia-laltă cârte 4. adecă în istoria cea ascunsă mal a 

mar. scrie despre Iustinian dicând: «de când au început 
Iustinian a împărăţi, Hunnii, Slovânil, şi Antele mai în toți” 
anil au jefuit prea fără de milă Tilyricul, și -t6tă 'Thrachia,. 

țara Greceâscă,  Chersonesul, şi tâte ţerile,. și norâdele, câte. 

sânt între marea Egeului și Oştezile “Tarigradului. AȘ crâde, 

Că în fiesce care năpădire mai mulți de. câte doao sute de: 

oi $, Theophan.. in Chronogra- 3 Procopius de bello Goihico. 
ia ad a. î. Iustiniani Aug. Ca- 

tona in Synop. Chrono. * . Lib. 3. Cap. 40. 
* Author Miscelle Lib. 16. Ba- |: + Jdem Procopi., in Histor. Ar-. | 

Ton. in Annalib E ad 
Catona |. c, ibus Eecl. ad h. a. cana Cap. 18. sive pag. 52.
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mil de Romani .sa s'au tăiat, saă s'au robit, întru atâta, cât 
în. țerile acâstea nui de a vedea fără - numai pustietate 
Schithier.... ci Hunnii, şi Slovânil şi alți varvari încă nu sau 
întors întregi a casă; pentru că în attacuri, în baterile ce- 
tăților, şi în războele . cele fără de noroc multă vărsare de 
sânge, au suferit şi ei, ca nu numai Romani!, ci .şi .var- varii se cunâscă inima cea răvnitâre de sânge a lui lu: stinian».: Până aci Procopie, duntru a căruia cuvinte doao Poți culege, una; că colonia luy Traian beţii strămoșii noștril încă mai” rămas” nejetuiți de varvaril de' Procopie numiți; alta, că Hunnăt nai fost usebiţi în viţă de sloveni, precum acesta o arată şi Șenleben 1. în Istoria. Carnioliei. 

Anal 529. Iustinian Avgustul în anul acesta au - dat afară „cartea legilor cea despre numele luk numită, carea până în „timpul “nostru se ţine, şi se învață în toate universitățile, ca un izvor a. tuturor, legilor omenesci2. | . 
Anul 530. Velisarie. şi „Sitta "carii. încă de împăratul Iu- Stinian fusese “trimiși împrotiva lui Cabad craiul Persilor, în anul de acum forte vitejesce Sai purtat; pentru că Ve- lisarie. ai învins pre Peroz în Mesopotarnia, iară Sitta, pre” Mermorse în Persarmenia 3, caril era povăţuitorii lui Cabad. Iară Bulgari în anul acesta au prădat Thrachia, împro- tiva cărora grăbind Mundon povăţiitoriul oștilor din Illy- ric, despre carele, cum mi se pare;:s'aă vorbil la anul 305, “pre! cinci sute i-a lăiat, pre. ceial-alți i-au fugărit 4, În Alrica . Gelerner filul lui Gelarid strănepotul lu!  Gen- seric. craiul Vandalilor încă Sai 'sculat asupra craiului Hil- 

! Ioann. Ludovic. Schănleben in | ad:a, 4. lustiniani Aug. Catona in Mistor. Carnioliz 'Pom. |. Part. 3. Synop. Chronol | o * Baron. in Annal, Ecel. adh. | + Marceliin. Com. in Chronico In- a. Catona in Synop. Chronol. | dictione 8. Lampadio et - Oreste * S. 'Theophan. in Chronograph | Coss, E Mi 
„    
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apol în. Gelemer ai avut sfârşitul 1. 

deric, și l-au despuiat de crăimea Vandalilor,: carea crăime | . 

i Anul 531. Mai nenorocos ati fost Velisarie în anul de a- 
cum, pentru că silit fiind de al săi, să se bată s'au biruit 
de Azareth povăţuitoriul lui Cabad.. Cabad craiul Persilor - 
încă ab murit, căruia i-ati urmat Hosroe 2, 

Anul 532. Țarigradânil ne: 'ndestulându-se - cu “purtarea 
Avgustului Iustinian, ai jurat asupra lui, a cărora răscâlă.. 
0 ai aședat împăratul tăind trei-dăci de” mil .dintră dânşii 3. 

În peotiva Amalasurite! incă au jurat uni! întră Ostro-. | 
gothi, drept acsia Amalasunta au, aședat cu Avgustul Iu-. . 
stinian, cum să fugă la densul,- şi după accia omorând pre 
trei dintră conjuraţi ai” potolit răscoala 4. . : 

Anul 533. Împăratul Iustinian face pace cu Hosroe craiul: - 
“Persilor, 'apo! pre Velisarie îl trimite în: cântra "Vandalilor 
în Africa, carele au învins pre :Gelimer, şi au luat :înapoi - 
cetatea Cartagului;. ci Gelimer s'au împreunat cu frate-săă.: 
Tazon, şi. lovindu-se cu Velisarie iară'și sau: învins, per- . 

| dând tâtă tabăra, în carea fârte multă. blagă .aă aflat Ve- -.. 
lisarie 5, - 

Anul 534. Gelimer craiul Vandalilor, după pârderea ta- 
bere! cea din anul trecut, fugisă în muntele Pappua, undei: incungiurat fiind de Fara generaliul lu Velisarie, „la atâta 
lâmete ai venit, cât în anul acesta i-ati căutat să se dea 
prins; pre carele Velisarie l-au dus în Țarigrad, și formos 
triumf au ţinut despre el: Așa sau stins și. crăimea, şi nu- | 
mele Vandalilor: în Africa. o 

! Procopius de Bello - Vandal. + Idem Il. ce. 
Catona |. e. RE : 

? S. Theophan. in Chronograph. | a ad a. 5. Iustiniani Augusti. Catona Catona in Synop. Chronol.. 

2 Author Miscelle Lib. 16. Ca- 
tona in Synop.-Chronol. - Catona in Synop. Chronol. 

'5 Procopius de bello Vandalico. 

in Synop. Chronol. . - 6 Procopius de bello Vandalico..
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Iară Amalasunta, murindu' feciorul Atalaric craiul Ostro- 
gothilor, şi al Italiei în vârstă de 16 anj,.s'ai măritat după 
Theodat fectorul Amalafridei sororei lui Theodoric Amal, și 
au făgăduit Împăratului. Iustinian; că îl va da Italia, Şi Theo- 

“dat au făgăduit căi va da Toscana.; ci Theodat n'ai ţinut 
făgăduinţa, și pre Amalasunta vara, ŞI murea sa, prin 
carea aii fost înnălțat la crăime, încă o ati omorât. 

Anul 535. Pentru uciderea. Amalasuntei, și pentru că nu 
Și-au. ținut făgăduinţa, se dea îndărăpt Romanilor Italia, şi 
Toscana 'Theodat craiul Ostrogothilor, Avgustut Iustinian 
i-au poruncit războiu; și Velisarie au cuprins Sichilia, dară 

 Ostrogothii ai biruit pre Mund povățuiloriul Romanilor în 
Dalmația 2. IE e | 

Bulgarii încă trecuse în Mesia de! glos, pre caril i-au 
bătut. Țitta patrichiul "la rîul Iatrului 3, care la Nicopoiu se 

„Varsă în Dunăre. . Se 

Anul 536.. Theodat înțelegând -invingerea, ce o 'avusâse 
Ostrogothii de Mund povăţuitorial romanilor în Dalmația, 
aii : stricat . tâte legăturile cu înipăratul Iustinian ; pentru 
carea faptă, dară mai vârtos, pentru că Velisarie au cu- prins Neapolul; și Roma, Ostrogothii Paă pus jos din cră- ime, şi au ales în locul lui pre: Vitige, carele au tăiat -pre Theodat, când iugea cătră . Ravenna,. şi însurându-se, au luat şie musre pre Matasunta fata Amalasuntei, apoi -aă mânat înnainte războiul cu Romani) 5. 
"Anul „587. Vitige craiul Ostrogothilor în. anul acesta au încunglurat Roma cu 150,000 de ostași, carea vite- 

1 Author Miscelle Lib. 16. Ca- | aia. tona |. e. 
2 Procopio de bello Gothico. Au- 

thor Miscel!e Lib. 16. Catona in 
Synop. Chronol. - 

3 Marcell. Com. in Chronico In: 

13. Belisario solo Consule. 
„* Hofman.'in Lexico Universali. 

„Bruzen in Dictionario. Geographico. 
* Procopius de bello Gothico Lib. 3. Author Miscelle Lib. 16. Catona 

in Synop. Chronologiea. 
+ 

: .  
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jeşte o au apărat Velisarie numal cu cinci mil. de ostași 1. 
Atuncea ai încungiurat Velisarie -Roma cu Zid, care până 

in cioa de astă-di custă, nici e ca alte ziduri oblu la nori. 
ci răsturnat în afară, ca se nu se pâtă urca în lăuntru . 
varvariil,: de care zid mult: m'am mirat, când l-am vădut.. 

Anul 538. În Italia. Velisarie au trimis pre : -Ioann se cu- 
prindă Ariminul, iară Vilige au lăsat încunglurarea Romei, 
și Sau cărat după Ioann; ci Velisarie ai învins. pre Ostro- 
gothii cari! fugea de la Roma, și pre cel ce “încungiurase 
Ariminul cu venirea sa i -au spăriat, şi i- au rogărit de lângă 
Arimin 2, 

Almintrelea ai curs lucrurile romanilor în Schythia cea 
mică, şi în Mesia de'jos; pentru.că doi cra! ai bulgarilor 
Volgher, şi Drungo, cari! biruia o parte a Dachiel ceil veche, . 
fiind povăţuitori oștilor românesci în Mesia Iustin, iară în 
Schythia Biudarie, ad trecut Dunărea, şi aii început a prăda 
amendoao. (erile; cărora eşindu-le în -cântră numiţii-povă-. 
țuitori, Iustin au. picat în războii, întru -al căruia loc aă 
lost pus Constantin feciorul lui Florentie; iară bulgari! ai: 
pătruns până în părţile Thrachiel. Carea înțelegându-o' A- 
cum hunnul magistrul oștilor din liric, căruia îl fusâse 
în botez nănaş împăratul Iustinian, au grăbit împrotiva 
Bulgarilor, şi încunglurându' f6rte reă i-au frânt omorân- 
du-le amândoi craii, şi luând de la e! tâtă prada: ci: 
când se înturna acuin, și Romanii. veseli, şi fără de vre-u 

"frică, aă nimerit alți Bulgari, carii aă biruit pre "Romani, 
Și între ceia- -lalți aă prins cu laţul pre . Acum, pre Constan- 

tin, şi pre Godilla;. ci Godilla au tăiat laţul cu sabia, şi 

au scăpat, Constantin sau 'rescumpărat cu o mie de numi: 

dară pre Acum hunnul lau dus Bulgarii cu sine rob.3 

1 Procopius, Author Miscelle, pha. ad an. 12. luştiniani 1. Au- 

„et Catona II. ce. lo Gothico Lib, | Busti- Author Miscelle Lib. 16. Ge- 
: Procop. de bello Gothico Lib. | , 274 “A_ 

3. Catona în Synop. Chronologica. | 08: Cedrenus Tom. l. p ST. A 
„38. Theophanes i in Chronogra- nastasius Bibliothecarius pag. 62. 

Cronica românilor. Tom. IL MU
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Anul 539. După ce au robit Bulgaril pre Acum huunul 

magistrul oștilor din Iiliric, -Mund “carele de 'viţă -era Ge- 

pid, ai mers în Țarigrad, “unde fu primit de împeratul 

Iustinian cu mare cinste, şi dragoste nu numai el, ci şi 

feciorul lui; dâcă Vai numit magistru oștilor, şi lau tri- 

mis în Iliric în locul lui “Acum, căruia când mergea (dice 

S. Theofan 1 nici era departe de Iiyric, i-au închis ca- 

"dea o'6ste nenumărată a Bulgarilor, ci el şi-aii deșchis ca- 

lea cu ferrul, şi năvâlind în nemici, pre toți i-ai şters de 

pre' lume. Pre povăţuitorii cei mai aleşi cu mai mulți robi 

i-au trimis în Țarigrad, unde batjocorindui în tot chipul, 

i-aă trecut prin cercul! (cel mare). După aceia în 'Thrachia 

“ au fost adâncă pace, ni au mal înarăznit Hunil (mai diceaş: 

Ş Bulgarii, de n'aii fost tot de o viţă hunii cu bulgarii, pre- 

„cum sau dis la anul 528), dâci înainte a trece Dunărea, 

„ce iaste mal mult, pre robil cel din bulgari i-au trimis împ&- 

„ratul în. Armenia, şi în Lazica, de i-au scris între ostași. 

Aşişderea. scrii Gheorghie Chedren 2 și Seth. Calvisie * 

despre Mund şi "despre Bulgar. 

“In Italia Ostro-Gothil în anul de acum ai stricat Medi- 

olanul, iară Velisarie au luat Fesulele, şi Avximul, apoi al 

încungiurat pre: Vitige în: Ravenna. + 

Anul 540. Hosroe craiul „persilor atâțat fiind de solii Jul 

Vitige craiul Ostro- Gothilor, rumpe pacea cu Romanii, şi 

arde cetăţile Sura, -Verea, şi Antiohia 5; iară -Vitige ne mal 
putând suferi f6mea în Ravenna, Sau dat pre sine lui Veli- 
sarie rob, pre carele ducându-l Velisarie în Țarigrad, Jus- 

„tinian Avgustul Tau făcut patrichisi, dară nu mult all trăit, 
ca, patrichit după doi anl ai murit. 6 | 

„4 8. Fheophan in Chronograph, ss. 
ad an. 18. lustiniani [! Aug, aph Theophan. ad an. 14, lus- - 

„Georg, Cedrenus Tom.1, p. 372, tiniani I. Aug. Caiona in Sinop. 

3 Set: Calvis. în Opere Chronol. | Chronol. 
* Author Historize Miscelle [, 16, |. $ Author Miscelle Lib. 16, Ba- Catona in Synopsi Chronolog. ron. ad.h. an. Catona.|. e. -    
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Anul 539. După ce au robit Bulgaril pre Acum huunul 

magistrul oștilor din Iiliric, -Mund “carele de 'viţă -era Ge- 

pid, ai mers în Țarigrad, “unde fu primit de împeratul 

Iustinian cu mare cinste, şi dragoste nu numai el, ci şi 

feciorul lui; dâcă Vai numit magistru oștilor, şi lau tri- 

mis în Iliric în locul lui “Acum, căruia când mergea (dice 

S. Theofan 1 nici era departe de Iiyric, i-au închis ca- 

"dea o'6ste nenumărată a Bulgarilor, ci el şi-aii deșchis ca- 

lea cu ferrul, şi năvâlind în nemici, pre toți i-ai şters de 

pre lume. Pre povăţuitorii cei mai aleşi cu mal mulți robi 

i-ati trimis în Țarigrad, unde batjocorindui în tot chipul, 

i-aă trecut prin cercul (cel mare). După acâia în 'Thrachia 

“ au fost adâncă pace, ni au mal îndrăznit Hunii (mai diceaş: 

Ş Bulgarii, de nai fost tot de o viţă hunii cu bulgarii, pre- 

„cum Sai dis la anul 528), deci înainte a trâce Dunărea, 

„ce iaste mal mult, pre robil cel din bulgari i-au trimis împ&- 

„ratul în. Armenia, și în Lazica, de i-ai scris între ostași. 

| | Aşişderea. scrii Gheorghie  Chedren 2 și Seth. Calvisie * 

despre Mund şi "despre Bulgar. 

“In Italia Ostro-Gothil în anul de acum ai stricat Medi- 

olanul, iară Velisarie au luat Fesulele, şi Avximul, apoi al 

încungiurat pre: Vitige în: Ravenna. + 

Anul 540. Hosroe craiul „persilor atâțat fiind de solii Jul 

Vitige craiul Ostro- Gothilor, rumpe pacea cu Romanii, şi 

arde cetăţile Sura, -Verea, şi Antiohia 5; iară -Vitige ne mal 
putând suferi f6mea în Ravenna, Sau dat pre sine lui Veli- 
sarie rob, pre carele ducându-l Velisarie în Țarigrad, Jus- 

„tinian Avgustul Tau făcut patrichisi, dară nu mult all trăit, 
ca, patrichit după doi anl ai murit. 6 | 

„+ 5. Theophan in Chronograph. 
ad an. 13. lustiniani [. Aug. - 
„Georg. Cedrenus Tom. |, p. 372. iniani 1. Aug. Caiona în Sinop 

3 Set: Calvis. în Opere Chronol._ Chronol. 
4 . . . A Author Historize Miscellce L.16. | :$ Author Miscelle Lib. 16. Ba- 
atona în Synopsi Chronolog. ron. ad.h. an. Catona.]. e. - 

5 $. Theophan. ad an. 14, lus-
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Anul 541. După ce au. prins Velisarie pre Vitige, .Oslro. 

: Gotil bucuroși ar fi primit crai loruși sai pre Velisaiie 

sai pre Uraia, ci ei nai primit crăimea.: drept acsia şi-a 

ales craiă prea Hildebald feclorul lui Theud, craiului Visi-Go- 

thilor, carele ai omorit pre Uraia ostro-gothul cu vicleşug: 

„ci Hildebald încă nu o aă mânat îndelung ; pentru că în 

anul acesta fu ucis, căruia i-au urmat Eraric, ales fiind 

de rudii n&mul s&ă; pre carele după “cinci lunt aşișderea 

lau omorât Ostro-Gothil, şi au ales în locul lui pre  Totila 

nepotul lui Hildebald din frate, carele aă: vindecat. lucru- 
rile: Ostro-Gothilor câle frânte; pentru că. tot întru acesta - 

"an ai învins pre Romani la Favenţia, şi au luat în dă- 

“răpt mai multe cetăţi în. Italia.:1 -Acestea, şi care vor urma 

“Sat întâmplat Romanilor, pentru că pre Velisarie lau tri- 

mis în c6ntra persilor?. - 

Anul 542. Velisarie alungă pre persi din otarele imp&ră- 

ție! r&săritului, -ci în Italia Totila craiul Ostro- Gothilor mai 

de multe ori, şi. în mal. multe locuri - pre Romani îl bate.& 

“Anul 543. 'Totila araiul Ostro: Gothilor cuprinde .Neapolul, 

Iustinian Avgustul trimite în locul lui Velisarie pre Martin, 

pre carele îl! bat persil 4. _ 
- 

Anul D444. Avgustul Iustinian iarăși. trimite pre Velisarie 

în Italia asupra Ostro-Gothilor, carii în anul acesta ai luat 

Tiburul cetatea Italiei nu departe de Roma.5 

“Anul 545. Totila în anul acesta au cuprins Firmul, Așcu- 

lui, Spoletul, Assisiul,. şi alte cetăţi ale Italiei, şi mal pre 

urmă au încungiurat Roma. $ 

! Procop. de bello Gothico. Ba- | 3 5. 'Pheophan.ad an. 16. lu- 

ron. in Annalib. Ecel. ad. h. an. | stiniani |, Aug. Catona |. c. 

-Catona in Synop. Chronol. | | 4 Catona in Synop. Chronol. 

2. Author Miscelle Lib. 16. Ca- | * Idem Catona'l. c.- 

tona |. ce. 5 [dem Catona |. c. 

ja ma a 

N N
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Anul 546. Velisarie în zădar se silâsce, se ducă zăhărea 
în Roma; pentru că oştile din Isavria : au vindut Roma lui 
Totila 1. - 

Anul 47, Velisarie ne putând suferi „Perderea. Romei, în 
anul acesta, de noă au încungiuratu- 0, şi o ai luat înapoi 

-de la Totila, cu mult mar. tare întărindu-o, de cum o în- 
tărisă în anul 537; „ci perdând călărimea după acâla ai 
trecut în -Sichilia 2, 

Anul 548. 'Catona 3 scrie la anul acesta: «În protiva lui 
„Iustinian j6ră Arsache, Şi Artavane, slovânil Gepidzil, Lon- 
gobardii, şi Herulil prădâza otarele împărăției Romanilor». 
Ei nu mult înțeleg din cuvintele acestea, căci sânt _scrut, 
și prea încrucat scrise; pentru acâla voiu aduce aci cuvin: 
tele lui Procopie, * "măcar “că. Stritter, le aduce la al un- 
'spră-zâcelea an al războiului cu Ostrogothil, adecă la anul 
„546, apol voiă adăoga ce dic Și ați avtori. Așa dară Pro- 
copie 5 dice: “<Atunc! Antele, precum sai dis, pre bărbatul 

„acesta, (pre unul dintră dânşii, carele fusâse rob la Slo- 
vEni. şi altul dintră Români, ce era rob la Ante, numa! 
ca se scape, îl mărturisea a fi Hilbudie magistrul 6ster Ro- 

„_manesci) în adunarea lor Pau silit să dică, că el iaste Hilbu- 
die magistrul oștilor Romanilor, lăudândui- -se cu casne, de 
nu va dice aşa. Când se lucra acâstea la Ante, Avgustul 

Iustinian trimeţ&nd solie la varvari aceștea au poltit ca să trecă toți in cetatea cea bătrână, ce se chiamă Turn, carea fiind aședată dincolo de: Dunăre, şi zidită de împăratul Traian, de mulți ani era g6lă, prădată fiina de Varvarii cel din veciny. Avgustul Iustinian au făgăduit Antelor, că le va da cetatea acesta, și tot ținutul din pregiur cu cădința cea 
- SN 

' Idem Catona |. 
2 Procopius de bello Gothico. 

Author Miscellae Lib. 16. Catona 
in Synopsi Chronol. 

* 

3 Catona' in Synopsi Chronol. 
* Stritterus 'Tom. 1, păg. 542. 
5 Procopi.'de bello Gothico Lib. 

3. Cap. 14.  
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| vâche, ce o avea Romanii la dânsa ; că va inea pretenşug 
cu dânșil; şi că bani încă le va da de biu, numa! de vor 
- face cu dânsul legătură, cum că vor sta împrotiva Hanni-. 

lor, când vor vrea să prădâză "împărăţia Romanilor. Audind 
acestea, varvarii, la tâte saă legat, una poftind de la împă- 
ratul, adecă se lasă pre Hilbudie, să lăcuiască întră dânșii, 
punându'l iarăşi în cinstea cea. mai din nainte de magistru 

„al oștilor Romanilor, „credând şi ei, că iaste adevărat 
- Bilbudie. Înflându-se omul acela cu nădâjdea, el însuşi 

vrea, să fie, şi se numea pre. sine Hilbudie magistrul oşti- 
„lor Romanilor. Drept acela mergend.el” la Țarigrad, Pau 
" întimpinat Narses în cale, şi prindend_ vorbă cu dânsul, 

au priceput, că iaste impostor, măcar că vorbea lătinâsce; 
şi învățat fiind despre semnele lul- Hilbudie multe mințea 

” dintrânsăle, pentru aceia prindându'l Narses, laă întețit, de -. 

au: spus t6tă tecna, şi aşa Pau dus cu sine în Țarigrad.» 

Din cuvintele acâstea ale lui Procopie, culege întăiu, că 

Antele, slovenii, şi hunnil în anul acesta stăpânea ţera Mun- 

tenescă, Moldova şi Buglacul sau Bessarabia; a doao, că 

supt numele. de tot. Dachia cea veche, carea şi mai chiar 
se va arăta la anii viitori, unde voii cuvinta despre câle de 

îimperatul Iustinian, de-a stânga, şi de-a drepta: Dunărei zidite. 

Anul 549. Cât sat -înturnat din Italia Velisarie, Totila 
craiul Ostrogothiloe îndată au luat Roma!; iară. Hlosroe 

craiul persilor, Şi-au trimis '6stea în Lazica 2. | 

Almitrelea sau întâmplat tâte intru amândoao “Dachiile, 

vreau a dice, și” în cea veche, și în .cea noao; pentru că, 

după cum scrie Procopieâ: <Gepidzii, carii au ţinut mal de . 

demult Syrmiul şi tâtă Dachia, cât ai luat Iustinian Av- 

„gustul tera acela de supt stăpânirea Gothilor, pre Romanii, 

carii era înte'Ensa. i-au dus în robie, şi păşind mal nainte, 

a Procopius de bello Gotiheo. 3 “ llo Gothico Lib. 
Lib. 3. Catona in Synopsi Chronol. Procop „ de be 9 | 

2 Author Miscellae Lib. 16. Ca- | Cap. 33. 
tona]. c.
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aii prădat împărăţia Romanilor. Pentru .carea fuplă a lor 
împăratul de: aci înainte.nu le-ai mal plătit, ce obicinuise 

„a căpăta:-mai de demult de la Romani». 

Jară dând Avgustul ] ustinian. Longobardilor cetatea Noricul, . 

şi cetăţile Pannoniei, şi alte locuri, afară de acâra prea mulți 
banii, el-ati lăsat -patria lor, şi trecând Dunărea sau aședat 

nu departe de Gepidzil.>: | - 

«Unele alte. locuri. ale Dachiei sp e Singidon . le-aă dat |. 
Împăratul Herulilor, unde lăcuesc acuma.» 

Mal. aduce acelaşi Procopie !, zi dicerea solilor Longobar-. Si 
dilor, carea o aii avut inaintea împăratului Iustinian, şi sună 

„aşa: «Mal nainte vreme, când Gothit stăpânea (Dachia cea: 
n080), Gepidzil se trăsâse dincolo. de Dunăre, unde şeduse . 
“mal de demult cu toţii, așa „de tare temându-se de putârea 

„Gothilor, cât maă cutezat. vre o dată, a trâce Dunărea. 

Atunci confederaţii, şi cei mai mari prâteni al Romanilor, 
când supt numele pretenșugului, şi de la Împărații cei mal 
din nainte, și de la tine-cel ce. așişderea ești făcătoriu de : 
bine, în toţi -anit .primea congiarii, (cinsti de ste, sau 0s-. 
psțe). Acuma bucuroşi i-am întreba . pre d6NŞII, ce au răs- 
plătit Romanilor :pentru atâtea faceri: de bine? Adevărat 
nici puțin, nici mult pot arăta, . Până când n'aă avut. cu 
ce se ve vateme,. până. atunci, Sai. contenit mai mult de - 
silă, de cât de voe. Pentru că tâte, câte sânt preste Du- 
năre, le ţineaţi perdute, și de la cele dineoce de Dunăre, 
îl oprea pre dânşii frica ce avea de Goth... "Pentru că iată 

- Gepidzil, cât au vequt, că Gothil saă izgonit din totă Da- 
chia, şi că voiu. sântep împedecaţi cu războii, -îndată a. 
îndrăznit, ca niscai fără de l6ge a năpădi în ţinutul vostru,... 
Syrmiul îl țin Gepidzii, o Împărate! şi pre Români îl duc 
în robie, fălindu- -se, că ei biruesc t6tă: Dachia ; 
“învingere a unui războiă, sau pentru voi, 
împrotiva vâstră 2» 

- după carea 

sau cu vol, sau 

!- Procopie. ibidem. Cap. 34. i .  
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Ca se poll mal. lezne înțelâge t6te, câte 'scrie la anul a- 

cesta Procopie, poltorâsce, câte am scris la anii 457, şi 490; 

apoi ia sama, că Ostrogothil, bine că au golit Dachia cea. 

noao, și au cuprins Italia, totuşi Syemiul, şi drept -aceia i 

și Punnonia”ai avut supt sine, până la: războiul lui lusti- -.. 

nian-cu dânşii, după cum sau arătat la anul 504. 

Tot întru “acesta an, saă în cel îndată următorii trăia | 

Vitalian arhiepiscopul Babbel, cătră carele ai scris Patriar- .. . 

-hul Romei Vigilie epistola, ce s'au cetit întru al cincilea 

Sobor Ecumenic, din Țarigrad al doilea. Vedi pre. „Lecvien !. l 

Anul 550. Şenleben 2? la anul acesta aşa scrie: «In tâm- E 

_pul acela în Illyric, de e de a se crede lui: Marul, şi Tu Dio-:.. 

cleat, stăpânea după Ostroil Seviolad din remăşițele Gothi- ': 

lor de viţă,: carele cu norocul armelor își lăţise crăimea:; 

până în Valahia, şi în otarele Poloniei de acum 'subjugând i. 

şi Dalmația». Nici smintâsce Şenleben, când scrie acestea, 

pentru. că Gepidzii, caril era de o viță. cu Gothil, cum-s'ai 

arătat la anul 397, pe vr&mea. acâsta cu adevărat stăpânea. : 

Ard6lul şi ceia-taltă partă a-Dachiei ceil veche, ce iaste între . 

Ardliă şi între Tisă, afară- de Syrmii şi de Illiric, precum 

al putut ințelege,” din cele ce sati scris la anii cei mul din -. 

nainte; drept acâia ai trebuit să.li se: lăţescă crăimea până 

în Valahia şi Pannonia, sau Galiţia de acum. Ia 

La răsărit Guvaz craiul Lazilor, şi povăţuitorii Avgus- 

tului Iustinian, tot într'acesta an ai bătut pre Horian po- 

văţuitoriul lui Hosroe cr aiului persilor ; : iară la apus Totila 

craiul Ostrogothilor ai prădat Sichilia 9. 

| Anul 551, 'Totila “ urându-se a se mal bate cu: Romanii, 

! Lequien in Oriente Christiano ! - 3 $, Yheophan. în Chronograph. - 

Tom. 1; pag. 1216. Au ad an. 24. lustiniani |. Aug. Au- 

2 I6nn. L.udov. Schănleben in | thor Miscelle Lib.. 16: Catona in 

Histor. Carniol:e: Tom. 1. Part. 3. | Synop. Chronol. :
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cre. pace de la împeratul lustinian, carea nedobândindu-o 

încungiură . Ancona, ci în zădar 1. 

Anul 552. In anul acesta do! cral ai perit: Guvaz al La-: 
zilor, Și Totila al Ostrogothilor ; pre Guvaz lau omorât po- 

„văţuilorii lui Iustinian cu mare nedreptate numai din pizma; 
iară Totila, carele n'au. fost ma! puţin de cât Theodoric A- 
mal întâiul crai, al Italiei, au cădut în războiu, ce au a: 

„ut cu Narses2, 

Anul 553, Ostrogothii după mortea lui Totila ai pus craiă 
pre Teia, carele. culegând oștile cele răsipite ale Ostrogo- 
thilor, în anul acesta s'au lovit cu. Narses în Campania, ci 
fără de noroc; pentru că nimerit fiind de o săgâtă au pi- 
cat mort în războii, şi aşa sau stins cu Teia şi crăimea 
şi numele Ostrogothilor 3. pi E 

Tot întru acesta an Sau ţinut al doilea Sobor. în Țari- 
grad, ce au fost al cincilea Ecumenic, li carele sai strâns 
160 de Arhierei dinpreună cu Vigilie Papa de la Roma pen- | 

“tru trei capete sau lucruri, care le poţi vedea. la" Bail, şi 
la alți theologi. In Soborul acesta dintră Arhiereil Români- 
lor aceştea se cetesc a fi fost de față : Vasilisc Mitropolitul 
Sardichel5, Proiect Episcopul Naissului-€, și Pavel Episcopul 
Ulpianului din Dachia de mișloc 7; a 

Anul 554. Narses în anul de acum pre Ostrogothiy, caril mal: remăsese ii trimite în Țarigrad, și el ca un povăţuilorii o- cârmuiasce Italia în 15 anis, a Ia 
' Author. Miscellx et Catona |. 

IM. cc. US aa 
* Procop. de bello Gothico Lib. 4, | 

$. Theophan. ad an. 26. lustinia- 
“ni Aug. Author Miscelle, et Ca- 
tona ||. cc. 

3 Procop. de bello Gothico Lib. 
&. Author 'Miscellae Lib. 16. 

* Ludovicus Bail in Summa Con- 

cilior. ubi de quinta Synodo Oe- 
cumenica, . | 7 

* Facundus Hermianensis con- 
Ara Mocianum pag. 205.- | 

* Lequien in Orien. Christia. 
Tom."2, pag. 309. i 

-? dem Lequien. Tom. 2,p. 311. 
* Procop. et Anthor” Miscellae 

II. ec. Catona iu Synopsi Chrono.



'169 

  

Anul 557. La anul acesta aşa scrie Paul Diaconul !, Sati 
măcar cine e, carele aă scris Mischella: <în anul al trei-deci- - : 
lea și unul al împărăției lui Iustinian ati întrat în “arigrad un 
n6m necunoscut, și neaşteptat dintră aceia ce se dic Avari, 

„la a câruia vedere aă eşit t6tă cetatea, ca cei ce nu mal 
“vEduse nem câ acela; pentru că avea păr fârte -lung, dat: 
îndărăpt, împletit, şi legat cu petâche, iară -cela-lalt port a:: 
“lor era as6menea portului .Hunnilor. Aceştea fugind din 
(ra lor au, venit in parț le Schythiei, şi ale Mesiei (de gios), 

Şi au trimis sol la Iustinian rugându-; se, ca se se primâscă». 

Aşişderea scrie şi S. Theofan în Hronografe la - același an 
al Avgustulul: Iustinian. i 

“Anul 558. Pre lăcuitorii Tarigradului în anul acesta după 

cutremurul pământului i-au năcăjit ciuma, şi venirea Hun- 

nilor până la dânşii; căci Hunnii, carii lăcuia. în Bugiacul 

ŞI ţinutul Oţacovului de acum, precum sai arătat. la a- 

nil cei mai din nainte, şi se pote vedea din Procopie 3 3 aă 

prădat Dobrodiţul, şi Thrachia, până în "Țarigrad. 

Anul 559, Velisarie v&dând prada, “ce se facea de Funny, 

Sai rădicat asupra lor, şi cu stratagemă militărscă i-au in- 

vins ; Justinian totuși aii cumpărat pacea cu bani! de la dânşii & 

după obicâiul cel reă mai al tuturor împăraţilor : resăritului, cu 

carele mai pre urmă ai și mâncat împărăția strămoşilor 

nostri, 'caril nu cu banii, “ci cu peptul sta înaintea varva- 

rilor. | 

Anul 563. In anul acesta may mulţi au . jurat asupra Av- 

- gustului Iustinian celui dintăiă, între cari) suppunându-se a 

fi şi Velisarie de totă cinstea s'au despoat prin Iustinian 5. 

! Paulus Diaconus Lib. 16. | 4 Procop. in Histor. Arcâna. 

2 S; 'Theophanes. in Chronogra-. | Author Miscelae Lib. „16. Gara 
„ phia ad an. 32. lostiniani pas in Synopsi Chronol. 

Catona in Synopsi Chrono DA d. aa. 30, 

3 Procopius de. bello Giothico, 5. Theophanes a 

Lib. 4 Ă _ lustiniani L. Aug. Catona |. e. 

1-
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Anul 564 Avaril, viind în Evropa mal multe nâmuri își 

suppun şie; “până și pre remăşițele Hunnilor, ce au fost supt 

"Attila; cu caril, şi cu suppunerea Gepidzilor ai cuprins mare 

parte î: Dachie! ceil veche; dic mare parte, pentru. că în- 

tro parte a Dachiei veche, adecă . în Valachia. de acum, 

| ad remas Bulgarii, Slovânir, și Antele, precum se va.arăta . 

la „anil viitori 1, Aci. socotâsce, cât reu n'aă suferit strămoşii . 
Românilor, când de supt unii varvari trecea supt alţii ! 

„Anul 565. In anul 563. Velisarie n'aă lost orbit de ochi, 
“ precum ati bârfit Gre-caril scriitori de satiri, ci numai cât: 
au fost lipsit- de tâte. deregătoriile, şi totă cinstea, pentru 
prepusul, ce avea impăratul [ustinian asupra lui: Drept a- 
c6la cunoscând  lustinian: nevinovăția lai Velisarie, în anul. 
acesta. i-au întors tâte; dară Velisarie după acâla nu mult 
au trăit. ci ai mărit în bune căruntețe, pre carele după 
şepte luni lau urmat Avgustul Iustinian cel dintâia ; pentru 

“că şi el ai murit. în 13 Noemvrie, în vârstă de 83 de ani, 
după ce aă împerăţit- ani 38, luni 3, dile 132.. 

Lui lustinian celui dintăiă i-aă urmat întru împărăție 
Iustin al doilea, carele îl era nepot din soră, ci n'aă losi aşa de 
norocos ca unchiul seu, precum se va arâta la anil viitori 3, 

Dică, cine ce vrea despre Avgustul lustinian cel dintăiă, 
pentru că ati ținut supt regulă pre toți Arhiereil, încă Și 
pre Patriarcil Romer; dară eu iusu'mi dic, nu din mine, 
ci din Avtorii, pre caril i-am cetit, “că Iustinian dintră toti 
Imperaţii resăritului numai. sîngur se află, carele M 
Romanilor nu' numai în timpul său o. au ţinut, câştigend 
îndărăpt Africa şi Italia, ci până în! vremea “nostra o au . întemeiat - cu legile, despre care am cuvintat la anul 529. 

aiestatea 

N 

1 Author Miscellae Lib. 16. Cato- 
na in Synopsi Chronologica Avarum. 
„* S. 'Theophanes adult. an. 
lustiniani Î, Aug. Baronius ad h. 

an. Catona in Synopsi Chronol. 
3. Author Miscellae lib. 16. Ba- 

“ronius' “et -Catona .]]. -citatis.



: .: 

171 . 

  

Alară de acesta cetăli, şi oraşe încă atătea sau a zidit, 

sai aă dires, câte altul. nici unul. Dinteă care cetăți. şi oraşe: 

câle.. ce se tin de amândoao Dachiile le-aşi. fi adus la anil, 

în caril. sau zidit, sai s'au dires, ci Procopie, carele au scris. .. 
despre dânsele, nau însemnat .anil: Drept acela eă încă 

le aduc la anul cel mâl de pre urmă a-lul lustinian. | 

„Aşa dară serie Procopie ! despre cetăţile. şi oraşele lângă | 

Dunăre aşedate (căci: câle ma! departe de Dunăre aci nu. 

le voia aduce) precum urmâză, dicând: 
Mal de demult împărații romanilor, ca se împâdece pre: 

varvaril cel dincolo de. Dunăre aședaţi de la trecerea eil, 

încungiurase țermurii “Dunărei cu oraşe, şi cu cetățuici, şi 

de' o parte, şi de alta. Dară acâstea nu aşa le zidise, ca 

se nu se p6lă apropia cei ce vrea să le bată, ci numal. 

“ca se- nu fie cu totul fără pază ripa -Dunărel; pentru că. 

varvaril. cel ce lăcuia în părțile acâlea, se îngrozea de .ba-- 

terea zidurilor. Mai multe întăriri custa numai dintrun lurn,. 

de unde bine se dicea Mycopyrghil, in care .puțintei străjart 

se ținea și acâsta în timpul de atunct era destul, ca să se: 

temă vorvaril a se apuca de: romani. Iară după acdia At-- 

tila cu prea mare. 6ste năvălind, întăririle acâle cu puţină 

ostenâlă le-au. stricat, și împerăția romanilor o ai prădat, 

nimenea stându'” împrotivă. Mai pre urmă Avgustul Iustinian 

"câle stricate le-ai dires, nu în forma cea dintâiă, ci în altă. 

formă, ca se fie cu mult mai tari: preste acâlea noao încă. 

ma! multe au făcut. | 

Dunărea «e riul cel mai “aprâpe de Dachia, carea osi-- 

besce pre varvaril cel ce sânt de-a stânga eil, de la românii, 

carii sânt de-a drepta. Drept acâia pre Dachia acâsta Ro- 

manil o numesc rîp6să, pentru că cuvintul lătinesc ripa, în- 

sămnâză. (ermure (de ri) sau ripă. În ripa Dunărel întâia 

celate (a Dachiei ceii rîp6se) au lost Singidonul (acum Se- 

mendria sau Zenderovul? în Serbia), pre carea cetate lu- 

1 Procopius de aedificiis Lib.. 4. 2 Baudrand in Geographia. Bru= 

Cap. 5. - | zen in Dictionario.
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:ându -0 varvariă, până din pământ o au fost stricat, ca şi 
:pre alte cetăți... Pre cetatea acâia Avgustul Iustinian o aâ 
-dires, cum aii fost mai "nainte, şi o ai încunglurat cu zi- 
“duri j6rte tari, cât iarăși e cetate. de frunte. şi vestită. 

Afară de acâia. au făcut o cetățuică noao prea întarită, 
“Şi opt miluri. „departe de Singidon, carea cu dreptate S'ail 
«numit pentru aceia octav. îxraâpy. 

__ Mal în colo era: Viminachiul, cetatea cea bătrână, din fun- 
-dământ stricată, cetatea acesta așa o au dires împăratul, 
cât să vedea a fi noao. 

Despre Viminachiu nu Să vijesc avtorii, cum sar chiema 
în timpul de acum, ci mie mi se vede, că Nigher, are drept,: 9 

„carele dice, că iaste Vidinul. 
Merge mai încolo Procopie 2, şi: dice: «de la cetatea Vi- 

*'minachiu mal încolo mergând în țermurele Dunărei sânt tre! 
--cetăţuici Picnul, Cupul; şi. Novele (acuma Novomont3, în 
Bulgaria, unde ai. fost: aședat Leghionul cel dintăiu Italie- 

- .mesc), a cărora. Şi zidirea, şi numele numai dintr'un turn 
“era mal: "nainte; ci acuma Iustinian Avgustul atâtea olate 

„Și turnuri au făcut într r'ensele, cât nu în zedar se numesc 
„cetăți. -. 

În direptul Novelor de: c6ia-laltă parte, a Dunărel era un 
“turn mal de demult părăsit, anume Literata, Lederata o 
“aa numit ceir “bătrâni. Din turnul acela! mare şi prea tare 
“cetate au făcut imp&ratul nostru. | 

După Nove sânt cetăluicele acestea ; Cantavăzatele, Smyr- nele, Campsele, Tanatele, Zernele şi Duchepr 
"cea dincolo multe altele, care Is. a zidit 

Urmâză cetatea cea de Avgustul Tr 
“chiamă Caput Bovis (Capul Boului) ; 

atul, şi în ripa 
din fundământ. 

aian făcută. ce se 
după acâia oraşele“ 
grădit forte tare, ȘI le- -aă pus în stat de a nu se putea lua. 

1 Niger apud Bruzen in Dictio- 2 Procop. de adif: Lib 4. Cap. 6 
3 Hofman. in Lexico. Bruzen |. e.
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Nu departe de oraşul: Zanes iaste cetăţuica, ce se nu-- 
mâsce Punte Pontes. Tăindu-se aci riul o parte nu prea. 
mare a ripel o incunglură, apoi întorcându- -se la albia sa, ia-- 
răş se aimâstecă....... - Iară de unde se chiamă. locul Punţi, 
și cum se silâsce Dunărea -la albia sa acuma voiu spune.. 
Avgustul Traian, ca un bărbat harnic neputând suferi să 
i se otărască împărăţia prin Dunăre, sau grăbit a face poă;: 
preste densa, ca se pâtă fără de impedecare trece, de câte ori; 
„va vrea se trâcă împrotiva varvarilor celor din colo. Dară: 
se nu me silesc a spune cum sau făcut, podul acesta, ci; 
spună Apolbodor Damaschinul, carele au fost arhitectul po- 
dului. Însă podul acesta romanilor după acâia nu mult aă- 
folosit, pentru că cu vreme, şi pentru încunglurarea Dunăre, 
şi pentru vechirea lu! Sai urluit. (Vedi anul 104). Atunet:! 
Traian au făcut doao cetăţuici întru amândoao ripele Dună- . 
Tel, şi, pre cea din partea cea din colo (de câtră Dachia. 

vâche) o au numit: Theodora, iară pre cea din Dachia. . 
„(cea noao) după Lătinie- Punte. Pontem. Ci. fiind-că cu ur-. 
luiturile, și fundământul' podului aşa sati umplut Dunărea, 

cât pre acolo nu pot trece luntrile, drept .acâia tre bue: 

seşi mute cursul și iarăş să sil întârcă în albia sa, şi se- 

rabde. luntrile. Stricându-se celățuicile acestea amândoao- 
şi de vechime și de varvari, Avgustul Iustinian puntea, 

carea, era da drâpta, o au zidit de noi, şi o ai dires cu: 

prea tare fabrică, -apărâd Illyricul despre partea acesta ; ci 

de Theodora, carea e de cea-laltă parte, n'au avut grijă, ca: 

de una, ce era dendămână varvarilor. 
De la podul lui Traiana în glos până în marea Negră: | 

mai multe cetăți, şi oraşe ai zidit, sau au dires împăra-. 

tul Iustinian cel dintăiu precum serie acelaş Procopie, ci: 

ei acelea le las, ca să nu fiu prea lung la. anul acesta,. 
dară le voiă aduce la anii viitori, unde mi se va da pri-- 

lej. Acâstea, care le-am scris aci, numai pentru acâia le- 
d 

1 Procopius ibidem Cap. 6. et7. - N 

z . 2 i o _
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am scris, ca se poli vedea, că Dachia cea rip6să din sus 

“a început de la Singidon. 

Anul 567, Tustin al doilea .- impăratul resăritull, Şi cel 

mal -de pre urmă împărat dintră Romani al Italiei întregi, 

din “sfatul Sofyer muerei sale în anul acesta ai otărât se 

| -chieme-pre Narses evnucul din Italia, carea otărire înțele- 
„:gându-o Narses, au început. a. se: înţel6ge cu Longobardil | 

-carit de la anul 549, Stăpânea Pannonia. Longobardil drept 
-acâia în anul acesta, s'a întocmit cu Avarii, ca trecând ei 

“în Italia se le Jase lor Pannonia, Li 

Anul 368. Narses fiind chiemat din llalia, ca să'l pună 
la fus cu muerile, precum i s'aă fost lăudat împărăltesa Sofia, 
în anul acesta au tors ghemul, pre carele nici Iustin al doilea. 
„nică alți împărați al resăritului Pau putut răsuci; pentru că 
'eşiad el din Italia au slobodit întinsa pre Alboin craiul 
cu Longobarâi! lui, carele îndată at cuprins Acvilea, iară 

- Avari! după tocmela, ce făcusă cu Longobardii, aă cuprins 
Pannonia. 2 - 

Anul 569. “Avgustul Justin al „doilea întărâsce pretenşuzul, 
cu Turcil 3 Alboin craiul Longobardilor cuprinde Veneţia +; 
„Bulgarii, prădeză Trachia, în cOntra cărora trimis fina Ti- 

___berie, carele a împărăţit după Iustin al. doilea, pre Bul- 
” gari îi bate, șir. alungă preste Dunăre 5. - 

Anul 570. Alboin craiul Longobardilor cuprinde Liguria 6. 

Anul 5îl. Armenia cea mare trece sub stăpânirea Roma- 

„LS. 'Theophanes ad. an 2. lu- d Author Miscellz Lib. 17. 
“stiniani II. Aug. Author Miscella 

lib. 47. Catona in Synop. Cheronoj. | * Seth. Calvis. in opere Chro- 
= Author Miscella et Catona Il.ec. nolog. ex (ierund. , 

Baron. ad h. an. _ RR - * S. 'Theophanes ad an. 4, Ia- * Author:Miscelle Lib. 17, Ca- 
sstini II Aug.” 

tona |. c,
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nilor, pentru carea. se strică pacea cu Persil 1. Alboin craiul 
cuprinde Italia, Toșcana şi Umbria. ? | 

„Anul 674. La anul acesta aşa scrie S. Theofan3. «In. a- 
nul acesta Avaril ai prădat țerile “de lângă Dunășe, care 
lucru înțelegându'! . împăratul, au trimis în contra lor pre 

Tiverie comitul păiztorilor de curte, carele dând război, sau 

asuprit pre. nesciut de avari, şi prindând pre mulţi dintră 

al săi sau “înturnat.» Val de coloni! lu! Traian bieţii stră- 
moşii Românilor ! că aceştia lăcuia. în jerile .de lângă 
Dunăre. : . . ă 

Tot întru acesta an, precum: arată Stefan . Catona4,, au 

- nebunit Avgustul Iustin al doilea; şi Tiverie sai numit. 

- chesariu, ca se ocârmuiască împărăţia. Lu! Alboin craiul . 

Longobardilor, după ce au cuprins Italia, încă nu bine i-ai - 

curs lucrurile, pentru că sau omorât în Verona prin vi- 
“- clenșugul Rosimundei muerel sale, căruia i-au urmat Clefo, 

„carele fGrte -aă asuprit pre fraţii noştrii cei: din alia. 

Anul 578.  Avgustul. Iustin al doilea. venihdu- ȘI în fire, pre . 

“Tiverie al doilea din. chesariii îl face avgust, apoi nu mult 

„ trăiasce, ci.-mâre în 5 Octomvrie,. după ce ai împărăţit 

„anl 12, luni 10, dile 22; iară Tiverie-al doilea pre împă- 

rătesa Sofia pentru vicleşugul eil îndată o pune la rînd,. şi 

Avarilor plătâsce obicinuitele opt-dăci. de mil de galbeni, 

numal să mu rumpă pacea £... _ 

Anul 579. Avaril, care” stăpânea acuma tâtă Dachia: cea 

| veche, şi amândoao Pannoniile, vrând se cuprindă Syrmiul 

de la 'Gepidz, în anul acesta sau făcut a se scula asupra 

Slovenilor celor ce lăcuia preste Pannonia “de sus spre 

1 ” 4d 6. lu- | + Catona in- Synop.. Chronol. | 

s, Tieophan. ai 5 Baron. in Annalibus Eccl. ad 
tini Il. Aug. . 

h. an. EI 
2 Author Miscellze et Catona II. ce. 5 S 'Theophanes ad an. 1. Ti- | 

s S. 'Theophan. in Chronogra- | perii Ii. Aug. Baron. in Annalibus 
phia-ad an. 9. lustini Il, Aug. - Eccl. ad h. an..
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“marea Adriel, şi supt pretestul acesta ai făcut pod, preste 

apa Savului. ! 5 

Anul 580. Avgustul Tiverie al doilea pune povățuitoriă 

oştilor de la resărit pre Mavrichie, carele o „parte a oşti- 

lor. o itrimite împrotiva persilor. 2 

Anul 581.. Avaril cuprind Syrmiul de la Gepidzii fără nică 

o bătaie?; pentru că Gepidzil era îngroziți de avari, de 

când perduse cât biruia: din Dachia cea. veche. 

Anul 5$a2. Avgustul Tiverie al doilea în 5 dile a lunel 

huă Avgust nurmâsce pre  Mavrichie chesariă, şi după opt 
dile îl face Avgust, adecă împ&rat deplin; după acsia logo- 
desce pre fata sa Constantina lui Mavrichie, şi more în 

14 ile ale numitei luni, după ce au impărăţit ani 3, 
luni 10, dile 9, după a căruia morte Avgustul Mavrichie, 
carele era de viţă diaoș Roman din Aravissa cetatea Cappa- 

dochiei, ai ţinut. formâsă nuntă cu Constantina! logod- | 
nica sa. 

Nu e de a se “tăcea aci, ce i sau întâraplat " Avgustulut 
Thiverie al doilea pentru evlavia lui. Acesta v&dind odi- 
niGră, că o piatră, pre care era întăiat semnul S. cruci, 
se calcă cu picidrele de cel ce. trecea „pre lângă densa, ai 
poruncit de s'au rădicat piatra, supt carea au aflat o mie' 

“de măjl de aur.5 | 
Ginerele lui 'Tiverie, Avgustul Mavrichie, n'a fost aşa 

de norocos ca se afle comori, ci din comorile câle aflate 
de alţii au trebuit se îndestuleze pre avari; pentru că după 
cum scrie Paul “Diaconul, în anul de le Nascerea Dom- 
nului 582 (nu 577) Avari!, cari nu demult luase Syrmiul” 

1 Author Miscella Lib. 17. Ca- | -+$, "Theophan a ad.. alt. an. Ti- - tona in Synop. Chronol. Avar. 
2 $. Theophan. ad an. 2. Tiberii II. Aug, 

Chronologica. 
3 S. Theophan. ad an. 3. Tiberii |. :5 Catona loco citato. II. Aug. Author Miscelle Lib., 17. |: c Paulus. Diaconus Lib 15. 

berii II. Aug. Catona in Synop. 
Pa
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cetatea cea .vestită din Evropa, aii trimis soli. la împăra= 
tul Mavrichie, poftind, ca la- câle opt-dăci de. mir de gal- 
beni, care obicinuise a' le lua de la Romani în fieşte-care 

„an, să li se mal adaoge.doao-dăci de mil de galbeni. Im- - 
„păratul riîvnind pacea le-ai dat acestea. Caganul avarilor 
după aceia ai cerut săT- trimită spre vedâre un elefant 
" feră din India, căruia i-ati trimis -pre. cel may mare, pre 

carele după ce Va vădut, Tau trimis -inapol la împăratul. 
Aşișderea au cerut, să-I trimită -un pat de aur, să-l vază, 
şi pal de aur încă i-au trimis, iară el v&dendu.l, iarăși 

Pau trimis îndărăpt. Mal. pre urmă ai poltit, ca la suta de 

“mil de galbeni cea mai din nainte să! mar adaoge alte 

„_ doao-dăci de mil de galbeni; carea poftă - nenplinindu-o, 
„ împeratul, Caganul au' stricat Singidonul: şi au cuprins. mal 

: multe cetăți din Illyric. Drept 'acâia împăratul au trimis la - 

dânsul sol pre Elpidie patrichiul şi pre Comentiol, înain- - 

tea cărora varvarul fățărnicâsce sa făgăduit, -că .va ţinea 
pacea.» Așișderea scrii: : S. Theofan1, Menander 2, 'Theo- 

fylact 3. Chedren, şi Zonara.5. Ă N 

Anul 583: In al doilea an al împărăției lui 'Mavrichie Ca- . 

ganul avarilor (scrie Paul Diaconul €) se grăbea. se strice 

pacea; pentru. că au întrarmat nmurile Sclavinilor îMpro- - 

tiva Trachiei, caril ai mers până la. zidurile câle lungi, fă- 

când multă perdare; ci împăratul scoțând ostașii cei-ce pădea 

polata, și multe glâte din: cetate, le-au poruncit se apere 

zidurile cele lungi, și pre Comentiol orânduindu-l povăţui- 

torii, Pau trimis în cântra varvarilor, carele năvălind fără 

- de scirea varvarilor asupra lor, prea. mulţi au omorit din 

ei, şi pre ceia-lalţi i-ati fugărit.. lară când se înturna că- 

tră Odriiu, sau întâlnit cu Adragast. cârele povăţuia mul- 

4 Georgius Cedrenus. Tom 1. 

pag. 394: 

5 Zonaras tom. 2.. pag. 73. 

S Paulus Diaconus Lib. 17. 

12 

1 $. Theophan a. an. 1. Mau- 

icii Aug. - 
2 -Menander pag. 175. 

3 'Theophan. Lib. 1. cap.3. 

Cronica românilor. Tom. 1
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țime de Sclavini, şi "ducea, mare -pradă, şi dând năvală şi -* 

asupra acestuia, nu numai pre cei robiț. i-au mântuit, ci 

„Anul 586. Filippic povățuitoriul oștilor celor de la resă- 
“rit în anul acesta la Amida forte: tare au bătut pre persi, 

“si multe țeri ale lor ai prădat. 
. 

Anul 587. La vesărit în anu acesta. destul de. bine ai. 
curs norocul ' Romanilor, pentru că Heraclie unul dintră - 

„„povăţuitorii oştilor de la resărit au învins pre persi, şi al - 

cuprins Mazarul orașul persilor2; ma! rei sau întâmplat 

de cătră medă-n6pte, mai ales bieţilor strămoşilor nostri, 

„pentru că după cum serie: S. Theophan3. <în anul acesta 
Caganul avarilor: stricând pacea, Messia (înţelege: de glos 

„căjea, iară cetăţile Raţiaria, Cononia, Achys, (Avtorul Mis- 
chellei mai bine scrie: Bononiam, Acvas), Dorostolul, Zan- 
-dapa, şi Marchianopoiul le-au: răsipit' din. fundământ. Iară | 
“Comentiol sosînd în Anhial pre ostașii cei ma! buni i-au a- 
„les dintră cei mal slabi, şi Gstea cea mai trâbnică, ca la 40,000 
„de 6meni o ai pus'se apere tabăra, iară pre cel aleşi ca la 

| 6000, ducându'! cu'sine, doao mii ai dat lui Cast, pre atâța 
„lui Martin, cele lalte doao mil le-ati 'povăţuit el, şi-au purces 

în c6ntra varvarilor. Cast agiungând la 'Taparda, şi la Hem, și 
aflând pre varvari petrecându-și timpul fără de grijă, şi fără de 
străji, pre mulți ai omorât dintră dânşii, apoi pre robi, 
şi prada cea dobândită o ai dat ostașilor se o .pădâscă. 
Iară Martin mergând la locurile, ce era vecine cetătei Babbel 
(de acum), și fără de veste năvălind asupra Caganului, multe 
oști ale lui cu totul le-ai stâns, şi bre el P | 

U ale lu au . silit, să se 
„Mântuiască cu fuga. Martin, după ce au făcut izbânda, acesta, 

„1 5. Theophan. in Chronogra: , | A i phia ad an. 2. Mauricii Augusti. phia ad an. 5. Mauricii Augusli 
* 5. Pheophanes in Chronogra- | :* Idem Ş. Teophanes ibidem. 
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sau înturuat acolo, unde le gisese povăţuitoriul, că! va . 

aştepta ; ci Comentiol de frică se trăsese” în! Marchianopoiți. 

Neaflând Martin şi Cast pre Comeitiol, Şi-a unit oștile, 

și s'au ras cătră gura: Hemului. Deci Martin vădând, că - 

"Caganul trâce riul, sau înturnat la povăţaitoriă. Cast tre- 

„când riul, şi întâlnindu-se cu " mergătoril în nainte al ne: 

micilor, pre acela i-au învins, dară după aceia fără vre o 

pricină ai pregetat .a. se. înturna, -şi a se uni cu povăţui- 

toriul. Drept acela. a doao. di, închidându- j tâtă eşirea, Caga.- 

nul îl învinse: de unde Gstea cea răsipită, precum au putut, 

fiește carele ai fugit prin munţi, ŞI prin păduri. Unii, pre 

carii ca--pre îâre îl vînase varvaril, au vădut unde. iaste. 

„Cast ascuns, pre carele după acra varvarii Taă prins viu, 

și încunglurându'l cu glocuri, şi gu glume, își arâta bucuria. 

pentru birainţă. 7 . - 

Deci Caganul, au pornit spre amedi, şi mutând războiul 

în Thrachia, sau apropiat de zidul lung. Iară. Comentiol- 

acoperit, şi ascuns fiind în pădurile Hemului, numai decât: 

jase la larg cu: Martin, împreună, unde aflând negătit pre 

Caganul, pentru că “mulţimea varvarilor. era împrăștiată . 

prin Thrachia, de cu nâpte s'aii dus în cântra 1ui, şi putea 

face mare, izbândă, de nu Par fi înşelat norocul cel slab.: 

„Pentru că picând gios povara de pre 6re- care dobitoc al u- | 

„nul ostaș, alt ostaş în limba.. părintescă ai strigat pre stăpâ- 

nul dobitocului, se rădice povară cea cădută, dicând : Torna 

fratre ! (adecă întârnăte, frate !) ci stăpânul muşcoiului (sati 

al cătârculul) nau audit cuvintul, dară audindul ceia-lalți, 

ostaşi şi gândind, că nemeciă îi împressră, au început a fugi, 

“strigend: Torna-Torna- "(Theofilact la locul, ce se va aduce 

acuş, dice, că ai strigat: retorna, vetorna). Ci  Caganul 

încă spăimântându- -se, at început a fugi, aşa, cât și Ro- 

manii, Și varvarii fugea - niminea gonindui. 

Caganul după acâia culegându-şi oștile ai încungiurat ce- 

tatea Apiaria, şi prindind pre Busa, carele era pus mai 

mare preste mahinile cetăţel, vrea sel potopă; iară Busa se |
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“ruga, se-și pâtă răscumpăra viața cu mare summă de bani; 

drept aceia legat Taii dus înaintea cetăței, carele nume- 
rând facerile de bine cu toţi cetățânii, se rugă se'1 rescum- 
pere; dară un cetățan, carele (precum era vestea) se ținea 
cu muiarea lui 'Busa, ai desmântat pre cetăţeni de la res- 
cumpărarea Busel. Acesta v&dendu-o Busa, au făgăduit Ca- 

| ganului, că-l va da cetatea, și. făcând o mahină, ce o nu- 
„+ mese Berbâce, ai luat cetatea. Învățând varvaril a face ma- 

hinele după acela may multe cetăți ai “zdrobit, și culegâna 
nespus: numer de robi sau. înturnat înapol.> Așișderea 
scriă : avtoru Mischellei 1. Anastasie bibliothecariul ?, și The- 
ofylact3. 

Din cuvintele S: 'Theofan, şi ale celora-lalţi însemnă în- 
tăia, că ostașii de supt 'povățuirea lui Comentiol aă fost 
mal mare parte diaoși Români; pentru că limba lor cea 

“ părintescă: «Torna iratre> -e Romănâscă: întârnă frate! a 
doao, că, cetățile, care se numesc de avtoril mal sus nu- „iţi mai tâte ad fost ale Dachier ceiy ripose, în carea lă- 
cuia în timpul acela o parte a Românilor, sati a coloni- 
lor lui- Traian, pre carii i-aă “fost trecut de-a drâpta Du- -. nărel Avrelian. Despre cetăţile aci aduce am vorbit la a-: Nil mal din nainte; afară de Zandapa și Țaparda, despre care tocma nimica, sciu. | 

Anul 591. La anul acesta « scrie avtorul Mischellei 4, despre lucrurile întâmplate; may vârtos în Dachia cea noâo; căci „cea veche mai! de. demult o: stăpânea, și năcăja ' Caganul Avarilor dicend : «în -al dece-lea ân al împ&rățiey lui Ma- Yrichie Caganul cerca, se i se îmulțâscă haraciul, și împăratul nu voia; drept. acâta Caganul iarăşi au început război, | şi prădând Singidonul, Și-au pornit tabăra asupra Syr- miulut. Iară împăratul ai poruncit lu Prisc pretorului din 
1 Author Miscellae Lib. 17. 
2  Anastasius „ Bibliothecarius. 

pag. 7%, - 

3  Theophilactus Lib. 2, a Capite 10. usque 16. 
* Author Miscellae Lib. 17,
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Eyropa, se iasă înainte, carele trineţând înainte .pre sub- 
pretorul Silvian, au „pornit, şi urzând războiul, ai învins : 

„Romanii. Despre. carea biruință însciințându-se Caganul, 
ŞI-ai. strâns tâte puterile, şi Sau grăbit la războiă; iară - 
Silvian v&dend mulţimea şi îngrozindu-se, sai înturnat la 
Prisc. Caganul înțelegând. abaterea romanilor, sati tras spre. 
Marea-Negră,. şi ajungând la orașul S$. Alexandru lau ars. 
De aci aă trecut -la Diripera, şi vrând se strice t6lă îm- 
părăția, ali făcut unslte de stricat. Iară lăcuitori! cetății Di- 
tipera măcar că 'era .prea înfricoşaţi, mai îndelung sau 
luptat: cu “Avarii, şi stând pre lângă porţi să lăuda, că vor 
bate pre varvari. Nici în zădar,  fiind-că Gre ce putere 
Dumnedăiască i-au sprijinit. pre el; pentru că li sai părut 
varvarilor; că. din cetate es ma! multe puteri să se bată 
cu dânșii; drept acâia spăimântânduzse cu nesăturată fugă 
au fugit până la Perinc. Iară Prisc nici a privi mai în- 
drăzait spre mulțimile” varvărilor, ci.au întrat în cetatea | 
Zaurul, şi ai început a o întări; Caganul ai încungiurat 
cetatea, și se silea: se scotă pre Prisc dintr'ânsa, care lu- 
ru -audindu'l Mavrichie, nu scia 'ce se facă. Mal pre urmă 

bun sfat i-ai venit a mintă, ca unuia dintră străjarii de 

curte se'1 făgăduiască, ce va polti, numai se mergă dintr'a- 

dins la varvari, şi aceluia i-au - dat o epistolă scrisă lu! 

Peisc, întru acesta, chip: «Prea - măritului pretorului Prisc. 
Nu te spăimânta de silinţa . varvarilor cea rea, pentru că 
spre perdarea lor se silesc: căci se scil, că cu rușine se 
va înturna Caganul în ț6ra sa, carea i sau dat lu! de Ro- 

“mani. Pentru acâia Mărirea ta 'remâe stătornică, făcând pre 

varvari, se alerge pre lângă Zurul, că vom trimite: corăbil 

pre mare, și vom robi familiile lor, şi se va înteți a se 

înturna la ale sale încărcat de rușine, şi cu pagubă. Carea 
epistolă luându-o, şi cetindu-o Caganul, saă înfricozat, şi 

trimeţend la Prisc cu puţine și nevrednice daruri Sai în- - 

păcat, şi cu cea mal mare pripă sai întors în era sa.» 
N
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 Aşişderea: scrii S. Teofan, Tneofiaci?, Chedrens, Zo-. 

nara 4, şi Anastasie 5. 

Trei cetăți se numesc de avtorii mal Sus nuniiţi : —Diri- * 

-“pera, Perincul şi “Zurulul, despre Diripera nu aflu scris, 

unde ar fi fost, şi cum sar chiema acuma; despre Perinc 

însuşi judec, că-ar fi Eraclea 'Thrachiel: Zurulul 'iaste întră 

- Oariă şi întră Țarigrad, despre carele vedi pre Baudrand 6. 

Anul 592. Jarăși acelaşi avtor al Mischellet? la anul: a- 
cesta așa scrie: «întru al unspră-dâcelea an al împărăției 

- 

lui Mavrichie, acelaş împărat au trimis pre. Prisc. cu t6le 

“puterile romanesc! Ja. Dunăre, ca se împâdece pre  nâmu- 

rile Sclavinilor de la trecerea ex. Venind Prisc la Dunăre, 

au înţeles Caganul, şi trimeţând -soW, s'aii jeluit, că roma- 

nii încep războiul; dară Prisc dicea, că n'ai venit asupra: 

lui, ci asupra selavinilor. Deci audind Prisc, că Ardagast, 

(5. 'Theofan îl numâsce, Adragast) au împrăștiat pre . scla- 
vint la prădare, | a m6qă- -n6pte au trecut. Dunărea, şi ne 
așteptat. au năpădit preste Adragast, carea v&dând Adragast 

„pre“ părul calului. au scăpat. Romanii după ce au omorât 
pre sclavini, .şi -au jefuit ținutul. luy Adragast, multă pradă 
ai rimis, la Țarigrad prin Tatemer; ci Tatemer pre cale 
Sau dat la băutură, şi la. desmerdări, drept acâia 'sclavinil 
au năvălit preste dânsul, iară el spăimântat ai fugit la 
Țarigrad ; ci Romanii, caril era cu dânsul, fiind prea aprin$y 
asupra sclavinilor, ati biruit tocma . slăvit pre. varvari,. și 

“pre cei prinşi întregi . i-aă dus, la : împăratul. Prisc încă în- 
drăznind- au întrat mai în: lăuntru în părţile - selavinilor. . 

Iară Pipes, bărbat creștin, . fugînd la Romani, şi intrarea 
_0.au arătat romanilor, şi pre varvari i-au 'contenit. Drept 

„* Zonaras Tom. 2. pagina - 76 
5 Anastasius bibliothecarius pag. 

1 Si Theophanes în Chrono-' 
graph. ad an. 10. Maurieii: Aug. 

? Theophanes Lib, 6. Cap. 3. | 77. 
4. et5, - -6 Baud ; or 2 Ceârenus "tom. A Pag, 393. Baudrană in Geographia. 

* Author Miscelle. Lib. 17.
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acâia prin vîndarea; lui -Pipes trecând riul, Prisc au aflat 

pre Musachie craiul” varvarilor mort de bet, pentru că fă- 

cea pomână' frate-stă, pre carele lau prins vii, şi tăind 

pre varvari aă dobândit - multă pradă, ci după acâia sau 
dat lă băutură și la mâncare, carea vădând varvaril sau 

„ adunat, şi năvălind asupra biruitorilor ar fi. resplătit uci- 
derea cea: mai din nainte, de n'ar fi oprit Genzo cu pe. 

destrimea romanilor năvala varvarilor, Vitejesce luptându- se, 
cu dânşii, - | 

Așşişderea scriu S. Theofan î în hronogtafie la al. unspr&d6- 

celea an al împăratului Mavrichie, Și Theolylact, în cartea 

a 6, cap. 6. Dintru ale cărora dise lesne poţi culge: întăiă, 

că Caganul avarilor în timpul de atunci cât de cât stăpânea 

pre Gepidzi), şi pre “Sclavini; adoao, că sclavinii lăcuia. în 

Valachia, Moldova, și Bugiacul de acum,. pentru că Prisc au 

trecut Dunărea pre la Drăştor sau Silistria, când ai pur- 

ces asupra lor; a treia,.că sclavinii nu era supt. un slă- 

pân, ci unii era supt: Ardagast, alții supt Musachie. Pa- 

gubă, că nai numit riul, care Pau trecut Romanii, când 

au prins pre Musachie, căci alt riu se vâde : a fi fost, nu 

Dunărea. N | 

Anul 593. Prise povăţuitoriul Romanilor, în anul acesta 

iarăş aa trecut Dunărea, și învingând de noi pre sclavini, 

multă pradă au trimis Impăratului -Mavrichie; iară Imp&- 

vatul prin Tatemer au poruncit lui Piisc, ca să ernâze cu 

oștile în ţinutul sclavinilor, care era o parte a Dachiel ceil - 

vâche, precum sai dis-la anul trecut 1. 

Anul.594. Ce i-au venit în cap Imperatului Mavrichie, ce 

nu? că în anul acesta pe Prisc pretorul Thrachiei, - carele 

era «cu stea în Dachia veche, Vai pus gios din pretură, 

în locul lul ai pus pretor pre frale-săă Petru, c care lucru 

| “ | „i phia, ad an. 12.- Mauricii Augusti 

15. Theophanes In Chronogra- Author Miscellie Lib. 17,
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înțelegându'l Prisc, n'ai așteptat venirea lui Petru fratelui 
„lui Mavrichie, ci totă. 6stea Romanilor o.ai trecut de-a 

„-drâpta Dunărel. Carea trecere înțelegând'o Caganul Avari- 
„lor, Sai mirat şi aă trimis la Prisc, de Pau întrebat, pen- 

tru ce au făcut acesta, cerând, şi parte din prada, ce o 
ducea Prisc de la Sclavini; Prisc; pentru că Lai lăsat, de 
au trecut în pace, şi fără de primejdie, pre sclavinil cel 
Tobiți i-ai dat Caganului, iară ceia-laltă pradă o ai. dus cu sine 1. a 
„Anul'595. S. Gligorie Dialogul sai cel mare, patriarhul " Romei, în, anul acesta ai scris lui Felics mitropolitului Sar- dichel sai Triadiţei, se asculte de- I6nn arhiereul. Ahride!, „Și Vicariul Scaunului Apostolicesc 2. 

„Anul 596, Petru, fratele Imp&ratului Mavrichie de când ai „urmat lui Prisc, până acuma ai bolit3; iară în anul acesta dice S. Theofan 4, venind la Marchianopoit sa Preslava, ai trimis o mie de ostași înnaintea,. sa, carii întâlnindu-se cu Sclaviniy, ce. ducea multă. pradă din ținutul “Romanilor, ai fugărit pre Varvari. Ci varvarii omorând pre Toby, cu câia- Valtă pradă, catea erea fârte mare, Sau înturnat din ținutul Romahilor. > - o o Să 
_-Anul 597. La anul acesta așa scrie avtorul: Mischellei 5: în al cinci-spr&-dâcelea an al Impărăției lut Mavrichie Pe- iru pretorul Thrachiei trimite o mie de ostaşi înaintea sa. carii ailă o mie de Bulgari, ci Bulgariy încredințândn-se pă- cel, carea 0 avea Caganul Avarilor cu Romanii petrecea fără de grijă, dară Romanii au năvălit asupra lor; atuncia 

1 , 
a! Ape u 

| 

S. Theophanes ad an. 13 | * Author Miscell Lib. 17. Ca- Mauricii Aug.: Author Miscella | tona in Synop.  Chronol. . Lib 17. e S. Theophan. in Chronogra- - „2 Michael Lequien in, Oriente phia Îi în. 14. Mauricii Aug.. Christiano Tom. 2, pag. 303, Maurice Au Lib.. 17, în



185 

- Bulgarir ai trimis șepte bărbaţi la Romani, .se' dojănâscă, 
se nu strice pacea. Audind acâsta cel ce mersâse: înainte 
au însciințat pe Petru pretorul, carele ad respuns : că de ar 
veni tocma Imp&ratul, - încă nu va erta pre. Bulgari. Drept 
aceia lovindu-se la o laltă, ai fugărit Bulgarii pre Romani, 
ci nu i-ai gonit departe, temându- -se ca nu cum-va se cadă 
în primeşdie», ie a 
„Așişderea scrie S. Theophan !, carele mal adaogă la cele 

„de avtorul Mischellei 'dise, care urmeză, dicend: <Dâci Pe- 
“tru .aă purces asupra. lui Peregast prefectul sclavinilor., 

ci varvari! întâmpinându!l în ţermurele rîului (pagubă, că nu 
numesce riul, căci nu e Dunărea), vrea al împedeca de 
la trecerea lul.. Romanii. din protivă din luntrile. cele de 

» trecut săgelând au alungat pre varvari. Când fugea var- 
varii, Peregast s'aii rănit într'o sprincână, şi au murit.:-Drept 
acâia, trecând Romanii fârte mare pradă au cules, ci vrând 
să se întârne la ale sale, povăţuitoril ” (călăuzii) aă greşit 
calea cea dreptă, și abătându- -se la. locuri s&ci, și fără de 

apă,- 6stea o ai pus în mare primeşdie, deci n6ptea călă- 

torind au agiuns la riul Ilvaniu, zepitoryăvost 26 Lhfavtp ora. 

(Ilvaniul aă nu iaste Ialoniţa, riul țerei - munteneşti ?). lară 
varvarii din l€şurile de preste rii, în care era ascunși, 

săgeta, pre. Romanii cel ce mergea la apă, şi omorând pre 

mulți dintră dânşii, ma! pre urmă ai biruit varvarii, şi Ro- 
manii aă prins a fugi. Înţelegând acâstea Mavrichie, pe 

Petru. lau despoiat.de deregătorie, și pe Prisc iarăși Vai 

făcut, pretor. Trachiel>. | 

Tot la anul acesta însemnă “Lecvieni 2, din S. Theofan, 

că 'lăcuitorit Novelor cetăței Dachiel ceil rip6se, cel mal 

| de frunte cu. episcopul lor,. a căruia nume nu se scie, ati 

eşit înaintea prâtorului Petru, când vrea să. trecă Dună- 

rea, ca se mârgă asupra Bu! garilor, şi că, Petru pretorul 

IS. Theophai.. în. Chronol. ad. 2 Lequien în Oriente Christiano 
an. 15. Mauricii Aug. . Tom. Î. pag. 1221:
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pentru acâia, “pentru: că lăcuitorii: Novelor nau voit să se 

numere întră ostaşi! lui Petru, pre episcopul lor Yaă oprit 

la. sine, pentru carea oprelisce “cetățenii Novelor încă aut 

“întărit pre Scribon solul lui Petru cu ruşinea lu! de la 

sine. Așa dară pretorul Petru pe la cetatea, Novelor, sat 

în vecinătatea eil au trecut Dunărea, când ai mers în Va- 

lahia. asupra Bulgarilor, și a Sclavinilor. ” 

„Anul 98, Care sau întâmplat la anul acesta între: Ro- 

mani, şi între Avari, Bulgari, şi Sclaviny, avtorul Mischel- 
le) 1, le scrie cu cuvintele urmâtâre : «In. al ş6se-spr&-q6- 
celea an al împărăţier lui Mavrichie, Prisc pretorul Trachiel . 
adunând tâte oştile, au venit la Dunăre 'tocma la cetatea . 
Novelor, ci auqind Caganul avarilor, ai trimis la Prisc, de 
Vai întrebat, pentru ce.au venit? Iară Prisc au respuns, 
că au venit la. vînat. La respunsul acesta, Caganul.au dis, 
că nu se cade a vina în locul altuia. Din protivă Prisc . 
dicea, că locul iaste al său. Drept acdia varvarul ai stri- 

„cat zidul Singidonului, și au întrat în ţinulul Romanilor.. 
Inţelegând acesta Prisc, ai venit la 'ostrovul Dunăre, şi 
luând călării, au mers la Constantiola, unde era Caganul, 
ca se vorbâscă cu dânsul, şi: venind Caganul la țermurele 
viului, Prisc cu. întristare vorbâsce cu el. Iară Caganul au 
dis cătră dânsul: aug Prische! ce a! tu cu ț6ra mea? ai 
doră VIEI să o ial din mânile mele? judece Dumnedei. în- 
Ronan ntre Amperatal Marvichie, Şi .câră sângele Gstet | 

 dicea: dă înnapoi Romanilor cetate . m Din protivă Prisc 
respunde Caganul : o cetate rel « pionul. da IEN să iai de la nol? în. scurlă vreme vei vedea cinci-dăci de cetăţi e 
puse avarilor. Ci Prise trecând riul spre Singidon, cetatea 
acâsta o aa. prădat, şi pre Bulgari i-au gonit dintr'Ensa.>  Aşigderea scrie şi S. Theofan 2; 

omânesc! sup- 

dintru a cărora cuvinte 

1 Author NMiscela: Lib, 17 5. Theophan. <ad an. 16. -Ma- 
PT ÎN uricii Aug... 

x
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culege, că Prisc pre "la cetatea Novelor, carea cădea în Mes- 

siă 'de gios, ci.se ținea de Dachia cea . rîpâsă (precum a- 

rată -tabla lui Peutingher D: au trecut preste Dunăre în Va- 

lahia: de acum, carea atunci o stăpânea Sclavinil, şi Bul- 

garil supt tutela” Avarilor, şi că din Valahia au trecut Du- 

nărea, de au prădat Singidonul sai Semendria de acum 

carea era mal de sus cetate a Dachiel ceil . riposă, precum: 

sa arătat la anul 565. | 

“Aiiul 599 şi 600. Care . s'au - întâmplat la acești do! ani 

“nu le vei înțelege mai bine de cât din „avtorul Mischellei, 
N „> - e. . - : 

și din alţii, cari ţi-l dair aci: Aşa dară scrie avtorul:. Mis- 
chellei 2, precum urmeză: «La anul al opt-spr&-dâce al 

împărăției lui Mavrichie, - Prisc luând cu sine puterile (Thra- 

chiel), au venit la Singidon. Iară Caganul culegându'și pu-: 

târea îndată au întrat în Mesia, şi sau silit se cuprindă 

* cetatea Comea. Drept acia Prisc ai lăsat Singidonul, şi: 
au mers se apere cetatea acâsta. Iară fiind serbătorile: 

„Paştilor, şi neavând Romanii hrană, Caganul au scris lui 

Prisc, se'l trimită catre, ca 'se le ducă bucate, se pslă: 

petrâce  paştile “cu' bucurie. Au trimis Prisc 40 (sai cum 

scrie S. Teofan -400) de carre, și le-au încărcat cu bucate: 

“Caganul. Prisc încă au trimis Caganului speţieşuri din In- 

dia, adecă: piperiă, frunqă din India, şi Cost, şi Casiă, cu 

mal multe feliuri de acâstea, ce se cârcă. Fiind Caganul 

„lângă Syemiă, şi luând acestea f6rte sau bucurat întrin- 

-sele, şi până ce au trecut serbătorile Romani! au lăcuit 

împreună cu varvaril. “După ce ad lrecut serbâtorile, var-' 

baril Saă'osebit de Romani, şi mergând la Dirizipera au 

“prădat cetatea acesta, şi au aprins besârica S. Alexandru, des- 

puindul și mormântul. de coperişul cel de argint, ci şi irupul 

mucenicului încă Vai batglocorit, şi dobândind multă pradă. 

a 

! Peutinger. in 'Vabula Geogra- 2 Author Jistori Miscellae Lib. 
. . „i POI 

-phica. - - - 17. în Mauricium Augustum,
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din Thrachia se ospăta, forte sumeți fiind asupra Romanilor.» 
Iară. după ce ai sosit Comentiol (pretorul Asie!) în Ţa- 

- Tigrad, forte mare spaimă sai făcut în cetate, întru atâta, 
cât se sfăluia se lase Evropa, şi se fugă în Asia, şi în Calchi- 
donia, Impăratul încă cu o parte a străjarilor de curte aă în- 
tărit zidul. cel lung. Iară norodul pădea cetatea şi senatul 
sfătuia pre împăratul, să trimită soli de pace la Caganul» 

Iară. Dumneqeii făcând: izbândă „pentru mucenicul. Ale- 
xandru, aă trimis” ciumă, întră varvari, şi într'o di pre 
șepte feciori at Caganului prin friguri, şi prin bâlă din la- „untru i-ai omorit, cu pre: mai. mulţi spurcați, întru atâta, - cât după bucuria de biruință jâle făra-de mângâiare au cuprius pre varvari.>. -*. , 

Atunci senatul iarăşi au rugat pre împăratul se trimiţă „ solie de pace la Caganul. Drept aceia ati și trimis pre Ar-" mazan cu multe darury la Caganul în Dirizipeva, ca şi cu cuvinte se îmblânqescă pre ostași. Ci nu vrea Caganul, fiind „ f6rte supărat pentru mârtea fiilor săi, ci dicea cătră. sol: «Judece Dumnegeii între mine, şi între împăratul Mavrichie. Iară eă robii îi întore lui, să-mi dea pentru fieşte-care su- Het o numismă>. Iară Mavrichie n'a vrut să dea. Iarăş au cerut Caganul se i se dea: numai câte un nur, petru fiește- care suflet. Ci împăratul n'ai vrut, ba nici patru silicve naă îngăduit, să se dea Atunci Caganul mâniindu-se, pre toți robi! i-ati omorât, şi sai înturnat la ale sale, după ce au lăgăduit' Romanii, Că vor plăti în tot anul câte cinet- deci de mi de galben. Acâsta încă o aă făgăduit Caganul, că nu va ma! trâce Dunărea. Dintru a 
în protiva lui Mavrichie» | | | 
Aşisderea scrii: S. Theotan . Theofylact3; Anastasie Bi- bliothecariul 3, Chedren, o | 

câstea sai urzit ura 

' S. Theophanes in Chrono- | graphia ad 'ann. 18. Mauricii, „5 Anastasius Bibliothec. p. SL. * Theophylactus Lib. 7.:c, 13. | n. i pag. 181. _ ă Cedrenus Tom 1. p. 399. .



- 189 | nr 
Despre cetăţile: : Syrmiul, şi” Singidonul am vorbit la a- 

nii mal din nâinte, despre Comea dic Lecvien 1, şi Bruzen 2, 
“că au fost în Dachia cea rip6să ; Dirizipera au fost! cetatea, 
Thrachiei. Din care iarăş. culge, că Caganul' Avarilor, supt. 
acăruia tutelă era Gepidzii, Bulgarii, Și Selavinil stăpânea 
t6tă Dachia veche, a ă 

Anul 601. Anul. acesta ar f fost fericit tuturor Românilor, 
vr6ă a dice, şi celor din Dachia-cea veche, şi celor din. cea 

-noa0, dâcă ar fi avut minte Avgustul Mavrichie, pentru că av- 
torul Mischelley âșa î scrie: “<La anul al noao- spră&-zece al 
împăratului Mavrichie Commentiol (pretorul Asier) iarăș luând 
pre cel într'armaţi a venit la Dunăre, “şi unindu-se cu Prisc. 
(pretorul 'Thachiei) la Singidon ai stricat pacea cu Avaril. 
Carea'stricându'o aii- mers la cetatea Viminachiu, „carea e mare 
ostrov al Dunărel. Care audinuu-le 'Caganul, ai purces spre 
câmpurile  Românesci. Drept acâla pe patru feciori al săi, 
dându- le alte puteri, i-ai „rânduit, se pădescă -vadurile Du- 
nărej. Ci Romanii, făcându- -Și luntri, sai bătut cu feciori! Caga- 
nului. Pentru că Commentiol, bolnav fiind, şedea în ostrovul 
Viminachiu, Și ținend multă vreme bătaia, omorându-se şi trei 
sute de Romani până la. apusul sârelui, dintre varvari au 

cădut patru mil.” Așișderea .bătându-se şi a treia di, Ro-.. 

manii de la locurile cele mai. înalte ai năvălit în cântra 

varvarilor, și pre aceştea întorcându-I întrun loc, şi. fugă- 

rind pre avari, pre mulți dintră dânșii i-au: înecat, între 
cari şi feciori! Caganului ai perit, şi Romanii sau împrie 

cat cu vestită învingere. 

Iară Caganul adunând “puteri multe însuși purcâde în 

cOntra. . Romanilor : ci ținând războiul, Romanii înving 

pre avari, și biruința acesta au fost cea mal însămnată de 

cât tote. Intr'acâla Prisc ai trimis patru mil se trecă Tisa, 

1 Lequien în Oriente Chrisiano 3 aiba Mzealaa/ Lib. 17; in 
Tom. 1, P. 1226. 
CON N Mauricium Aug. 

2 Bruzen in Dictionario.
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poruncindu-le. se cerceleze,. ce fac varvarii; ci nemica sci- 

ind varvaril despre acela ce se întâmplase, ţinea sărbătore, 

şi se ospăta din preună: la. aceştea agiungând Romanii, pre 

ascuns mare frică au făcut; „pentru că trel-dăcă de. mii de 

“Gepidzii, şi de alți varvari ai: omorât, şi căpătând mare do- 

pândă, sau înturnat la Prisc. o 

Jară Caganul strângendu-și iarăși puterile ai venit la Du- 
năre, şi bătându-se sai învins 'varvarii şi s'a înecat în 

apa Dunărel, şi au perit cu dânşii forte mulți și din sclavini. 
Iară vi! aă prins: din avari 3000, din sclavini 800, din Ge- 
pidzi 3200, afară de aceştea. încă alte 2000 de varvari. Caganul 
vădend acesta, trimite la împ&ratul Mavrichie soli rugându-se, 

. se capete înapot. pre cel prinși, și împăratul nesciind cum: 
plita învingere a- Romanilor, şi p6rderea varvarilor, scrie 

“Jul Prisc, ca numai pre avari să-l întârcă “Caganului. > 
Aşişderea, S. Theofan scrie, din carele se vâde avtorul 

Mischellei a. fi scris istoria sa. Drept acâla unde are avtorul 
Mischellei Tyrsa,. eu am pus din S. Theofan Tysa, mai vâr- 
tos pentru acsia pentru că Tyrsa la: alți avtori nu se află; 
pâte fi, că în avlorul. Mischellei încă e greşală de typariil. 

Din carele scrie avtorul: Mischeleij, şi Sântul. Theotan la 
anul acesta, așa. dară poți culge, că Romanii trecând pre la 
'Viminachiii în țera Românescă, și ajungând până la “Tisă, ba 
trecând şi 'Tisa. cu escursiă lor, sai tare împuternicit în Dachia 
cea veche. Drept actia ai fost mântuit pre strămoşii nostri 
de jugul varvarilor. Bater de ar fi lăsat 
chie după pretorul Prisc! Varvarii, din c 
2000, mai pre urmă însemnate, mi să văd a fi fost bulgari, că aceștea încă lăcuia într'o parte .a Dachiei cei vechi 
între Gepidzi, şi între Sclavini, precum Sau arătat la anil mal 
din nainte. 

împăratul Mavri- 

aril sau prins cele 

Anul 602. Anul acesta iaste ce] mai de pre. urmă al îm- perăţiei lui Mavrichie „Avgustul, doră și cel mai de pre urmă 
1 3. Theophanes in. Chronographia ad an. 19. Mauricii Aug.  
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de. a mal putea împărații resăritului stăpâni. Dachia cea 
veche, şi pre colonii lut Traian cel într'&nsa remași. Epocă, 
carea. e de a se însemna! pentru -că: (după cum scriu S. 
Theofan 1, și Avtorul Mischellei 2), Împăratul Mavrichie întru 
al doag- dăcilea an al împărăției sale în locul lui Prisc celui 

. viteaz ai pus pretor pre Petru fratele s&ă, căruia i-aii po- 

runcit “se. ernâze cu stea în ținutul sclavinilor, adecă în 

„Moldova, şi în ţâra muntenescă sai Valahia de acum, 

căci acâstea le stăpânea, . atunci sclavinii împreună cu Bul- 

garii; Ardslul, şi cât iaste până in Tysă, Gepidzit, Bessa- 
„rabia, Hunnii, precum Sail. arătat. la anii ma! din 'nainte, 

„mal ales la anul 455. Porunca. acesta n'ai plăcut ostașilor, 

și pentru lipsa hranii: cailor, şi. pentru că avea cu sine 

multă pradă, pre carea se temea a o ținea în mijlocul var- 

- varilor, căci strămoșii nostri colonii Avgustului . Traian. era 

forte rău storşi de varvari, pentru carea. stârcere era slabi 

: de:a putea a ajuta ostașilor, de s'ar fi sculat iarna în c6n- | 
tra ostaşilor, când aceștea n'ar fi-avut zăhărâoa. cea de 

lipsă, drept acâia nici au primit porunca. Iară pretorul 

Petru și mal -tare aii nebunit pre ostași, pentru că sat 

tras îndărăpt, de la tabără 20 de.miluri, și întru acâia ati 

fost- ploi fârte multe, și frig mare. Ci Inop&ratul nu înceta 

a scrie pretorului, numai se erneze în Dachia cea veche, 

şi se: culâgă zăhăreoa de iarnă ' de la sclavini. Iară Preto- . 

rul chiemând la sine pre un generarii a nume Gunduin, 
i-au dis: Prea grea mi se vede.mie porunca împăratului, 
carele poruncâsce, se ernăm în ţinutul strein : ci grei iaste 

a asculta, mai greii a nu asculta. Nici un bine nu face 

scumpsâtea muma. tuturor reutăților, de carea stăpânit fi fiind 

“împăratul, el iaste causa relelor, ce vor urma, şi chiemând. 
„pre mat mari oștilor, le-ai spus porunca. Acestea audin- | 

: S. 'Theophanes în Chronogra- | 2 Author Miscelle Lib. 17. in 
phia-ad an. 20. et altimum Mauri- 

Mauricium, 
cii August.
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| du-le ostașii, au început a face_ gâlcâvă, carea vădându-o 

“unil din cel mal de frunte, ai fugit la Petru pretorul, iară 

„Gstea au rădicat împărat pre Foca Sutaşul. Ci audind Pe- 

„tru pretotul, ai fugit la frate-săt +Mavrichie Împă&ratul de 
i-ai spus. 

Audind acâsta Mavrichie Avgustul, aă fugit în Calehido- 
nia, unde prindendu!l -Foca Tyrannul, ai poruncit de laă 
omorât, după ce au vădut de față mortea fiilor să, carii | 
era cinci cu numerul, Mavrichie: Avgustul fu tăiat în anul 
despre carele scrii acum, în 27 Noemvrie, în vărstă de 63 
de ani, iară. pre împărătesa. cu tre! fete ale eil mai târqiă 

“le-aă potopit acelaș tyrann, precum se va vedea la anul 605. 
Foca carele” era de viță din Cappadochia, după ce ai 

apucat împărăţia, ca se şi-o întărâscă, pre mulţi au omo- 
rit, şi temându-se ca nu. cumva sl afurisescă Patriarhul 
Țarigradului pentru uciderea Îinpăratulul. Mavrichie, au scris 
la Patriarhul Romei, în carea - epistolă dă Patriarhului. Ro- 
„mei titul: de Ecumenic, adecă preste toți patriarcii, şi ar- 
hiereil; care: 'titul, după acdia laă- și ținut: toți: patriarcil 
Romei până în diua, în carea scrii acâstea. Batăr de nu. 
Var fi ținut, pentru că “titulul acesta ai stricat. dragostea 
între r&săriten), și între apuseni. Ci „despre acesta vedi pre 

„Fleuri2. 

Anul 603.. Nu mult. înpărăţi Foca, şi: "Narses povăţuito- 
„riul în anul acesta se sculă asupra lui;- Hosroe al. II, cra- 

iul persilor, încă au pornit războii asupra Romanilor, supt 
pretest, ca cum: ar vrea se izbândâscă mortea lui Ma- 
vrichie 3. 

Anul 605. Foca “împroliva jurărăântului său om6ră pre Narses, carele se: înpăcase cu densul. Pre împerătesa Con- 
+ 

1 Catona în Synop. Chron. a i 
-* Fleuri în Histor. Eccles. aa | : Author Miscellze Lib. 18. Ca- h. ann. - - tona in Synop. Chrono. . ... =
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stantina musrea, Împăratului Mavrichie, şi pe trer fete ale 
eii încă le potopesce 1. 

N 

Anul 610, De la. mârtea lut Maurichie nemica am despre 
Romanii cei din Dachia, iară despre Romanii în commun 
acesta iaste de a se însemna, că tocma reii. le-aă curs lu-. 
crurile supt Foca Tyrannul, pentru. că tâle se. făcea cu 
mare silnicie. Drept ac6ia Prisc mal “nainte pretorul, carele 
avea musre pre fala 'Tyrannului Foca, ati chiemat pre I- 
raclie din Africa în cântra .socrulul stu, carele venind la 
Țarigrad au învins pre Tyrannul în 5 dile ale lui. Octomi- 
vrie din. anul acesta, și i-au tăiat capul, îmbrăcând însuş 
poriyră, după a căria îmbrăcare Iraclie sai cununat cu 
Evdochia lata unul bogriă din Afeica 2, e 

Anul GIl. Hosroe craiul persilor, măcar că perisă Foca. 
Tyrannul,. asupra căruia sau fost sculat pentru uciderea 

Împăratului Mavsichie, precum sau dis mai nainte, totuşi. 
nai incetat a se oști în cântra "Romanilor, ci în anul a: 
cesta fugărind pre Romani, ai cuprins Edessa, Şi A ppamea 3. 

Anul 614. Anul acesta. aă curs spre ocara tuturor Creş-. | 
tinilor; pentru că persii au. luat Ierusalimul, și S. Cruc6, 
pre carea sau răstignit Mântuitoriul lumer Don Nostru 
lisus Hristos, o au dus r6bă în Persida 4. 

Anul 615. Avgustul Traclie trimite soli de pace la Hos- 
roe, pre. caril Hosroe în contra cădinţei n6murilor îl pune 

„la oprâlişies. . 

Anul 618, La anul acesta așa scrie S. Nichifor Patriar-. 
NT 

= 

: idem Anthor Miscell», et Ca- | clii Augusti. Catona in Synopsi 

tona II. ce Chronologica. 

2 B: “h.an. Catona in Sy- Baron. ad han Ca ona in 55- | ad hune annum. 
nop. Chronol. 5 lidem S$. Theophan: | e. Ca- 

3 S, Thephan. ad.an. 2. Hera- | tona |. c. RE 

Cronica românilor. Ton. I, | 13 

1 S, Theophanes l. e. .Baron.
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hul !: «După acestea puțină vreme trecând, au venit în Ța- 

rigrad domnul Hunnilor, 5 râv "Owwov.ră 29yus Kbptos Cu Bo€- 

“rii să, şi mulți ostași, și au poftit de la .Impăratul (Iraclie) 

ca sa'i botâză.: Carea poltă a. lor primindu-se, Bosrii Hun- 
nilor s'a dus la botez prin-Bosrii Românesci, şi Muerile 
lor prin muerile acestora. Dâci după ce sai botezat, pre 
toţi i-au cinstit Avgustul cu daruri Impă&rătesci, și cu de- 

„Tegătoril. Pentru că pre povăţuitoriă Pai făcut patrichii, 

şi cu mare omenie i-au slobodit în ţinutul Hunnilor ap; 
ră "Oowuza, 39». 5 - | 

Hunnii gceştea se văd a, fi fost Secuir-din Ardel, pre caril 
câle-lalte n6muri. i-au alungat din  Bessarabia, undei înti- 
rise Gepidzii după mortea lui Attila (precum sai arătat la 
anul 455) şi i-au strâmtorit între munţii Arddluluy, unde 
lăcuesc până în dioa, în carea scrii acestea. ! 

Anul 619. Caganul- Avarilor, carele de la mârtea Avgus- 
tului Mavrichie învăluit fiind cu slavii cel de cătră Ve- - 
neţia, n'aă trecut Dunărea în cOntra . Romanilor, în anul 
acesta, au trimis sol de pace la Iraclie Avgustul. De ca- 
rea solie bucurându-se Imp&ratul, pentru că să găta asu- 

„pra lui Hosroe, cu multe, și mari daruri au cinstit pre Ca- 
ganul, şi aşișderea au trimis la dânsul soli pre Anastasie 
patrichiul, şi pre Cozma cvestorul, ca. să spună voința sa 
Caganului. Ci era fățarnic,. căci pre Gothl i-au primit cu cuvinte dulci, şi sai arătat amic Romanilor, întărind și a- 

„câia, că va merge se se întâlnâscă cu Impăratul, şi să facă 
legătură cu densul. Inturnându-se solii, au spus acestea tote Impăratului, de care bucurându-se Iraclie Augustul, 

„Sai gătit, să iasă înnaintea Caganului cu mare pompă la . 
Iraclea, Carea cetate o aşedase solir cu Caganul loc de întâlnire, ȘI trimețând înnainte gătirile cele de comegiă, căci vrea, se'l primescă cu joc de călăreți, ati trimis şi vășmân- turi scumpe, și multe, și pre sama Caganului, și pre sama 

1 S. Nicephorus: Patriarcha in” Brev. Hist, ad an. Christi 618
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celor ce vor fi cu dânsul; Venind Impăratul în : Iraclea, 
preste trei dile:ai sosit și Caganul cu forte mulți. ostâși, 
pre carii, luând cu sine pre cei mal buni, i-ai împărţit pre 
pădurile, care sânt desupra zidurilor celor lungi, ca, oco- 
lind pre Imp&ratul, Și pre cejy, ce era'cu densul, -sei p6tă 
prinde. Un luciu neaşteptat ca acesta înțelegendu'l Iraclie 
Avgustul, aii lepădat porfyra, sai îmbrăcat în. haine prâste, 
şi legând corona cea Impârătâscă de cotul săă, în ruși-. 
n6să fugă sai dat, şi. de-abia ai scăpat în Țarigrad. Iară 
Avaril cu inimă gonind pre cei ce fugea, au venit până la, 

„Câmpul ce se:chiamă al şâptelea, și acolo s'au, aședat cu 
tabăra. De acolo sai împrăștiat până la puntea, ce “era 

- preste riul Varnissului, și tâte le-ati prădat, și robit fără .. 
nică 'o 'bântuială.. Intru acâia veşmântul Impărătesc, Şi veș- 
mânturile, care se 'gătise pre sama, Caganului, şi pre sama. 
bodrilor lui, cu tâte gătirile câle-Tatte, și cu purtătorii lor 
au remas. în mânile varvarilor. Pre urmă cu nespusă mul- 
țime de robi sai înturnat la. locurile sale. Din spunerea u- 
nor robi; caril- au scăpat, se socotesc a fi fost numărul robi- 
lor pre caril i-au dus atunci Avarii bărbați, şi mueri ca la. 
270,000. : Așa scriu întâmplarea acâsta: S. Nichifor 1; S. | 
Theophan 2, şi. avtorul Mischeller 3, * Sa 

De au făcut Avarii acestea în Thrachia, ce nu vor fi fă- 
„cut în Dachia cea noao? căci. pre Dachia, cea veche după 
mârtea lui Mavrichie îndată o au înghiţit, Var a fost de 
bieţii strămoşii noştrii; până. ce Dumnedei i-aii mântuit, - 
precum se vă arâta la anil viitori, 

Anul 620. In anul acesta și mal tare gătindu-se Av- | 
gustul: Iraclie. în cântra persilor, ca se rescumpere Crucea 
Domnului, cea robită de_denșiy, precum s'ab dis may na- 
inte, iarăşi autrimis solie la Caganul Avarilor, mustrân- 

„în Beevă, Fist ad an. Ciuie 039. | 2 Author Miscolle Lib. 18. în | 2 S. Theophan. in Cron. ad an. - | „Heraclium Aug. 9. Heraclii Aug= Pa 8
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dul pentru atentatul din anul trecut, şi dojenindu'l ca să. 
țină pacea, căci nu vrea împăratul se aibă vr'un nemic după 

" “spate, până se va oști, cu MHosroe. Solia acesta, după cum 
scrie S. Theofan 1, şi avtorul Mischellei?, fârte cu cinste o 
au primit, şi- mărturisind cum că! pare rei de acâla, ce 
au lucrat în anul trecut, Sau făgăduit. Caganul, că pacea o 
va ținea,. cur se cuvine. ” 

Anul 622, - Avgustul Iraclie fină : acuma gata se pornâscă 
în cOntra persilor, ai trimis soli la Caganul avarilor, prin 
caril Sai rugat de Caganul, să aibă grijă ca un amic de 
trebile Romanilor, până ce se va înturna dânsul de la Per- 
sida, numindu-l Tutor fiiului s&d. Carea cârere a lui Ira- 

“clie Caganul o ai primit, și at făgăduit, că o va plini, 
măcar nu sai. ținut de făgădaş, precum vom vedea la a- 
nul 626. Drept aceia încredințat fiind. avgustul Iraclie de 
cătră Caganul ai pornit, şi pre cale cu tâtă sârguința aă 
învățat, şi deprins pre ostași în -lucrurile de războiu, apoi 
încă în anul acesta au învins de odată pre persi 3. 
„Anul. acesta, pociă dice, că e dintre cer mai însemnați 

ani; pentru că în anul acesta încâpe Hegira, sai fuga lui - Malutned -Prorocului Turcilor, carii de aci numără anii; precum pre larg arată Leunclavie î pre carele îl poți afla lătinesce, Şi turcâsce. aaa 

„Anul 623. Ieaclie  Avgustul nădăjăuină în Hs.. pentru a căruia cruce se oștea cu persil, în „anul acesta a fugărit pre Hosroe, şi aprindând Gazeul cincl- decor de mil de robi au slobodit, 

1$, "Theophan. in "Chron. ad an. 
10. Heraclii Aug.. 5 

2 Author Miscellae Lib. 18. in „ S. Theop hanes în. Chrono- eundem. graphia ad an. 13. Heraclii Aug. %- Author Miscellae Lib. 18. in | Author Miscellae Lib. 18. in eun- Heraclium Aug. Catona i in Synopsi! 
Chronologica. 

4 Leunelavius, 

den Heraclium. Catona i in Sy nopsi 
Chronol.: pf 

>
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Anul 624. Iraclie Avgustul -tot sporâsce 'asupra. persilor, 
că bate pre dot povăţuitori ai lui Hosroe, pre Sarvar, şi 

- pre Saravlanca; pre acesta, îl tae, „pre cel dintăiu îl fugă- 
resce 1, : 

“Anul 625. Traclie Avgustul în anul acesta au trecut i în 

. Chilichia, şi tăbărând lângă riul Sarului, cu vârtutea sa 

fârte au înfricat pre Sarvar povăţuitoriul lui Hosroe 2 

Anul 626. Intral ș6se-spră-decelea, an al împărăției lui I-, 

raclie, adecă în anul acesta, precum scrii SS. Nichifor 5, 
şi Theofan, şi: Paul Diaconul5, Hosroe craiul -persilor a: 

strins ste noao din streini, din ţerânt şi din șerbi, adecă din 
t6te nâmurile și din tote fliurile; şi luând din 6stea-lui Sar- 
var întredințată cinci-deci de mii de ostași, i-au adăogat cu 

Gstea cea. noao, şi i-aii încredințat pretorului. său Satin nu- 

mind t6tă stea acesta noao grămădzi de aur. Şi pre Satin 

- Pai” trimis asupra împăratului: iară pre Sarvar cu câla-laltă - 

_Sste Tai trimis asupra. Țarigradului, ca, însoțându-se cu A- 
“varii, cu Hunnil, carii era. de cătră Apus, cu Bulgarii, cu Scla- 
vinil, și cu Gepidzi), cari! era în Dachia cea veche supt tutela 

Caganului Avarilor, precum Sau arătat la anii mal din nainte, 
din preună se încunglure cetatea cea împărătâscă. Când a 
înțeles acesta Iraclie Avgustul, el încă ai împărţit 6stea sa 

în irei părți; dintre care o parte o au ținut cu sine; alta 

o au trimis spre paza Țarigradului ; a treia o au, dat frate- 

său Theodor: în c6ntra lut: Satin, carele au şi învins „pe 

Satin cu grămădzile cele de. aur. | 

“Sarvar cu stea sa au venit până la “Calindonia, iară - 

Caganul cu n6murile mai sus numite aă' încunglurat Ţari- 

gradul pre mare și pre pământ, atâtea luntri ducând din Du- 

1. lidem IL ee. . AS Theophan. in Chrono- 
2 idem]. ce. | graphia ad ann 16. Heraclii Aug. 
s S. Nicephorus in 'Breviario ad! 5 Paulus Diaconus Lib. 18. lidem : 

„an. Christi 626. - "| AL ce. Gatona in Synopsi Chronol.
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Ă ” Ă - . „e "năre, câte: nu încăpea în sânul măre! de lângă Țarigrad, şi 

i bă atea în dece dile i ; pentru că au bătut: cetatea în dece dile numai în zedar; pentru 
„cu puterea. lui Dumnedeu prin rugăciunile Maycel ceil pu- 

__rurea vergure sau biruit, Caganul cu ai săi şi pre mare, și 
pre pământ, şi cu rușine noao' şi pagubă ai căutat nemurilor 
mal sus. dise a se înturna la ale sale. Ce nau pătimit 
românii cel din Dachia cea noao și de astă dată ! Pentru că 
Avarii n'aă putut trece la Țarigrad fără numai prin Da- 
chia cea noâo: - | | SE Si 
“Anul 627, După ce sai însoțit Iraclie Avgustul cu tur- 

„ cil, fârte reă au prădat Persida ; ci turci! nu îndelung. au ținut soţietatea; drept. acela Iraclie singur s'ati bătut cu - Razate: povățuitoriul persilor, pre. care Lai și învins, resipin- du totă Gsteal. - 
Anul 628. Siroe fiiul lui Hosroe vădând. pârderea, ce se întămplase, aă potolit, pre: Tată-său, și făcând pace cu. . » Avgustul Iraclie, i-au dat îndărăpt crucea Domnului, pre carea Avgustul -pre umerele .sale O aii purtat până la locul | eil, după cum scrie Baronie 2, pre carele îl poți vedea. 

"Anul 632. În anul acesta în 17 dile au murit Mahumet, „întăiul califă al sarachinilor, Şi prorocul celor, a cărora lege se numâsce de pre numele lui, întru a] căruia loc sa- rachiiiii ati ales. pre Avuvecru3, - | 
Anul 634. Avuvecru al doilea 'calită ce ai învins pre, Romani în anul acesta, mâre: iară Omar următoriul lux multe cetăți cuprinde de la Romani, E Întru acelaș timp (scrie S. Nichifor 5, adecă în anul 634), Cuvrat, vărul lut Orgnata domnul Hu garilor) se scâlă asupra! Caganu 

al sarachinilor, după 

j 
. 

! lidem ||. ce. 
| Ş 

| 
E ; T : | E 

i 2 Baron. in Annalibus Ecel. ad Baron. ei Catona Il. ce. | . an, IE | 5 e m: Ne RER * Baron. |. e. Catona in Synop..|] - $. Nicephorus in Breviario- | Chronol. 
| Historico ad an. Christi 634. 

lunnogundurilor (al Bul: 
lui. Avarilor lepădând: ju-. E 
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' gul, şi pre ostaşii, pre caril îl ținea la dânsul Caganul, bat-. 
jocorindu” îl țipa. din (înutul său. După aceia trimițând so- 

- lie la Iraclie, ai făcut pace cu densul, carea o-aii şi ținut: 
ipănă la sfârşitul. vieței lor, pentru că Iraclie $ şi daruri i-au 

„A trimis, şi patrichiă Pau--făcut. - 

"Din cuvintele acâstea ale S. Nichifor culâge, că Avarilor 

de aci înnainte tot. re: le-ati mers, până. când i-au stins 

„Carol - cel mare, precum se va arăta la anul 799. 

“Anul 635. Omar al treilea - califă al sarachinilor învinge 

„pre “Theodor fratele lui Iraclie, şi pre Vahane, și ia de la 

„Romani Damascul, “Fenichia, şi Eghyptul 1. 

-- Anul 637. Sarachiniă după ce au ţinut încunglărat Ieru- 
calcul în dol ani, ma! pre urmă Pai luat'în anul acesta:: 
"de aci ai trecut în Persida. și învingând, şi fugărind pre 
: Ormișda. craiul persilor cel mal de pre urmă, precum se 

va arăta la- anul 651, Persida « o suppun șie 2. 

Anul. 640. Croaţii unindu- -se cu Sirbil alungă pre Avari 

- din Dalmația, 3. - 

ui Anul G4l. Tiaclie. Avgustul după atâtea întâmplări, ce se 

făcuse în împărăţia resăritului,. carea 'de pe. vremile ac6- 

stea, da sâmne, că va îmbla. ca 'şi împărăţia apusului, adecă: 

că cu vrâme se va stinge cu totul, sau bolnăvit, și au 

murit în 11 Fevruarie, sai Martie (dice Catona 4), în vârstă 

de 66 de ant. Iraclie cum ai fost vrâdnic de laudă întru 

început pentru ! 'evlavia sa,. aşa ai fost- vrednic de hulă în 

sfârşit pentru eresul Monothelitelor, pre caril apărându” pre 

Dumnedeii lau mâniat, şi pornit asupra sas. 

“Lui Iraclie i-aă urmat în împărăție dol feclori: al lui, . a- 

! $. Theophan. in Chronograph. 3 Catona i în Synop. Chronol. A- 
ad an. 25. Heraclii Aug. Baronius | 

“ad h. an Catonal.c. - varorum. , 

2 $. Theophan..ad an. 27. He- | + Catona in Synop. Chronol. 
raclii Aug." Catona in Synopsi aa : 

Chronologica. „5 Baron. ad h. an.
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decă: Constantin al treile,. carele. era născut din Evdochia 
mudrea cea dintăiu, şi Iracliona, carele era -născut din 
Martina a doao musre. Pre Constantin al treilea Lai otră- 

'vit maştihă-sa Martina preste tre luni. ale împărăției, în 
vârstă de 29 de ani; pre Iracleona după șese lun! Vaii mă- 
zilit. Senatul, şi însemnându!'l la nas, lau sârgunit împre- 
ună cu mumă-sa Martina, căria i-ai tăiat limba, pentru o- 
trăvirea lui Constantin al treilea. Acelaș. Senat au pus îm- 
părat în locul lui Iracleona pre Constande al doilea, feckorul 
luk Constantin al treilea, carele mau semănat tătâne-s&u, ci 
mMOŞU- său lul Iraclie, că el încă ati . prins partea Monothe- 
litelort - | 7 

Anul 647. Otman al patrulea Califă al sarachinilor cu- 
prinde Africa, şi în anii viitori ia Chyprul, şi Isavria de la 
Romani 2. Aşa curea acum! norocul Sarachinilor, Şi neno- 
rocirea Romanilor! 

„Anul 651. Ormisda craiul persilor cel mai de pre urmă more în anul acesta, şi cu dânsul se stinge tâtă biruința pers6scă, după ce ar fi stătut în fl6rea sa, 425 de anis, 
„Anul 654, Sarachinil cuprind. Armenia de la Romani, şi pre Constante al doilea îl biruesc, Și lugăresc pe Mares. 
Anul 658. Mavia al cincilea. califă al. sarachinilor, pentru războiul, ce se pornisă între sarachini, -face pace cu „Con- stante al doilea 5, 

Anul 659. Avgustul Constante 
stantin IV, fiul săi cel maj mar 
gust, în anul acesta pre ceia- 

al doilea, carele pre Con 
e. mal „nainte îl făcuse Av- 

lalpa fi a ai Săi, „adecă: pre TIi- 

1 Ș. Theophanes ad an ult.. ii iz Aug. Baronius et Catona * Catona |, e. 
i 4 Id 2 „Catona in Synop. Chronolo- 5 em Catona . c.  
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verie apoi II), şi pre Ttaclie îi numesce Chesari; iară. pe 
Thedosie fratele său îl omorăl. 

Anul 663. _Avgustul Constante a doilea neputându- se o0-. 
dinni de în timpul cunoscinţe! sufletului său, şi pentru u- 

_-ciderea” fratelui său, şi pentru . alte reutăţi, în care înnota, 
au mutat scaunul: împărăției din Țarigrad. în Syracuza ce- 
tatea Sichilie 2; - 

An nehotărât, Care. acum le voiă aduce -din avtori vred- . 
nici de credință despre mârtea lui Cuvrat domnului Bul- 

“garilor, despre carele Sai făcut pomenire la unul 634, şi 
despre” cincă feciori al lui, de ce“ an se țin, nu pocii o- 
tări, cum. că pe vremea acesta sai întâmplat msrte lui 

'Cuvrat; pentru că scrie avtorul Mischelley 3 despre dânsa, 

precum urmeză : «iară în. timpurile lui Constante (II. nu 

" Constantin), :carele ai împărăţit la apus, murind Corvat . 
(sau Cruvat nu Orvat) domnul Bulgariei, despre. carea - 

Sau dis, sai al contraţilor, şi. lăsând după sine cinci fe-- 

“ciori le-au lăsat cu limbă de morte, :ca să nu se despăr- 

țescă cu lăcaşul de. la olaltă, şi nimănui să slujască. Ci: 

în puţin timp după -morlea lui acei cinci feciori sau des- 

părţit de la olaltă dinpreună cu norocul, pre carele îl a- 

vea fieşte carele supt sine. 

"Şi cel întâiii născut fiii al/stă anume > Vutaia păzind po- 
runca tătână-săi, aii remas în-țera mal marilor săi până . 

astăqi, al doilea frate, anume Contarag ati trecut apa - Ta- 

- naidului, și mal întăi aii descălecat în (înutul, ce era din 

protiva fratelui săi (Vutaia). Al patrulea, şi al cincilea. tre- 

când Istrul sai Dunărea, unul s'au aşedat în Pannonia cea 

-.avărâscă, supunându- se cu totă putsrea sa Caganului ava- 

rilor (în anul 666); iară cela-lalt (adecă al cincilea) venind 

1 Baron... în Annal. Red. ad, ad an. 22. Constantini IL. Aug. 

Rh. an. Catona in Synop. Chronol. | Catona in Synop. Chronol. 

2 $. 'Theophanes in Chrono- 3 Author Miscelle Lib. 19. in 

:graph. . e „2. | Constantin. Pogonalum August.
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în Pentapoiii (ce se dice acum Benevent), nu. departe de 
-Ravena, acolo Sau aședat supt creştini (în anul iarăş 666). 
-Apol al treilea dintru. aceştea, care s'au numit Harpa- 
ruh trecând Danaprul și Danastrul (adecă Nistrul): riurile 

„cele ce sunt între Dunăre, şi întră -medă-n6pte, au venit 
-la. locul ce se chiema Honglon, şi at lăcuit întră Dunăre, 
și întră, numitele riuri, vădând locul a fi fără de primejdie, 
şi de âmbe părţile grei de a se răsbate ; pentru că fiind 

-băltos, şi de riuri încunglurat de tâte părţile, multă oditină 
făcea nemurilor cu aședarea sa de: câtră protivnici. 

lară după ce sau împărţit aceştea în cinci laturi, Şi 
Sau împuţinat, ai eşit un nem mare al cazarilor,” din 
cea mal din lăuntru parte a Berziliei din Sarmatia cea din- 
tăiă, şi ai cuprins tâte țerile până în marea Negră, care 
nm pre fratele cel mai mare pre Vutaia prințul Bulgariei 

“cel din tăiă, Vai supus şie, împunându” tribut, care tri- 
but-până astădi îl păstrâză;> E LL „. Aşişderea scriu SS. Theofani, şi Nichifor 2. Smintâsce 

așa dară Sigebert 3, când scrie, că Vutaia au cuprins Mol- 
„dova, Bessarabia și Valahia cu bulgarii, şi el au trecut în 
Messia de gios, și în Dachia cea noao, adecă în Bulgaria 
de acum;. pentru că: domnul bulgarilor, cari! ai păstrat acestea, nau fost Vutaia, ci Hasparuh.  : - o 

- Anul 666. Precum scrie. Şenleben 4, în anul acesta au tre- cut Alzeco al cincilea fecior al luj Cruvat domnului contra- ților, din - Bulgaria cea bătrână de lângă Volga, cu Bul- . garil să în “Italia, și luând slujbă de 1a Gri Longobardilor, aă dobândit Beneventu] spre lăcaş. - 

i S. Thephan in Chronographia % Sigebertus in Chronico ad ad an. 11. eusdem Constantini 
! 

Ai | an. Christi 680, - - 
| ? S.. Nicephorus CP. Patriarcha î- Ioan Ludovic. Schânleben în in Breviario Historico "aq ann. Historia Carniolize tom. [. part. 3. Christi 679. Sa seu aâ an..666. 

moald craiul | 

  

 



203 

  

| Al patrulea fecior al lui Cruvat, al: căruia nume după 
anonimul Belel au fost Hean, încă în anul acesta au trecut î în, 
Pannonia la Avari 2. Veqi şi cele care le-am . scris la anul 

“cel neotărât, cel îndată: mai din. nainte, şi care le voiă 
__ “scrie la anul 889 din anonimul Beley. 

Anul "667, Inmărindu-se, putârea Avvarilor cu a adaogerea 
| bulgarilor cea din anul trecut, Avarii în anul acesta sai 
rădicat în eGntra: lui Liup povățuitoriului Foroiuliului, pre: 
„carele lau învins, şi numai înşelați de Grimoald craiul 

„ Longobardilor, ai lăsat Foroiuliul2. 

Anul 668. Constante al doilea pentru apărarea eresului 

Monothelitelor, şi pentru 'alte fapte necuvi6ze întru atâta | 

„ură ati venit, cât nimenea îl putea suferi. Drept acâia 6re- - 

- care Andreiă, când se scălda în Syracuza, cetatea Sichi- 
liei, unde mutase tronul' cel împărătesc, cum “s'a dis. la 

anul 663, lau tocat în cap cu o săcure, din carea lovire” 

au i murit în 16 Septemvrie, în vârstă de.38 de ani. 

“Intru al căruia loc ai stătut împărat fiiul lui. cel mal mare 

„Constantin al patrulea, carele.sau numit Pogonat, pentru * 

că. fârte de tener i-a crescut barba. Constantin Pogonat așa 

dară, cât au urmat tătână-săi, îndată au izbândit ucide- 

“rea lui, şi pre Miziz tyrannul lau şters - de pre pământ £. 

Anul 672, Sarachinil gată. mulțime de corabii, şi încun- 

giurând pre mare “arigradul, de-a şeptelea an în: zădar 

îl bat, . . 

“Anul 678. Sarachiuil în “anul acesta, carele era al şâpte- 

lea, de 'când bătea -'Țarigiadul, “după mare pârdere a lor, | 

Sati împăcat cu Avgastul Constantin Pogonatul, şi înce- 

i Sieph. Catona i in: Sinop. "Chro- + S. Theophânes in Chronograph. 

nol. Avarica. . „__|ad an. ultim. Constantini II. Aug. 

: Catona |. e.  - "| Author Miscelle Lib. 19: 

3 Catona in „Synop. “Cronolo- „-5 Author Miscellae et Catona 

“pica. : - Pa -| IL. ce.
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stând a mai bate cetatea cea 'împ&rătâscă, sai înturnat la 
„Jocurile sale 1... Da 

"Anul 679. -Vr”o câți-va avtori scriu despre lucrurile, care 
ţi le voiă pune înnainte. la anul acesta, ci nu se nărăvesc 
între sine, nici. numărul anilor, nici numele -povăluitoriu- 
Iul bulgarilor, caril ai venit în anul cel neotărit, ce le-am 

„pus după anul 663, într'o parte a Dachiel câii vechi, şi 
unindu-se cu Bulgarii, caril -și mal nainte era în Dachia, 
cea veche supt tutela Caganului Avarilor, nu numai pre 
fraţii. săi pre bulgari, ci pre. sclavini,. şi pre gepidzi încă 
i-ai scos de supt jugul Avarilor. Eu ca să mârgă. lucrul 
mal respicat, întăiu îl voit arăta, după obicâiul miei, 

„“din avlorii cei mar bătrâni, ce sau întâmplat în anul a- cesta cu bulgarii, romanii şi împ&răţia: resăritului; apol voii descurca disele celora-lalți avtori, ca să se potă cu- 
" n6sce, și sci adevărul, Așa dară scrie avtorul Mischellei 2 „Precum urmeză :' «Iară împăratul Constantin (IV Pogonat nu- mit) înțelegând, că un n6m de trei or necurat, Şi spurcat pe- ste Dunăre la Honglon şi-a întins corturile, şi ca aprogiin- du-se de Dunăre, jăluesc ţinutul, carele acuma. se. stăpâ- nesce-de. denșil (adecă Messia de gios, Și Dachia cea noa0), Sai întristat f6rie, şi ai poruncit: să trâcă oștile în Thra- chia, și făcând flottă de mare, şi. pre pământ, şi pre mare au Pornit, asupra lor, vrând. sex bată cu arme, şi împro- tiva (tărimet) Honglon, şi a Dunărer prin Epir (Albania de acum) trimițena pedestrașii pre Dunăre, aă poruncit, “se vină corăbiile. De o grabă şi mulțime ca acesta spăi- 3 mântându-se bulgarii aă, scăpat la tărimea may sus disă - E » 
ai um 3 “ : anan” : Ă 
ȘI Sau întărit de tâte laturile, Temânând în tărimea aceia 

o) 
"irei sai patru dile, și. nici bulgarii cutezând a eși, nici Romanii îndrăznind a se bate cu denşii; pentru lacurile ce era prin prejur, aă priceput mârșevitul nm; că Romanii 

! S. Theophan. in Chronograph. Pogonati Catona in « :ad an. 10. Constanltini IV. Aug. dicti, | 2 Author. Miscel. Lib. 19. * 

Synop. Chron. 

  

 



20 

ŞI-au perdut coragia, drept acâia sai bucurat, şi mal su-. 
meţi s'au făcut. Deci împăratul având bâlă mare de picidre, 
și silit fiind a merge în Mesemvria la scăldătâre, cu cinci 
corăbii, şi cu 6menii săl s'au înturnat, şi lăsând magistra- 

„tul, şi poporul (adecă stea) le-ati poiuncit, se stea în: 
protiva bulgarilor, de cum-va ar eși cu lănci -săgetătore;; 
iară: de nu vor eși, se! țină închiși, şi sex ocolâscă cu: 
tărimi. Ci călăreţii stârnind, că ai fugit împăratul, și spăi--. 
mântându-se, au plecat fuga, de niminea fiind goniți. VE-. 
dând acesta bulgarii, sai luat după dânşii, și pre mar; 
mulţi i-au tăiat, pre :mulți iau rănit, alungăndui până. 
la Dunăre, careă trecându-o şi venind! până la cetatea ce se- 
dice Varna, nu departe de Odis, şi v&dând :locul de: 
„prin preglur că iaste de mare apărare, „din dărăpt pentru Du-.. 
năre, din nainte, și de pre latură pentru muntele Hemulur 
şi marea Negră, mai virtos, că acum biruise, și slăpânea. 
și nemurile sclavinilor, cele de prin pregiur, care se di 
cea a fi șepte : pre Severi i-au aședat la strimtârea Hemu-- 
lui, ce era din nainte: pre Veregebori de cătră resărit, .. 
iară de cătră medă-qi, şi apus până la Avaria (adecă Pan-. 

nonia şi: lazigia), pre câle- lalte ş6pte - nâmuri, care era... 

_suppuse lor. Deci după ce S'aii Tăţit bulgari în locurile a-- E 

'cestea, Sau sumeţit și ai început a strica, şi a prăda ce- 

tăţile, și orașele -câle de supt Romani. Drept acâia împe- 
ratuluj i-ai căutat a-face pace cu dânșii spre mal mare ruşine 

carea Romanilor s'a întâmplat peniru, mulţimea pecatelor- a 

lor, a le făgădui dare pre tot anul.» 
Aşişderea scriă SS. Theophan?, şi Nichifor2, tot la a- 

cesta an. Așa dară. greșasce Sigebert 3, şi după dânsul: .. 

Asemani$, când scrie, că războiul acesta s'au - întâmplat 

1 Ș, 'Theophan. in Chronograph. 3 Sigebertus in. Chronico ad. 

ad an. 11. Constantini IV. îseu | an. 680. . a 
Pogonati Aug. | + Assemani in Calendario' Ec-- 
„2 S. Nicephor. in Breviario Hist. clesice universalis tom. 2. part.:2.. 

„ad. an. Christi 679, cap. 2...
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în anul îndată următori 680, şi că povăţuitoriul bulga- 
rilor Sau chemat Vutaia: vedi anul cel neotărit după a- 
nul, 663, pus.  Greşesce Şi Calvisie. 2, scriind acestea la 
anul 678; ci mai mult greșesce Şenleben2, pentru că tâte - 

“le pune cu.dol ani “mai nainte, apoi pre povățuitoriă încă'l 
: numssce -Vutaia, măcar că: Vutaia cu bulgarii să nu s'au mișcat din Bulgaria. cea veche de lângă Volga, precum Sai arătat şi mai nainte, RE - i Tu cetitoriule! ia aminte, că de la anul acesta, până la venirea Ungurilor beţii colonii lui Traian, şi cei ce_era în Dachia cea veche, și cel din Dachia cea noao, mal tot supt jugul bulgarilor at gemut, diseli mal tot, și nu pu-. Turea; pentru că voii arâta la anul 824, cum că colonii „ Cel din .Dachia. cea veche, . adecă strămoșii românilor celor | ce sânt de-a stânga „Dunărei, pe vremea acâia supt nume - de Abotriţi au fost scuturat jugul bulgarilor. 

Anul 680. Bulgarii după ce'aă cuprins Mesia de glos, și amândoao Dachiile, vru a dice, şi cea veche şi cea noao, nu Sau îndestulit: cu tributul, cel ce avea de la împ&ratul 

- drept acâia i-au căutat împ&ratului a le adăoga la tributul cel obicinuiţ3. e | Sa 
Formâsă reflecsie face prea vestitul Ioann Cristian En- 14 

Constantin Pogonatul, ci în anul acesta ar prădat Thrachia, 

„gel* la anul acesta. despre n&murile.. acglea, care din înce- - Put până la Venirea bulgarilor au 'asuprit Traian, carea reflecsie iată o scriu aci din c € În cătu'! despre n&murile (dice 'el), car Și Moldova de acum ati năvalit în țerile împă 

uvînt în cuvint: 
e prin “Valahia, 

răţiei resăritului, 
acestea până la anul 680 au fost mai de multe viţe, și 

1 Seth. Calvis. in Opere Chrongl, * Schânleben in Hist, Carnio- li Tom. 1. Part 3 Historia - 
o „SI 9. ” |- Historia Antiqu: V. i 3 Sigibert. in Chronico ad an.. pag. 139. „e a aehire Part D 

660. Seth. Calvis. în Opere Ghronol. „_* Ioannes “Christian. Engel in 

pre colonii lui 

Și dic, că nemurile. 

  
3
)
 

- 
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nasceri ; pentru că aiă “fost nemți supt nume de Longobarăi, 
Ostrogothi, Visigothi, ş.c.1.; au fost Slovâni supt nume - 

de Venete, Ante, ŞI doră și Sarmate; Mogol: supt nume 
_de Hunni; Turcă și Tătar. supt nume de Avari, şi Bulgari. 
Dintră tote nâmurile aceste câle: mai dintăiă aă fost numai - 

trecătore prin Valahia. Singuil bulgarii se află în Istoria 

cea veche a Dachiilor, să fie fost stăpâni de stătut întrinsele 

a mail mulți ani ; pentru că el ai împoporât întăiaş-dată Va- 

lahia de acum, Ardâlul, şi Bănatul cu Vlahi sai Români.» 

Destul de. formos scrie Engel, ci, cum că bulgari! ar fi 
fost de viță cu Turcii, şi “cu Tătarii, n'a arătat, nici va. 
putea arăta; pentru că limba bulgarilor arată, cum că el 

sânt: de viță Sloveni. Ac6ia încă nai: arătat . prea vestitul 

Engel cum că bulgarii au împoporât Dachia lui Traian cu 

Românii; căci precum .am arătat la anul. 274, şi voii mai 

arăta. . “la annil viitori, o parte a coloniei. lui Traian, încă 

dâră cea mal mare pururea ai remas în Dachia cea veche. 

Drept. acâia n'a. împoporât de nou: bulgari! Dachia cea 

veche, adecă Moldova, Valahia, Banatul, Ardelul, Bucovina, 

Maramorășul, și cât iaste între Arddl, și între Tysă, cu ro- 
mâni), ci au mal adus Români 'lă cei mal din nainte ]ă- 

cuitori românesci, nu .numai din coloni! lui 'Trâian cei din 

Dachia lui: Avrelian, -ci şi din romanii aceia, pre caril i-ati 

aşădat în Thrachia, și Machidonia Avgustul . Constantin cel 

„ Mare, precum sau dis la anul: 329. 

Întru acesta an sau ținut şi al șeselea sobor ecumenic _ 
în "Țarigrad, carele şi Trullan se numâsce de la” 'Trulla, 

carea sau ținut. În soborul acesta, afară de alte sed 

mânturi sau afurisit Monothenitele, adecă aceia, carii în- 

văța, că nuinal o voe ai avăt Domnul Hs, măcar că au 

„avut doao fin. :, | 

„Anul 683, Şenleben 2, și la anul acesta așa scrie: <La a- 

Calvis. L e. Catona i in Synopi „2 Schânleben in Historia Car-" 

Chronol. i E niolia Tom. î. Part. 3
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nul 683, însemnă. Antonie Uranex, cum că preste bulgari, 
și sloveni domnea Terbelie, carele au inceput crăimea , 
d6ră ai urmat. povăţuitoriului. Vutaia:> Ci cu am arâtat la 
anil cel mai din nainte, cum că Hasparuh aă fost dom- 
nul. bulgarilor, când aă cuprins aceştea Dachiile, şi Messia.. 
de glos. Așa dară:nu lui Vutaia, ci.lui Hasparuh au trebuit 

„se urmeze. Tervellie, sati “Tervel. Vedi anul: 700. - 
Anul 685. Avgustul Constantin IV, Pogonatul, făcând pace 

cu bulgarii, şi sarachinil încă slădindu-se între sine, în 
mal mulți an! au trăit în linişte, şi în anul acesta la în- ceputul lui Septemvrie at reposati, ca un împărat, ce aut fost vrednic de tstă lauda; -pentru că nu numai câle tur- 

- burate prin tătăl s&u Constante “II, le-au îndreptat, ci pre 
Monothelite încă i-a înfrânt, întorcând pacea: Împăratulut Constantin al patrulea i-ai următ filul sti Iustinian al doilea, 
în vârstă: de 16 ani?, carele multe „au făcut, și multe ab 
Și petrecut, -Precum se va arăta la ani următori. 

Anul 6$6. În al doilea an al împărăției sale (dice Avto- rul Mischellei 3) Iustinian al doilea au stricat pacea cea cu bulgarii făcută, 'turburând tote-, câte bine le orândui-se: tată-săă, şi au poruncit, să trâcă călăreţi în Trachia, vrend se prădeze pre bulgari şi sclavii.» Așișderea -scriu SS. Theofan î, şi Nichifor 5, | 
Anul 687. Avgustul Iustinian al doilea după ce au adu- nat în anul trecut tâte oștile sale în Thrachia, în anul a- cesta aă pornit. asupra bulgarilor, 'Şi a sclavinilor, 'caril a- cuma stăpânea t6tă Dachia cea veche, tâtă Messia de gros, - Și tâtă Dachia cea. noao, adecă stăpânea tot pământul cât 

4 - . - 
N 

' S. Theophan. in Chronograph. 685. Catona ad an. ult. Constantini IV. Pogo- | Chronol. - DR nati. Baron..in: Annalib. Eec], ad | : * Author: Miscellae Lib. 19. 
n. an. | | a S. Theophan. in Chronograph. , : - N - a an. . sti ia i i . 

> lidem Il. ce. et S. Nicephor. 9: e destiniani II Aug in Breviar. Hist,: ad an. Christi 

item in Synopsi 

an. Chris. 685. 

  

5 S. Nicephor. in Brev. Hist. ad 

P
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iaste -între Tysă, Nistru, Marea- -Negră, : şi inuntele Hemului, 
drept acâia avea suppuşi şie şi pre strămoșii noştril. Ba, 
cel mai mult, .sclavinii muntele Hemulu! încă”] trecusă până 
la Thessalonica ; pentru că scrie S. Nichifor1, precum ur- 
m6ză : «Acesta (lustinian: 1) dobândind împărăţia, câte în- 
tocmise tată-său de pace, și de câle-lalte lucruri de com-:: 
mun, t6te le-au: turburat, și "pacea cu bulgariă făcută încă 

0 au stricat. Deci trimițând călăreți! în Thrachia, au purces 
în cântra sclavinilor, şi venind până la Thessalonica, acolo: 

„pre prea multe n&muri ale sclavinilor le-ati suppus șie, pre * 
unele cu arme, pre câle-lalte suppunându- -se iale de bună 
voia lor, pre care le-au trecut Marea, pre la Avid, şi le-ati 

| aşedat în “țara Opsichiet. Din slavinii aceştea aă înlrarmat | 
trei qEci de mik, și i-ai numit 6ste osibită, preste carea 
aă pus mal mare pre Gebul pre unul dintra cei mal de 
bun nem; in stea acesta mult nădăjduind, au rupt pacea, 
carea o făcusă tată-săă cu Sarachinil». 

S. Nichidor at mestecat aci lucruri,. ce se țin de mat 
multi ani, prceum din câle dise, şi din cele, ce se vor dice; 

“poţi” pricepe. Eu pentru mal mare înțelâgerea războiului a- 
„cestuia adaog aci cuvintele avtorului Mischellei 2, carele “ așa - 
grăiaşte despre dânsul: «In al treilea an al împărăției sale 

Iustinian (al doilea) ai trimis 6stea sa în contra Sclaviniei, 
şi a Bulgariei, și pre bulgarii, caril îl! întâmpinasă de astă, 
dată i-au împins îndărăpt. “Iară: mergând la: Thessalonica 
au tăiat mare mulţime -de sclavin), şi pre cel ce i-au sup- 

| pus lui, i-au trecut” Marea pre la Avid în Opsichia ; 'ci când 
se întorna. din Bulgaria, bulgarii i-au stat în -câle la rup- 
turile Hemului, şi- strâmtorindu” 6stea, pre mulți ostași al 
lui, saă i-au tăiat, sau iad rănit, şi el încă debea sau - 
putut Inturaa-» 

..: . | | 

«18, Nicephor, în Brov. His ad. 2 Author Miscellae Lib. 19... an. Chris. 685., Ra | Me 
Pai II 

Cronica românilor. Tom. IL... | | 14
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Aşişderea scrii S. Theofan !, Chedren ?, și Zonara 3. Smin-" 
tesce aşa dară Catonaf, punând războiul cu bulgarii la a- 

nul 689, adecă -cu doi ani mai târdiu. o 

  

“Anul '691. Avgustul Iustiniari al doilea nial fără de vre-o 
cauză în anul: acesta ai stricat pacea şi cu serachinii, şi 

precum cu rușine ai urzit războiul, nădăjduind în câle trej- 

dăci de mil de sclavini, despre care am cuvintat la anul 687, 

cu mai mare ruşine Vai sfârşit; pentru că ai fost învins, 

şi Hasan Sarachinul au luat cetatea Cartaginenilor, ale că- 

ruia ziduri le-ai scricat din pământă, - 

Anul 693. Avgustul Iustinian al doilea nu sai îndestulit, 
nici s'au învățat cu acelea, carele pătimisă pentru stricarea 
păcii de tată-să&u făcute cu bulgarii, și cu sarachinii, ci 
în anul acesta aii mai adăogat râle la râle; pentru. că au: 
pus edil (adecă preste câle ce. se-zidea):pre Stefan, şi vis- 
tiariă pre Theodât prâtinil să, carii cu atâta nendurare 
Sau portat în deregătoriile sale, cât pre fârle mulţi i-ai 
mâniat, spre perirea şi a sa, şi a împăratului 6. 

Anul 695..Ne mai putând senatul, și poporul din Ţari- 
grad suteri blăstămăţiile lui Stefan, și ale lur Theodăt, din 
preună și ale împăratului Iustinian al doilea, s'au sfătuit 
la olaltă, şi au ales împărat pre Leontie, sau Leon pa- 
trichiul, carele îndată au omorât pre Stefan, şi pre Theodot, 

- despre cari! am cuvintat la anul 693; iară pre Iustinian al 
doilea laii însemnat la nas, şi Pai sârgunit în Chersona sat Crimea de acum?. - ia 

1 $. Theophanes in Chrono- graphia ad an 3. lustiniani ÎI. Aug. | S- Theophan. în Chronogr. ad 2 Cedrenus Tom. 1. p. 444, . | ânn. 9: Iustiniani Augusti. Ca- 
3 Zonaras Tom. II. p. 92, tona L. e. Ia + Catona in Synopsi Chrono- | logica. „S Theophan, in Chronograp. . 
5 SS, Theophan., et. Nicephor, | 2d an. 10 Iustiniani II, Aueusti, Catona item Il PoE. 02 s atona 1tem Îl. cc. Catona in Synopsi Chonol,  
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- Anul 696. Avgustul Leontie în “anul acesta | au trimis 

pre I6nn cu mare flottă de mare în Africa asupra, - sarachi-. 
nilor, carele ai şi învins pre sarachini, şi ai luat. îndă- 

" răpt cetatea Cariaginenilor de la denşit; ci în anul urmă- 
toriă 697 I6nn aă perdut și bătaia, și Africa, și i-ai căutat! 

Să se iragă în Creta sai Candia de acum 1. 

“Anul 698. “Gstea Tur -I6nn încredințată neîndestulindu- -se. 

cu purtarea Împ&ratului Leontie, au rădicat împărat pre 

„Apsimar, -numindu'l Tiberie al treilea, carele mergând la 

Țarigrad, âu luat cetatea cu vicleşug, şi pre Leontie însem- 

nâudu-l lă nas, Pau închis în Mănăstirea. lui Dalmatie ; _după 

acela au pus preste tote oștile mal „mare povățuitoriă pre 

iraclie fratele-săii 2, 
7 

Anul 699, Iraclie fratele Avgustului Tiverie Apsimar tre- . 

„când în Syria, au. prădatu-o până la Samosala, Şi au tăiat 

„200,000 de sarachini 3. 

Anul 700. în anul acesta Avdela sarachinul, vrând se în-. ! 
„ târcă paguba, și se respletescă uciderea-sarachinilor cea în 

“anul. trecut întâmplată, ai încunglurat cetatea Antaradului, 
"ci nimica ati isprăvit; pentru. că cu ruşine sau înturnat 

de la dânsa. 7. 

Am scris la: anul 683; că în anul lui Hasparuh la bul- 

garii cel ce cuprinsâse Dachiile, şi Mesia de glos, aă urmat . 

domnitorii Terbellie, despre carele atâta scrie Sigebert 5. 
la anul de acum: «Terbel domnesce preste bulgari.» Din 

„care cuvinte rei închide Assemani 5, că Terbellie în anul 

Ii 

1 Author Miscellae Lib. 20. Ca- | 4 Author Miscellae Lib. 20. He- 
tona l. “e. raclium. Catona in . Synopsi Chro- - 

_ nolog. 
| + S. Theophan. ad an. 1. Ap- | 4 Sygebert. ad an. 2. Tiberii 
simari Aug. Catona |]. c. III. Apsimari Augusti.. 

3 lidem S. Theoph. in Chronogr. | : 6 Joseph. Simonius Assemani în . 
ad an. 2. Apsimari Aug. et Ca Calend. Eccl. Univ. Tom. 2, Part. 2; 

tona |. e. | C. 2. 

* .
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Dă 

“acesta ai urmat lui Hasparuh. Alte fapte ale lu Terbellie 

"le voiă însemna la anii viitori. 

Anul 702 — 104. În anul “aci curgătoriti domnitorii Ar- 

meniei, lăsând pre sarachini au trecut supt spriginela Av- 
gustului Tiverie Apsimar, pre cari! pentru acdla fârte grei 
i-a pedepsit Moamed 1. - | | 

În-câtui pentru: Iustinian al doilea, de carele. am cu- 
vîntat la anii mai.din nainte, iară mar aleş la anul 695, 
“despre dânsul aşa scrie avtorul Mischellei2 la anul de acum : 
“<Întru al :ș6selea an al. împărăției lui „Apsimar. Iustinian al 
doilea lăcuind lângă Chersona, ȘI fălindu- -se, că el încă va. 
mai împă&răți lăcuitorii locurilor acelora temându- -se, ca nu 
cum-va să dea de vre-o primejdie din. împărăția lu, sau 
sfătuit, ca sau săi omsră, sau sel trimită vii împăra- 
tului, | 

Care sfat înțelegânduil Iustinian au lugit de acolo, şi ve- 
nind în Dara (cetatea Cazariei, ce era dincolo de Crimea) 
au poftit se pâtă întra la taganul cazarilor, carele cunoscând 

“stările din pregiur ale lucrurilor lui Iustinian, cu prea mare 
cinste Pau primit, şi au măritat pre soru-sa Theodora după 
dânsul. Iară după puţinea vreme cu îngăduinţa caganului 
Iustinian sai pogorât în Fanagoria: (ostrovul, ce iaste în 
“c6stele Crimului 3), și acolo ati lăcuit cu Theodora. Audind 
acestea Apsimar, aă trimis la caganul, Şi i-au făgăduit mari daruri, dei va. trimite pre Iustinian vii, sau. barem capul 
lui. Cârecelr (Avgustului Apsimar) îngăduinid.. caganul, au trimis păditori lui lustinian supt pretest, ca nu cum-va se i se întâmple” vre o primejdie de .cătră lăcuitoril locului, poruncind luy Fazin, carele era. acolo pus în locul s&ă, şi 
lui Blaghizin. prinţipului Vosforului, ca atunci, când le va 
dice, se omră pre Iustinian. Despre tote acestea. însciin- | 

! $. Theophanes ad an.' 6, Ti | E: Author. Miscellae. Lib. 20. in berii Apsimari. Catona in Synopsi Apsimarum. . Chronol. . 
"3 Stephanus in Geograohia  
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țată. fiind Theodora prin un şerb al caganului, şi ia descope=" 

rindu-le bărbatului, Iustinian pre mai sus numiţi prinți 

Fazin. și Blaghizin i-au chemat la sine supt pretest, că are 

de a, vorbi cu dânșii despre Gre-care lucruri de tăină, și 

venind el au poruncit, de i-ai sugrumat. Deci Iustinian * pre 

Theodora indată o au trimis în Cazaria, și el fugind din 

Fanagoria, sau pogorât în Men (locul Sarmatiei: cel din: 
„Asia 1), şi aflând gata o corabie s'au suit întrensa, şi lun- : 

trind” pre lângă ţermure, aă sosit la locul ce. se dicea - 

Symvol lângă Chersona, în care 'atrimiţend pre ascuns ati 

luat. dintr'ensa pre Varisvacurie, şi pre fratele lui pre Saliva, 

și pre Stefan, şipre Myropaul. dinpreună cu Theofil, cu 

cari! luntrind de la Chersona, ai trecut. Farul, şi așa lun-" 
trind. aă trecut Necropola, adecă sbocaturele Danaprului, (saii 
al Boristenului 2 de acum), şi ale Nistrului; în carea navigare - 

întâmplându-se grea fortună, toți desnădăjduindu-se despre 

„mântuirea sa. Iară Maiache prătenul lut Iustinian, aiă dis cătră - 

"d6Gnsul: lată perim domne! făgăduâsce lui Dumnedeii pentru - 

mântuirea ta, că de-i va întorce Dumnedei împărăţia, nici O 

izbândă vel lua despre, nemicii tă. Ci el în mânie respun- | 

dend, ai dis: de voiu erta pe vrunul .dintră dânșii, în -lo- 

cul acesta mă. îan6ce Dumnedei, și eşind - din fortuna a-: 

„câia, fără de primejdie. ai venit în Dunăre. Din Dunăre: 

ai trimis pre Stefan la Terbellie,domnitoriul Bulgarie), ca 

să-l trimită ajutoriă, se potă iarăşi dobândi împărăția cea." 

„părintâscă, făgăduindu'! că-l va da prea „mari daruri, și 

căt va lua fata musre şie (S.. Nichifor3, dice că Justinian 
ai făgăduit că va da fata sa lui Terbellie), şi căi va fi! 
întru tote suppus, carea făgăduință cu jarămînt o ai întărit, 

Pre carele primindu-l Terbellie cu prea mare cinşte, aii por- 

nit tot norodul bulgăresc (pote că şi pre Români), şi în 
anul următoriă Sau dus la împ&rătesca : cetale. », 

7 

1 Bruzen in Diclionario Geogr. 3 5. “Nicefor in : Brevi his. ad: 

2 [dem Bruzen ibidem. an. Christ. 702.
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' Aşişderea scrie S.. Theofan!, din carele cum am maj 
dis, au luat istoria avtorul Mischellei. - | | 
Anul 705. La anul acesta-Sigebert 2, așa scrie : «Iustinian 

cu ajutoriul lu! Terbellie craiului bulgarilor, iarăș aii dobândit 
împerăția, apoi” pre „Leontie II și pre Tiverie, cari! repisă. 
împerăţia, în mijlocul .cercului i-au omorit, iară pre Cali- 
nic patriarhul, scoțându! ma! nainte ochii, lau sârgunit.» 
Dară- mal chiar scrie avtorul Mischellei 3, Şi aceia pre cații îl 
voii dice după dânsul, dicând: «In anul al: șâptelea al îm- 
p&ratului Apsimar Iustinian al doilea, venind la cetatea cea 
împărătescă cu Terbellie; şi bulgarii acestuia SUppuși, S'atk | 
tăbărât la porta Carsiului, și până la Vlahernc, și în trei 
dile vorbind cu cei ce era în cetate, au fost batjocorit de 
dânşii, neprimindu-i-se vre un cuvint. . Ci Iustinian cu pu- 
țintei dintru ax SEI oştindu-se prin apedusul ai întrat în ce- 

tate, și făcând gâlcâvă şi -Săpând, ai luat cetatea,. apoi 
„preste puţin au întins corturile- în - polata vlahernelor. Deck 

în anul dintâi al împărăție! sale, adecă când at dobân- 
- dit iarăș împărăţia Iustinian al doilea, mulie daruri, şi 
vase împă&rătesci dând luj Terbellie ai slobodit în pace.» 
Aşișderea scriu S. 'Theofan 4, Ioil5, Constantin Manassie $. 
Chedren 7, Zonara 8, Codin?; ci: S. Nichifor 10, adaogă tre; 
lucruri cătră câle dise de avtorii ma! sus numiți, adecă: 
că Iustinian al doilea, după ce şi-aă dobândit iarăş împ&- „Tăția, au măritat pre fata sa după Terbellie, au făcut pre Terbellie chesariu, prâ Theodora musrea sa, şi pre Ti- berie fiul s&ă i-au chemat din Chezaria. la Țarigrad. 

1 S. Theophan |. e. „| Constantinus Manasses p. 81. ? „Syeebert. in “Chronico ad 7 Cedrenus tom.. |: p. 445, -an. 705. | IDRe ii i * Author Miscellae Lib. 20. în |  $: Zonaras. tom. 1. p, 91, Apsimar. . | - 9 Codinus de Oripinib. CP. pag. "+ S. Theophan in Chronograph. 49... E ! Pe -ad an. 7. eiusdem Apsimari, | RR | * Ioăl in Chronogr. apud Acro- n S Nicephorus in Breviar. Politam p. 175. a Hist. ad an. Christi 702. 
» 
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“Anul 708. La al) treilea an, după ce iarăș ai împărățit 

Iustinian: al doilea -şi-au „uitat de facerea de bine a lui 'Ter- 

_bellie, craiului. bulgarilor, Și al Romanilor, şi adunândw ȘI 
tâte oștile în 'Trachia, ai. pornit asupra lui Terbellie, -stri- 

“ când pacea, carea o avea cu. dânsul. Ai şi venit pre mare 

şi pre pământ până la o cetate bulgarilor suppusă (pagubă, 

că avtorii, din caril :scriti acestea n'ai numit cetatea ) și 

cu corăbiile aă tăbărât lângă cetate, iară pre călăreți i-ai 

îi slobodit Șă-ȘI adune fân, şi alt-felii de notreț sau. zăhărea. 

Acesta vădându- -o bulgarii, sau slobodit, şi ca pre nisce oi, 

ce frundăresc,- ali tăiat turma cea Romaicâscă, luând multă 

pradă, cai şi arme de la' dânșii, omorând pre forte mulţi 
dintră ei. Deci împeratul Iustinian cu aceia, cari ai scă- 
pat din mânile bulgarilor, şi doră şi ale colonilor lui Tra- 

ian, adică ale Românilor, pentru că aceştea în timpul de- 

“spre “carele scrii era suppuși bulgarilor) au fugit în Anhial 

- cetatea Thrachiei, şi at închis porţile, iară bulgarii au încun-- 

giurat Anhialul. V&dend împăratul. Iustinian, că bulgarii. nu 

se mișcă de lângă Anhial, preste trei dile au tăiat întăiaș-. 
“dată vinele “calului săi, apoi ai poruncit, ca toți se lu- 
"crâze aşa, și aşedend machinele câle de ste pre. zidurile 

“ Anbhialuluy, nâptea sau suit într'o scafă, şi cu rușine, și 
“mare pârdere aă fugit. în Țarigrad. Acestea tote le scriu: 

““ avtorul-Mischellei 1, S. 'Theofan 2 şi Nichifor 3, Anastasie. 

| bibliothecariul $, Zonara 5 Şenleben 6; - 

-“Eă însemn -aci, că după ce.aă cuprins bulgarii Dachiile, 

şi Mesia de gios, pre împărații din. Țarigrad. mulți avtori 

nu i-ai mai numit al Romanilor, ci al Romaichilor, precum . 

se numesc pre sine Greci! de acum, căci Grecil fără aju- 

"1 Author Miscelae Lib. 20. + Anastasius bibliothee. p. 121. 
2 S. Theophan in Chronograph. Ş 

„ad an. 3. lustiniani Il. Aug. 
13 S. Nicefor, in Breviar. Hist. 
ad ann. Christi.708, olie tom.sl. part. 3. 

5 Zonaras Tom. 2. pag. 9%. 

s Schânleben in Histor. Carni-
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toriul Românilor mai putut moşteni gloria, sau slava stră- 
moşilor nostri; după cum se va. arăta la anii viitori, -. 

Anul 709. La anul acesta aşa scrie Svidasi: «Supt Iusti-. 
nian cel cu nasul tăiat (adecă al doilea) Florea Terbellie 
craiul bulgarilor, şi Iustinian, şi Constantin feciorul luy. 
Iraclie, acestuia îl da tribut (sat harac!). Pentru că îşi în- 
tindea gios scutul (sai pavăza), pre carele îl purta cu sine. 
în .războii, şi ilagellul (sau corbaciul), cu carele îș bătea 
calul, şi până când se acoperea amândoao, le căuta (îm- p&raţilor Constantin IV, și Iustinian II) se tSrne bani. Când își împlântă şi sulița în pământ, trebuia, se o învălâscă până sus cu vășmânturi de mătasă, şi să dea ostașilor (lut „ Terbellie) lădăţuici pline de aur, și de argint, împlându'și drepta cu aur, iară stânga cu argint.» Sa Până aci Svidas.. Tu ia bine sama la.acâlea, care. le-am Scris la anul în .dată mai din nainte. | 

Anii 710, 711. Iustinian al doilea, carele nici prin fericiri, Nici prin nenorociri sati îndreptat; nici prin ură, nici prin faceri de bine sau inblândit?, în anul 710 sau pornit a. supra lăcuitorilor Hersonului, sau aj CrimuluL! de acum, pentru că fiind el în sîrgunire, i-au fost tins cursă de pe- rire, și pre boiariy 'lor cei -ma! de frunte i-ai fript de vii, iară dintră prunci ca la 87,000, i-au înecat în apă 3. Pen- * “iru carea Tyrănnie a lui Iustinian Hersonitele au năzuit la Hazari, şi cu ajutoriul lor, ai pus .împ&rat -pre Filippic Pergameul, carele. Și Vardanes saă Chiemat £. dară, 'după ce fu întărit şi prin ostaşi, cam vrie al anului. 711, au trecut la 'Țarigr Iustinian al doilea, carele ati fost cel m 

Filippic așa 
- pe la Dechem- 

ad, şi prindnd pre. 
ai de pre urmă din 

» 1 Suidas Ecelog. Hist. de rebus 45, Theophan. în Chronograph Byzantinis pag. 37. 
AIR n. * Catona in Synop. Chronol. ad an, 1: Pilippici Aug. S. Nice- | 

3 Hofman: in Lexico Univers. | Phor. in Breviar. Hist. aq an, Paulus Diacon. Lib, 20, : Christi 711, -



Î
i
 

ni 
e
i
 

aie
 

[i 

217 Se 

vița împăratului Traclie în vârstă de 42 .de- ani, i-ai tăiat 
capul, și așa tăiat Pai trimis prin tote cetăţile, ca să-l vadă 
cu toţii, că aă perit, 

Anul 'A2; Avgustul Pilippie înșelat fiind de un monothe- : 
lit, carele i-ai fost ursit _viiaţă, Și împărăție îndelungată, 
numal de va strica soborul cel al şese-lea ecumenic, în 

- zădar s'au. nevoit spre apărarea monotheliților, şi stricarea 
orthodocxilor; pentru că Dumnedei. în anul acesta doi ne-. 
MICI i-au rădicat asupra, pre sarachini, şi pre bulgari ; 
dintră cari! Sarachinil i-ati luat de supt împărăţia - resări- 
tului Mysia cea din Asia 2; iară bulgari! supt povățuitoriul . 
Fileia 3, trecând Hemul, ai purces până la porta cea de 
aur a Țarigradului, de unde cu atâta pradă, și ucidere săi 
întors la locurile sale, câtă nu se pole spune. . 

Anul 713. Filippic Avgustul lezne ai putut simţi, că îm- 
părăţiile prin eresuri nu numai nu se. întăresc, ci mai Vâr-. 
tos se slăbesc; pentru că în trei dile ale 'lui Iunie” scoțân- 
du-i-se ochii împărăţia o au apucat Artemie, carele ca îm- 
p&rat sai numit Anastasie al doilea 5. 

Aniă 114—1715. Împăratul Anastasie al doilea, “după ce au 

întărit soborul al şeselea ecumenic, mare 6st6 de mare ai 
trimis în cântra sarachinilor : ci 6slea în ostrovul Rodului 

pre povăţuitoriul Ioann Vai omorât, și pre: Theodosie al 

treilea, cel din Adramitul Troadei fără de voia lui lau ră- 

dicat. împărat, apol au încunglurat Tarigradul şi pre Ana- 

stasie al doilea lau. închis într 'Ensul 6. “ 

| 1 Catona, SS. Ticoptan, et Ni- | 
cephor. ]. ce. 

„2 Catona în Synop.. Chronol. 
Author Miscellse. Lib. 20. in Philip- 

- picum. Aug. 

3 Cedrenus Tom. 1. p. 448, Zo- 

naras Tom. 2. p- 98. 
4 S. Nicephorus în Breviar..Hist.. 

7 

ad an. Christi. 712. $. 'Theophanes 

in Chronographia ad an. 1. Philip- 

pici Aug. ME 

5 Auihor Miscelle Lib. 20. Ca- 

Lena in Synop. Chronol. 

5 Author. Miscellz Lib, 20. Ca- 

tona in Synop. Chronol.
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Anul 716. Împăratul Anastasie al doilea după ce ati per- 
dut Țarigradul, sau făcut călugăr, şi pentru mai lină viaţă 

- Sai mutat în Thesalonica.. eu lăcaşul, iară Theodosie al. 

treilea au stătut împărat în locul luil, asupra căruia sait 

“sculat Leon al treilea, cel din Isavria, şi sarachinil au în- 

cungiurat Pergamul 2. 

Tot la acesta ân scrii S. Thsofan 5, şi Anastasie Biblio- 
thecariul 4, că Cormesie, sai (cum îl numâsce S. Theofan) 
Comersie domnul sai craiul bulgarilor, au făcut legătură 
cu Avgustul 'Theodosie al treilea, ca pribâgil. să se întârne 
de âmbe părţile, tocma de ar fi vinovați şi împrotiva Ma- 
iestatulu! : a. „doaoa, ca negoțătoria întră âmbe părțile se 
cură : :a treia ca otarele întră amândoao stăpâniile se fie 

„de la, meleonol Thrachiei; a patra ca se i se dea. lui Cor- 
„_mesie în tot anul văşmiînturi, şi pei roşii, după S. Theofan 

de 30, iară după Anastasie de: 50, de funți de aur. Aşa 
Sau făcuț legătura. între Avgustul Thsodosie, “şi între Co- 
mersie; ci Sigebert scrie5, că legătura acesta nu s'au fâ- 
cut cu Conmnesie, ci Terbellie, pentru că Terbellie ai trăit, 
şi stăpânit până la anul 727, şi atunci i-au urmat Cormesie.. 

Anul 717, După ce 'ai bătut sarachini), și luat cetatea. 
Pergamului în anul acesta supt povățuirea lui Mardasan ai 
incunglurat Țarigradul $, carea vădendu:o Theodosie al trei- 
lea sau lăsat de; împărăție, Şi împreună cu feciorul s'aii 
călugărit; apoi ai trecut în -Efes, şi acolo ŞI-au săvârșit 
viața; iară în locul lur aă stătut împărat rivalul lui Leon al treilea. cel din Isavria, carele” Şi .Iconomah sau. numit, 

1 Author Miscelle Lib. 20. Ca. 
tona in Synop. Chronol. 

2 Catona. |. e. . 

5 Sigebertus, in Chronico ad an- 

727. losephus Simoniuă Assemani 
“in Kalendario: ecelesiastico Uni- 
versali. tom. 2. par. 2. c.2. 7 

€ Author Miscell& Lib. 21. Ca- 
'tona in Synop. Chronol. 

ÎL 

s$. Theophan in Chronograph 
ad an. 1. 'Theodosii II =. 

* Anastas: Bibliothee. p. 178. 

=
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pentru gonirea ss. “Te6ne.: Leon acesta cât Sau făcut îm-. 
p&rat, multe “corăbii. ale sărachinilor, sau le- -aă ars, sau. 
le- -aii înnecat i. * 

Anul 718, Sarachinil. mult pătimind, lângă Țarigrad Și: 

dintră dânșii multă perind de fâme, de bătaie, şi de ciumă, 

au lăsat încungiurarea. cea de al treilea an a Țarigradului?, 

și întorcându-se în cântra lul Terbellie craiului Bulgarilor, şi: 

al Românilor (căci. Românii, precum s'au, dis la anul 679, : 

după venirea bulgarilor până ma! târdiu au fost supt stă. 

pânirea lor) de dânsul încă -aă fost bătuţi, tăind bulgarii - 

cu Românii doao- deci și doao de mii de sarachin 2, după. 
carea pârdere- a -sa, sarachinil ai fugit în corăbiile .sale,. 

şi luntrind în altul mări), de viforul, ce sau stârnit, fârte: IN 

multi au perit, înnecându-li- se, sau stricându-li-se” luntrile 4, 

ă Anul 719. Avgustul Anastasie al doilea . despre carele am: 

scris la anul 716, că saă fost: călugărit, urând călugăria.. 

iarăş ai râvnit a fi împărat; ci prin” bulgari, cu al că-. 

Tora ajutorii vrea a'și dobândi pofta, fu vădit, Și prin Av- | 

gustul Leon II omorât. 5 

“Anul 721. Iezid al şes e-spră- -dâcelea calită al sarachinilor: 

în anul acesta dă grea poruncă asupra sfintelor icâne€.. 

Anul 726. „Avgustul' Leon III, bun mergătoriă înainte: 

E: Paulus Diaconus, et Asseman, 

Il. ce. Sygebert: ad ann. 718. Volf-. 

“gangus Drechslerus in Chron.-Sa- 

1 Jidem 1. ce., item. S$. Theo- 
phan. în Chronograph. ad an. 1. 

[eonis Isauri Aug. 

"2 Paul. Diacon. Lib. 6. de.Ge- 
„sis, Longobardor, Cap. 47. Ioseph. 

„Simoni. Assemanus in Kalen. Eccl. 

racenor. ad an. 718. Schânleben: 

in Hist. Carniolice tom. 1. part. 3. 

5 S.: Theophan. in Chronogra= 
Univ. tom. 2, part. 2. cap..2. 

s $;'Thoophan. în Chronograph. . 

ad an. î. Leonis Isauri. Author 
Miscelme Lib. 21. Cedrenus tom. 1. 
p. &%51. Zonaras tom. II. p. 101.   

phia ad an. 1.-Leonis Isauri. Câ- 

tona in Synop. Chronol. 

8 dem S. Theoph. ad an. 4 

Leonis Isauri: Catona |. c. 

7



    

Și-au luat pre lezid califa sarachinilor ; pentru că lui ur- 
mând ati început a goni sfintele icone 1. | SI 

Anul 727. Murind Terbellie craiul bulgarilor, şi al Româ- 
nilor, în anul de acum i-ai urmat Cormesie, carele au 

“domnit până la anul 760.2. | i 
| „Anul: 730. Avgustul. Leon III, în anul acesta dă gr6z- 
nică poruncă, ca SS. Icâne să nu se mai cinstâscă, şi pre 
neascultătorii de dânsa, -adecă pre creștinii cei pravoslav- 
nici fârte îl: gonâsce3, şi năcăjâsce. | 

Anul 741. Leon III, cel din Isavria, carele şi iconomah, s'au 
poreclit,: după ce pre mulți ai omorât, pre mat mulți. ati 
izgonit, “pentru că nai lepădat cinstea SS. Icâne, în anul 

» acesta şi-au versat sufletul în 18 Iunie; cul i:aă urmat fiul s&i Constantin al cincilea, carele şi Copronym sS'aă poreclit, 
pentru că atunci când Pau botezat, au spurcat apa din S. Bo- „tez, gunoindu-se: într'ensa, cu acesta încă prognosticând, ce om va să se alegă din dânsulţ, | 

Anul 743, Constantin V. Copronym în anul acesta după ce ai învins de doao ori pre Armabasd tyrannul, şi au cuprins Ţa- rigradul, aceluiaşi Armabasd, şi feciorilor lui le-ai scos ochii5, 
Anul 753. Împerătul Constantin V. Copronym în anul a- cesta ai adunat un sobor din 338 de episcopi, în. care sobor cinstea SS. icâne - sau osândit; ci soborul acesta ca de eriticI ținnt sau stricat prin “soborul al ș6ptelea e- cumenic, cel a doao ră (înut în Nichea, precum :se va a- reta la anul viitoriă 787 6, m ă 

! 5. Theophanes et Catona |. ce. * Sigebert. Gemblacens. in Chro- nico. los. Simoni. Assemanus in Calend. Ecel. Univ. tom. 2. part. 2, cap. 2. - 
3S. 'Theophan. in Chronogr. Ca. tona in Synop. Chronol. 
1 S. Nicephorus in Breviario. ad h. an. 8. Theophanes in Chro- nographia ad ult. an. Leonis I- 

N 

sauri..Catona in Synopsi Chronol: 
5 Catona in Synopsi Chronol. 

S. 'Theophan. în Chron. Author Hist. Mise. Lib. 22, 
* S. Nicephor. in Brev. ist. ad an. Christ..753, S. Theophanes in Chronogr. ad. an 13. Constan- | lini Copronymi. Anastas,. Bibliotec. p. 146. Cedrenus ad. an.'13, Co-.. pronymi. -



  

Anul 755. Împeratul Constantin Copronym. după ce ăi 
“săvârșit soborul asupra SS. Icone de dâusul ţinut, precum 
scrie S. Nichifor î, ai zidit cetățuici prin Thrachia, în care 
au „aședat pre Syrii, şi Armânil- cel din. cetatea Melitin€- 
nilor, şi din Theodosiopoiă aduși, şi acelora le-au dat de bii 
t6te, câte le era de lipsă, cetăţuicile acâstea, încă când 
să zidea, vădindu-le bulgarii, aă cerut tribut (hăraci, dajde) 
„de la împăratul, carele nedăndu- le, ex culegându-și. stea, 

S 

_ad annum Christi 753. 

ai prădaf Thrachia, şi ma! până la zidul cel lung au stră- 
pâtut, ci întimpinându-l împăratul, şi lovindu-se cu ej, i-au 

fugărit, şi mai aspru gonindu-i, mulți bulgari ai omorât. 
“Până aci S. Nichifor despre lucrurile în anul acesta întâm- 
plate ; căci care le mal scrie tot la acest an, se țin de 
alt-an, d6ră de anul în dată viitorii, la care, le. voii şi 
scrie. 

Almintrelea scrie S. Theofan la anul acesta despre! bul- 

“gari, ale căruia cuvinte urmeză aşa 2: «Tot întru acelaş an Ă 

bulgari! pentru zidirea cetăților, celor N0a0, noii tribut pol- 

tesc, -şi nebăgându-se în s6mă de împe&ratul solul lor, ei ca 

seși izbândescă hula, și batjocura, sau pornit cu 6ste bine 

gătită, şi ab străbătut până la: zidul lung spre cetate, Și 
făcând multă mârte, cu mulți robi sai înturnat nevătă- 
maţi, şi ne atinşi la căsile sale.» 

Așișderea scriu: Anastasie Bibliothcariul 3, ȘI” Chedren4, 
| dintru a cărora mărturie poți culâge, că împ&rătul Copro- 

nym de astă dată n'aii fugărit pre Bulgari, după cum scrie 

Ss. Nichifor la locul” mal sus adus. 

Anul 136. Indata după acâlea, care le-am tâlcuit la a- 

„1 S. Nicephorus in Brev. Hist. “3 Anastasi. Bibliothecar. p. 146. 

. | 4 Cedren. ad an. 15.  Copro- 
2 S. 'Theophanes in Chronogra- 

phia. ad annum 15.: Copronymi. nymi.
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nul mai din nainte, așa scrie S. Nichifor: «După acâia 
“cu prea mare 6ste pre pământ, şi pre mare sau dus asu- 

„pra lor (a bulgarilor) Împărătul. Însă flota fiind de. 500 
«de corăbii pre Marea negră au agiuns la Dunăre, şi de a- 
colo ai început a prăda țarinile bulgarilor, şi pre mulţi din- 
tră dEnșii au robi: Împăratul însuși la Marchelle, carea ce- 
lățuică e lângă otarele bulgarilor, bătându-se au fugărit pre 
'varvari, şi mulți aă omorât dintră dânșii. După atâta per: 
-dere bulgarii ai: trimis soll. de pace, și pruncii şi i-aă dat 
zălog». . = i | 

Anul 759. In anul acesta, precum scrie S. Theofan 2: <Îm- 
- “p&ratul. (Copronym) pornind armele asupra Bulgariei, aă ve- 

„nit la Beregaba: ci bulgarii întâmpinându'l la curmătura 
„Hemului, pre mulți din ostașii lu i-ai tăiat, între carii ai 
fost - Leon patrichiul, şi. povăţuitoriul ostașilor celor. din ” Thrachia, iarăş alt Leon. logofătul tabellarilor (al poştelor) "Şi din cel de rând încă mulţi au perit, ale cărora arme le-au luat bulgarii, și aşa Romanii batjocoriți s'a înturnat 
la ale sale.» | Ma | Di aa 

- Așişderea scrii Anastasie “Bibliothecariul 3, Chedren4, Zonara 5. a e . 

Anul 760. În anul acesta ati murit Cormesie craiul bul: garilor și al Românilor cel ce ai fost urmat lui 'Terbellie în anul 727, întru al căruia loc au stătut. craiul Telesis£. 
Anii 762, 763. Care le-am scris, la anul 760 “din Si-. gebert despre urmarea lu!  Telesis sau . Teleţin avtoril gre- ceşti almintrilea le-aă însemnat, 'eu drept -acâia disele 

1 S. Nicephor. in Brev, Hist, ad an. Christi 753. 
-2$, Theophan. in Chronograph. 

ad an. 19. Copronymi: -. 
% Anastas. Biblioth. p. 146. 

4 Cedren. Tom. 1. p. 464. 
'5 Zonăr. Tom. 2, p. 109.:_ 

Simoni. Asseman. în “Calenăd. Eccl. 
Univer. 'Tom. 2. Part, 2. Cap. 2. 

? 

6 Sygebert in. Chronico. los... * 

i
i
 
a
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acestora: le pun la acești dol ani, și ale: S. Theofan dise 1 
“le pun din cuvint în cuvint, precum urmeză : «Bulgarii 
rădicându-se asupra domnilor să, cari! până acuma tot 

"dintro viță au stăpânit, i-ai omorât, - și pre un Teleţan 
om de trei-dăci de ani, şi cu nărav. ei; Va făcut șie po- 

vățuitoriu. Pentru acâia dintră sclavi de bună: voia sa mulți 
ȘI-aiă lăsat pâtria, și au trecut la împăratul (Copronym) 

pre caril el i-au aşedat în Artana. Iară în 17 Iunie împ&- 

ratul -au purces spre . Thrachia, trimețând flotă de' mare 

de doao mii, de helanţii cu câle 12.cal pre Marea-negră.. 

“Teleţin audind, că sai gătit asupra lui pre uscat, ŞI apă, - 

au. chiemat întru âjutoriă 20, 000 din nâmurile vecine;. şi 

împărțindu's ȘI 6stea prin locuri întărite, el însuş s'au. închis 

într'o | tărime, iară împăratul și-au aşedat stea lângă An- 

hial. Deci Teleţin în 30 de dile ale lui Iunie, în indictio- 
nul din tăiu, întru a cincea di a septămânei s'a vădut a 

porni cu mare mulţime de ajutători, şi lovindu-se oștile, 

prea multă morte sati. făcut de âmbe părţile, până când, 

sai [ugărit 6stea lui Teleţin, şi el încă au fugit. Ținut'ati 
"bătaia de .la cinci câsuri până sâra, şi prea mulți bulgari | 
aii picat într'6nsa, mulți sai. prins, iară alţii de bună voia 
lor au trecut la Romani. Împăratul mândrindu-se pentru 

învingere, întrarmat cu totă stea, cu triumf au întrat în - 

cetatea (âmpărătescă), şi cu bucurie. fi ind primit de tâtă. 

cetatea, pre bulgari legaţi i-ai dus într'€ ânsa, şi după acâia 

„i-ad SCOS dinnaintea porţei, ce se numia Hrysin (de aur), Și 
ai poruncit cetățenilor, ca acolo se le tae capetele.: 

«lară bulgarii făc6nd răscâlă în e6ntra lui Teleţin (pre- 

“cum dice Sigebert? în anul 762), Pau omorât cu -toți bo- 
6ril lui, și și-au rădicat povăţuitoriu .pre Sabin ginerele 
craiului Cormesie. Sabin acesta îndată ai trimis soli de 
pace: la Împăratul; ci bulgari! adunându-se. i-au stat: în 

1 S. Theophanes in Chronogra- , i Sygebertus in Chronico. 
phia ad an. 22. Copronymi.- 5 | ! 100
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protivă dicânduy: Bulgaria pentru tine trebue să cadă supt 
“jugul Romanilor? îngroșindu-se mal pre urmă răscâla, Sa- 
bin au fugit în Mesemvria, şi de acolo sau dus la împ&- 

„ratul; iară bulgarii ai făcut în locul lui craiii pre: Pagan» 
- Almintrilea seri S. Nichifor, şi avtorul Mischeller 2, 

Sigibert 3 dice, că pre Pagan lau rădicat crai în anul 763, 
Și că ati domnit până la anul 770. | 

Anul 765. S. Nichifor 4, aşa scrie : «În indictionul al trei- 
lea Constantin (Copronym) pentru âcâia pentru că bulgarii 
„lepădând pre Umar, pre carele Sabin îl pusâse povăţuitoriu de 6ste, în locul lui at “pus pre Toct bulgarul fratele lui Baian, saă sculat .cu ste asupra bulgarilor, cari la veni-. rea împăratului s'au tras la pădurile” de lângă Dunăre; o- tuș mulţi s'aă „omorât, între aril Toct: cu frate:său Baian încă au perit, şi mai mulți împreună. Iară Compagan, u- nul dintră 'povăţuitori fugind în Varna, şi scăpat (înându- se, fu omorât de șerbi săi, în: care timp mare pradă a Bul- gariei fu arsă, stricată, şi prădată de Roman». Ci -mai. pre înțeles scrie avtorul Meschellei 5 la aceşti doi ani, dicând:. <în anul 24, al împeratului Constantin” Co- pronym, Pagan domnul Bulgariel au poltit, ca se potă vorbi 

şi luând securitate, sau -pogorât cu 
de față cu împăratul, 
bocriţ. să: 2 A "a . pe 
ocril săl. Iară imperatul şedend impreună cu Sabin, i-ai primit, şi. le-au împutaț nerânduiala, şi pizma lor, carea 

au făcut pace făţarnică. 

0 ai avut asupra lui Sabin, apoi Ci împăratul trimete Scuns în i 
pă&re „rimeţend . pre ascuns în Bulgaria, au prins pre Sever Prințul sclavinilor,. carele multe rele făcuse în Thrachia. Prinsau si istin i 

Thre na Prins'ai și pre Hristin ,.... -Căruia la S. Thoma i-au aiat mânile, şi piclorele,, apoi ai adus 'doftori, se „Cerce alcăluirea omenâscă, şi așa lau ars după acâia. Pre- 
1 S. Nicephorus in Bres iar. Hi . - | 

ar. Hist, a: icenhopria 3 “ară Hi 

ad ann. Christi 705, S. Nicephorus-in Breviaro Hi- o Author Miscella Lib. 29, | storico ad annum Christi 765. 
3 Sv PE 

” 
| 

Ygebert, Il. c, 
5 Author Miscellz Lib. 22, 

A
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„ste aceia fără de veste eșind împăratul din Țarigrad, și a-. 
flând. Bulgaria fără de pază pentru pacea cea fățarnică pi 

“prin curmătura  Hemului, ai întrat întrensa pănă la Zite 
(5. Theofan scrie Gunzas), şi aprindând curţile, s'ai- întur-. 
“nat fără vre. un f0l0s.» Aşișderea scrie S. Theofan 1. 

anul 766. Întru acesta an îarăş at pornit Copronyra cu | 

mare 6ste asupra bulgarilor, cari! spăimântându-se ai în- | 

ceput a vorbi de pace, ci până a se face pacea, s'au pornit un 
vânt despre. medă-n6pte, şi tote. corăbiile lui Copronym, 

care să aședasă la Mesemvria, și Anbial, le-au stricat, pe. 
rind mulți ostaşi, pentru care nenorocire Împeratul încă 

sau înturnat la Țarigrad fără nici o ispravă 2. 

Auul 770. În anul “acesta ati murit Pagan craiul bulga -. 

rilor, şi al Românilor, întru al căruia loc aă stătut crait 

Telleric, carele-ai domnit până la anul 7773. 

Anul 771. La anul acesta: scrie Asseman+ din Sigebert,: 
precum urmeză: “<Împerăţina preste „bulgari Teleric, în a- 

nul 771, Constantin Împăratul vrând să se bată pe apă 

cu bulgarii, după ce i-ati stricat vântul Borea mal doao 

mil de corăbil, mai tâtă 6stea şI-o au perdut». 

„Anul 774, “La anul! acesta aşa scrie“ avtorul Mischelle! 3 des- 

pre „lucrurile întâmplate între Constantin Copronim Împă-. 

“ratul resătitului, şi. între Telleric craiul “Bulgariei: «În a- 

nul 33 al împărăției sale, în Indictionul al doispră- dâcelea ; 

în luna lui Martie Constantin. Copronym ai pornit o flotă 

de mare de 2000 de corăbii asupra Bulgariei, şi suindu- 

1 Ş. Theophan. in n Chronograph. | 466. Zonaras Tom. 2. p. L1l. 

ad an. 24. Constantini Copron , mi. 2 “Sigebert. in Chronico los. 

2 S. Nicephor. in Brev. Hist, Simon. Asseman. in Calend. Eccles. 
ad an. Christ: 766. S. 'Theophan. 
in Chronogr. ad an. 25. Constant. 

Copronymi. Anastasius Bibliothe- | 

car. p. 150. Cedren. Tom. 1. p. 5 Author Miscelle Lib. 22. 

| o - , 15: i 

Univ. 'Tom. 2.. Part, 2. Cap. 2. 

4 Ios. Simon. Asseman. |. e. 

Cronica românilor, Tom. IL. -* 

zi
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se el în, corabia cea roşie ai pornit să intre în Dunăre, 

lăsând pre pretorii călăreţilor afară de curmătura. Hemului, 
ca de cum-va ar năvăli bulgarii în contra luy, el să între 

în Bulgaria pre dindărăpt. Iară venind Împăratul la Varna 
se temea, și gândea să se întârne, ci bulgari! așișderea te- 
meându-se, și pizmuind Împăratului, ai trimis de pace pre 
Hoila, şi pre Zigatan, pre caril v&dându'” Împăratul sat 
bucurat, şi ati făcut pace, jurând unul altuia, ca nici bul- 
garil „se iase asupra Romanilor, nici Împeratul să se silâscă 
a întra asupra Bulgariel: şi făcând despre acesta zapisuri 
de âmbe „părţile, Împăratul sai înturnat în Țarigrad, lă- 
sând călăreți! în cetăţuicile, care le făcuse. 

<lară în luna lui Octomvrie întru al doispră-qâcelea (nu 
al unspră-zecelea precum scrie uitându'și merșil), Indiction, 
Împăratul ai luat însciințare din Bulgaria de la. prâtenii cel 
ascunși (carii pâte că ai fost Românii, fiind ei supt jugul 
bulgarilor. pe“ vremea acesta) cum că domnnl bulgarilor 
vrea se trimită 12 mi din, norod cu un Boilad (genera- 
riă) să robâscă Berziţia, şi pre lăcuitorii eil se! aducă în 
Bulgaria. Tocma atunci venisă solil domnului Bulgariei la „Împăratul, carele făcându-se “a merge “asupra Arabilor aă trimis „Stegurile, sculele, Si gătirile împărătesci, şi slobodind 
pre soli, după ce Sau însciinţat de eșirea lor 
nit, şi adunând pre Trazite, şi pre 'Thr: cu ceia-lalți ostași, au strâns la 80,000, 
cul, ce se chiamă Litheoria. fară de s 
năvălit asupra celor: ce era, 
fugărindu-i pre «i, 
un biruitoriă. » 

Aşişderea scriu S, Theophan 1, Chedri 

» îndată au por- 
acesiani dinpreună 
și mergând la lo- 
urle, și bucin, ai 

trimiși în cântra Berziţiei, și cu: multă pradă, şi robi sau înturnat ca 
E | n?, şi Zonara3, 
"Anul 775,. «In anul 3 al împărăției sale. (scrie avtorul 

' S. Theophan. ad an, 33. Con- | , ăren "Tor. 7. 
stantini Copronymi. 

„3 Zen OT, EA  
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Mischellei :) Constantin (Copronym) srticând pacea cu bul- 

garii, iarăș aii făcut mare flotă de Mare, și băgând într'ânsa 
12,000 de călăreţi, pre toți pretorii i-ai aședat în dânsa, 

“iară el temându-se-au remas cu călăreţii ceia-lalți, ci venind - 
flota până la.. Mesemvria, și intrând într'Ensa ati. început 

a. sufla tare vântul dea „medă-npte, şi. stricând corăbiile, 

prea mulți ostași aă perit, drept acâia Sau întarnat împera- 

tul fără de nici un folos.» Ă 

«Deci pricepând domnul Bulgariei, că prin prâtenil să 

i să vădesc sfaturile, au scris împăratului. dicând: ași vrea, 

se fug, şi vin ta tine, drept acela dâ'ml securitate, zi 'mE& 

însciințază, _pre carii al aice prâteni, ca încredinţându- mă 

lor se vină cu mine. Iară Împăratul slab fiind la fire i-au 

scris pre toți, şi sciindu-i- 'Telleric, pre toți i-ai tăiat în doao' 

care lucru audindu-l Constantin, până la o vreme și-au smult 

„căruntâţile sale.» . | - a 
___ Aşișderea scrie S. Theofan 2, Anastasie Bibliotecarita 3 ; 

Chedren 4, Și Zonaras. Adaogă Catona$ nu sciu din ce 

avtor, dicând «Copronim, vrând se mârgă în cântra bul- 

garilor, au început a se arde .de foc nevădut, şi strigând 

că de viu iaste în flacără, au murit în'13 Septemvrie, în 

vârstă de 56 de any, căruia i-aii urmat fiiul său Leon al 

patrulea, carele s'au numit Hazar de pre vița mâne-sa 

Irinei 7. : 

Anul 777, «Întru al doilea an al Impăratulul Leon (dice _ 

avtorul Mischellei &. Telleric domnul Bulgariei au fugit la 

împăatul, carele. Pau făcut. patrichiu măritând pre. vara 

muerel șale a [rinică după dânsul, și după ce i-aă fost nă- 

naş în botez, mult Pai cinstit şi. Va iubit. » 

: Author Miscellae Lib, 22, 8 Zonaras Tom. 2. p. 112. 

2 $. Theophan. in Chronogr. | s Catona în Synopsi Ch ronol, 
ad an. ult. Copronymi: - _ | | 

3 Anastas. Bibliotec. p. l55. |. Idem Catona |. c. | 

4 Cedren. "Tom. 1. p. 465. | 2 Author Miscellae Lib. 23. 

„d
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. "Aşişderea scriă : S. Theofan i, SŞenleben 2, Inhofer3, Ş 
Sigebert 4, numai cât că Sigebert fuga lui Telleric o “pune 
la anul 778, şi dice, că întru acelaş an bulgari! şi-au pus 
craiă în locul lu! Telleric pre Cardam, carele au trăit până 
la anul 807. | a | 

Anul 780. Leoneal patrulea fiul lui Copronym, şi bărba- 
“tul Irinei în- anul acesta ai început a goni.pre cinstitoril 
sfintelor icâne, și-au răpit corona din Bissrica S. Sofiei, 
cu carea încununându-se aă cădut în lungsre, Şi în 8 dile. 
ale lui Septemvrie ai murit în vârstă de 30 de ani, că- 
ruia i-au “urmat fiul să “Constantin al şâselea, prunc de 

fiului seă, şi i-au pus la rând5. 

10 ani cu mumă-sa Irina, carea au desarmat pre unchii 

“Anul 781.. Theodor pre Elpidie, carele îmbrăcasă poriyra 
în Sichilia, îl invinge, și alungă în Africa; iară Irina av- 
gusta rescumpără pacea cu aur de la sarachini 6. 

Anul 787. Împărătesa Irina, după ce ai desarmat pre pro- 
tivnicii să, in anul acesta ai adunat al doilea sobor la __Nichea, carele între sobârele ecumenice au fost al: ş&ptelea. În soborul acesta au afurisit iconoclastele, și Sai întărit cinstea: sfintelor icâne?. - 

Despre soborul al şeptelea vorbind Lecvien 5, aşa scrie: «Se cetâsce, că în soborul al Ș6ptelea aă ședut, si sau 
iscălit Urs. episcopul Abariţiachilor ; numele Urs însămneză om de limbă lătinscă, și precum mi se pare, nu fără fun- dament' să suppune a fi fost episcopul Abritului din Mesia 

1 $. 'Theophanes in Chronogr. 
ad an. 2. Leonis IV. Chazari, Catona in Synop. Chronol * Toann Ludov. Schănleb. in * Catona |. e .. Hist. Carniolize. Tom. l. Part. 3. î S. Theophaân. in Chronogr ad - % Melchior. Inchofer in Annalib. | an. 7. lrenes Împerantis cum Alio Eccles. Regni Hung. 'Tom. 1 p.55.|C 

, . . Ap . Oonstantino 'VI. * Sigebert. in Chronico. | no VI. Baron. ad h. an. * S. Theophan in Chrongr. ad 

an. ult. Leonis IV. dieti Chazari. 

Tom. 1. p. 1221. 
; 

c
z
 

-3 
. . . 

Ă Lequien in Oriente Christiaa.. .  
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de _glos, may ales. aflându- -se iscălit şi întru a şeptea actă 
a: soborulul între „episcopil. Thrachiei.» Din care cuvinte ale. 

„lui Lecvien poți doao culâge: întâi, că Urs au fost Ro- 
" mMân, a doao: că bulgarii pre Românii şie suppuși nu i-au 

gonit pentru credința creștin6scă, almintrelea cum ar fi pu- 
tut avea episcop! ? 

Anul 790, În anul. scesta precum scria , Theophan l, av- 
„torul Mischellei 2, şi Anastasie bibliothecariul 3, Constantin VI, 
„au lăpădat-pre mumă-sa, Irina din împărăție şi în luna lui 

Aprilie au pornit asupra:lul Cardam craiului bulgarilor, cu . 
„care lovindu-se de cătră sâră la cetăţuica Pryvatului lângă 
riul S. Gheorghie, Romanii, adecă resăritenii sau spăriat, și . 
de cu nâpte fugind, cu rușine sau înturnat. Nu sciă dară - 
cum au putut Chedren + scrie acestea : «În anul dintâiă 
împăratul, (adecă ai lepădat pre mumă-sa) pornind în cOn-: 
ira. bulgarilor, biruitoriă s'au înturnat». 

Auul 491. -Despre- Constantin VI, aşa scrie avtorul Mische- 
lel5 la anul acesta: '<În luna. luk Iulie au 'pornit cu 6ste 

în cântra bulgarilor, şi deregend - cetăţuica Marchellilor în 
12 calende ale lui Avgust i-ati eşit” înnainte Cardam, dom- 

nul Bulgariei cu totă put6rea sa, şi au "stat în tărimi. Iară 

îhp&ratul încredințat fiind .de proroci mincinoși, că va în- - 

i vinge, ne „băgând de samă, Și fără. de rând Sai bătut, și 

tare” învingându- -se, şi fugărindu- -se, sau înturnat-în cetatea 

împărătâscă, -perqând pre mulți nu numai din Gmenil. cel 
de rînd, ci şi din cei de frunte; între caril. au fost magi- “ 

-strul Mihail, Lahanodracon, Barda. patriciul, Stefan proto- 

spatoriul, Nichita şi Theognost făcuţi pretori, şi din Gmeny 

crăesci nu puţini, încă și Pancratie prorocul cel mincinos, | 

carele i-ai lost prorocit că va învinge. ară bulgarii a ră- 

15, Theophan. in Chronogr. ad m in mr. p.163, 
an. 1. solius Goustautini VI... 4 Cedrenus Tom. Î. p. 472. 

2 Author Miscelle Lib. 23.. 1 5 Author Miscelle Lib. 23. 

„2
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pit t6tă bogagia, banii, cail, şi sculele de curte cu tot să- 
titul  împe&rătesc.» Așișderea scriu S. Theofan 1, Chedren ; 
şi Zonara 3, ” | 

-- Anul 796. «Întru al șeselea an al împărăției lui - Constan- 
tin al şâselea singur (scrie avtorul : Mischeller 4 la acesta 
an) Cardam domnul Bulgariei au poruncit împăratului di- 
când: ai îmi dă cele, făgăduite;- au voii veni până la 
porta de aur, Și voiă strica. Trachia. Ci imp&ratul au pus . 

„balegă de cal. întro straiță, şi i-o au trimis dicend: ce 
făgăduinţe am socotit, că se cuvin ţie, ţi-am. trimis, dară 
fiind-că eşti bătrân, nu voiă se te ostenesci până la locu- 

rile acestea, ci eu voii. merge până la Marchella, şi tu încă 
eși, şi ori-ce va. judeca Dumnedei, fă ; şi -trimeţând împă- 
ralul după stea cea de peste mare, şi ai strâns poporul, 
şi au venit până la Versichinia, Cardam încă at mers până 

„la pădurea Abroleva, şi temându-se, aă 'remas în pădure. 
Ci împăratul îndemnând pre poporul s&ă, au mers. până. la 
pădurea Abroleva; chemând la luptă pre Cardam în 17 qile, 
dară acesta nau cutezat a eşi, ci s'au intors fugind la 
ale sale.» a E 
„Așișderea.. scrie S. 'Theophan, 5 

— 

"Anul 797, Impărătâsa Irina în: anul” acesta pre mai multă din bosrii cei de Îrunte i-ai tras spre partea sa, şi prin „mijlocirea lor a scos ochil fiului: s&i, al lu!. Constantin al şeselea, ca se potă singură domni, precum: ati “şi dom- nit, ci nu în delunge. Ia a 
Anul 802. Craiul cel mare vrând. să unâscă împărăţia a- 

! S. Theophan. in Chronogr. ad | phia aq an, an 2. solius Constantini VI. | ni VL. 
 Cedrenus Tom. 1. p. 472, a II 2 Zonaras 'Tom. 2, p. 118. |.* Author Miscellze Lib. 23. Ba- „* Author'Miscell Lib. 23, ron. în Annal. Ecel. ad h. ann. 5 S. Theophan. in Chronogra- Catona in Synop. Chronol, . | 

6. Solius Coastan-  
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- pusului cu împsrăția resăritului, se silea a se - căsători - cu 
împărătâsa Irina, nici era mult între âmbe părţile; ci s'au - 
împedecat lucrul prin Aeţie, carele întru acâia se nevoia, 

ca se facă împărat pre frate-s&ă Leon; totuşi Aeție nu şi-au 

dobândit polta, pentru că partea cea mai mare au ales 

împera.t pre Nichifor cel d! întâiă, carele ca se pâtă mal lesne 

tyrănni, pre Irina o ui sârgunit în ostrovul Lesbulul, unde 

ai şi murit biata împărătesa Irina după scurt timp plină 

de laude, de vei lua afară, că şi-au. orbit feciorul 1. 

Anul 803. In anul acesta leghi6nele impărăţiei. resăritur- 

lui ad râdicat împărat pre Barda, pre carele: învingându-l 

împăratul Nichifor î- ati scos ochir, şi pre i f iul său Stavrichie 

Taă numit. Avgust. 2. 

“Anul 807. In anul acesta - precum scrie Sigebert 3 au mu- 

rit Cardam craiul Bulgariei, întru al căruia loc au urmat .- 

Crumn sau Crum, împrotriva.. căruia, precum! mărturisesce 

S. Thofan 4, Și avtorul Mischellei 5, întru al cincilea an. al 

împărăției sal€. ai pornit Avgustul Nichifor, ci numai până 

la Odrii au purces, pentru că de acolo sau înturnat în' 

Țarigrad, se: așede pre cel ce vrea a se scula asupra. lui. 

- Anul 809. Intru-al şeptelea an al împărăție! lui Nichifor 
(dice aviorul- Mischeley 65) când se. dăruia poporul lângă 

riul. Strimonului, „năvălind bulgarii, au răpit darurile, şi la . 

o mie: şi o sută de funţi de aur, şi mult popor: ai omo- 

rit cu pretorul, şi .cei mal de frunte ;.că -era acolo și din 

alte theinaturi de. cei: de frunte bărbaţi bine - mulți, carii 
toți au perit acolo. Iară . bulgarii luând tâtă bogăgia sai 

înturnat. - e n 
7 

' $. 'Theophan. in Chronogr. |! 3 Şigebert..in Chronico. | 
ad an. 1. Nicephor.. Aug. Author |. “+ S. Theophan. in Chronogr. ad 

Miscellee” lib. 23. Baron. ad. h. an: | an. 5: Nicephori Aug. | 

Catona in Synop. Chronologica. 5 Author Miscelle Lib. 24 

? lidem .Authoresll..cc. - 6 Author Miscelle Lib. 24. 

4
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Tot întru acelaş ari înaintea Paştilor Crumn craiul bulga- 
“rilor cu ste mergând asupra Sardichel, -cu înzelăciune au 
„cuprins cetatea, şi din ostașii Romancesci au omorât .6000, 
fără de mulţimea cetăţenilor. Tară Nichifor (împeratul) eşind 
înprotiva lui Crumn miercuri înainte de Paști, n'aă isprăvit 
ceva, ce san putea poveşti, . . Totuş Nichitor, întorcându-se, 
cu jurâmânturi vrea. se uducă pre tarigrădeni, se crâdă cum: că el aă ţinut paştile în curtea lui Crumn. 

„Aşişderea scrie - S: Theolan 1. cu loann Ludovic. Șen- leben. 2 - 

“Anul SIL. «Nichifor în anul cel mai de pre urmă al îm- - P&răţiei sale (dice avtorul. Mischelei, 3) culegându-i oștile nu numai din Trachia, ci şi din thematele cele de peste mare, şi: cu acestea pre săraci încă mânându Y, carii îl blă- stăma, ai pornit în c6ntra bulgarilor; iară Crumn temân: du-se de. mulţimi, când era. împeratul la Marchelle, se ruga de pace. Ci împeratul Nichifor n'aii voit pacea, şi după - „„multe ocoliri pe căl neumblate făia de sfat indrăznind, şi cu frică “ai întrat în Bulgaria în 13 calende al: lut Av- gust, ' tocma, în “caniculă, mistuind - tgte, Şi adâse-ori aşa . gtăind: Cine va mârge, şi va înşela pre Ahav ? pentru că sau Dumnegei sau. protivnicul-me&: trage fără. de voia mea. Inse: mat . nainte de a întru în Bulgaria, Vizantie şerbul lui cel mai iubit din Marchelle aă fugit la Crumn, “ducând.cu - Sine » Vășmîntul „împărătesc, și 0 sută de funți. .de aur, care fugă mulţi o fâlcuia spre perirea lui Nichifor pentru că după bătăile de rel dile, dintâiu gândind, că iaste norocos norocul nu-l ținea de la Dumnedeiă,. carele: îl da. ci ja uda numar. Sfatul fiiului s&a al lui. Stavrachie,. şi ingrozind cu râle pre bosril, carii îl oprise. a intra în Bulgaria | au poruncit se -omoră fără de milă tote dobitâcele, pruncii şi 
1 $, 'Thophan. in Ch ari a o i Aa an. 5 Nicephori Aug, omor ad Historia Carnioliz tom. 1. part. 3. „pan Ludoy. Sehănleben. iri | “2 Anthor Miscellu: Lib. 94, 

4 
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tâtă vârsta, lăsând. trupurile 'țerăilor nengropate, şi numai - 
a strânge prada sârguindu-se. larăş închidea. cu chiel şi 

cu peceți cămările lui Crumn, acâlea ca şi ale sale păzin-: 
du-le. Tâia și urechile cu alte părţi ale trupului creștinilor, 

carii numai se' atingea. de ceva pradă, mai-pre urmă. aă a- 

prins şi curtea lui -Crumn, fiind acesta  f6rte umilit, şi di- 

cându-i:. Iată: al. învins, ia orl cei place, şi'te du în pace, 

ci Nichifor ca: om duşman al păcel, pacea nau primitu- -0: 

_ Drept aceia Crumna întărtându-se tote potecile prin 'care se: 

- “întra, şi eşea din țră,  le-aă întărit cu: lemne, şi le-ai în- 

boldorit cu surcâle, care lucru înțelegendu- -l Nichifor, de spal- 
“mă! nu scia ce se. facă, şi celor de lângă sine le prorocea . 
p6rderea, dicendu- le: De am avea pene, încă să nu nă- 

dăjduiască cine-va, că va scăpa de perire.: Gătirile acestea 

Sau făcut în doao dile, Joi, şi Vineri, iară Sâmbătă n6p- 

| tea pre lângă “Nichifor, şi cei, ce era cu dânsul, sai: au- 

dit sunet de mulţime într'armată, care sunet tâte oştile lui Ni- 

„ chifor-le-ati înmărmurit. ară în revărsatul dorilor venind var: - 

varii la cortul lut: Nichifor, şi ale celor, ce era-.cu dânsul, 

pre Nichifor, şi pre cela-lali cu amar i-au omorât; între 
caril- au fost patrichi) Aeție, Petru, şi Sisinie Trifiles. Pa- 

trichiul Theodosie, Salivara, carele multe: râle făcuse îm= 

„părătesei Irinei, iarăş "patrichiul Şi pretorul resăritenilor 

“Epirh. cu mai mulți protospătari, şi spătari, şi străjari de 

curte, și căpetenia rândurilor, sai drongariul străjei împ&- 

pătesci, dinpreună cu pretorul 'Thrachiei, şi multe căpetenil . 

ale thematelor. cu nenumărați ostași întru atâta, cât creş- 

linii. şi-au - pierdut tă: „nădâjdea : armele tuturor încă au - 

perit, şi vasele împărățiel. Iară Crumn au spânzurat capul . 

„cel. tăiat a lui. Nichifor. pe lemn. în. mai multe dile,. spre 

arătarea n&murilor, care venea la dânsul, și spre obida 

n6stră a. tuturor. După acâla. luând gios capul lui Nichifor, 

Tau curăţit, şi învălindu-l în argint pre din afară, de a fala 

„ adăpa dintr 'Gusul pe: prinții sclavinilor>. 
a | _ : | pa E 

i
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p . . . 2 Aşișderea seria S. Theofan 1, Anastasie Bibliothecariul 2, 
| Sai , y . 4 

6 . » . Chedren 3, Zonara £, Constantin Manasse 5, Ioel 6, Glica 7, Și 
Sigebert 8, numai cât, că acesta pune perirea lui Nichifor 
la anul 810. Da 

“Anul 812, Perind Nichifor Avgustul, precum sau dis la a- 
nul trecut în- 25 Iulie”, pre ginerele său Mihail cel dintâiă, carele su poreclit Rancave, fără de voia lui Pau rădicat îm- 
perat. Acesta aă îndreptat multe, în care smintisă socru-stă, 
ci întru acâia au smintit însuși, că întărind pacea cu Carol cel mare, pre Crumn -craiul bulgarilor în anul de acum „mai tare-Pai întărâtat asupra împărăției resăritulu! ; pentru că, după cum scrie S. Theofan10: «în 17 dile ale lui Iunie “(în Indictionul al cincilea) Michail mergând în e6ntra bul- garilor, soție de drum aă avut „pre Procopia murea sa “Până la “Țurul. Intru acela Crumn “craiul bulgarilor încun- ginrând Develtul, și luându-l, prg Cetățenl cu epişcopul lor i-au. trecut într'altă țeră (preste Dunăre la coloni lui Tra-. ian). lară ostaşii lui Mihail; may ales cei din Opsichiu, și Thrachia îndemnați de sfâtnicir cer ter aj împăratului s'au întors la l6şuri, și la scârbe, pre carii Mihail cu daruri, și cu vorbe îmblândindu-i, i-ai adus la rând. Iară bulgarii, după ce au priceput, că Romani), pentru frica -de a ținea 'bătae Sau în tabără, saa în cetăți, Sai turburat, aă p chia, şi Machidonia mal în lăuntrus, .- - Deci mai în colo scrie tot acel 

au trimis sol a: împăratul Mihail pre Dragomer, :prin care au poliit.. câ.să se țină condiţiile ] a anul 716 aduse, ce se 

1 S$, “'Theophan. in "'Chronogr. e * Toăl apud Acropolitam p. 178, 
“ad, an. 9. et ult. Nicephori Aug. 3 Glvca “ ! ala 

„ 286... >. Anastus. Bibliotec. p. 174.-|. .: d > P 86. e seqq. a Na * Sigebert. in Chronico.! | 3 Cedren. Tom. 2. p. 481. seqq. “ Author Miscellae Lib. 24. + Zonar. 'Tom. 2, p. 124. seqq.. 5 Constantin: Manasses -p. 94, 

prădat Thra-”   
aş S. Theofan, că Crumn. 

“10 $.- Theophanes în 'Clrono- 
Bruphia ad, un. ş, Michael Aug...  
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făcuse între Cormesie, şi Theodosie al treilea ; ci: impăratul - 

naă primit pofta lui Crumn, drept acâia Crumu la mij- - 

locul lunei lu! Octomvrie aă încungiurat Mesemvria. şi o au 

luat la sfârşitul lunei, niminea stândă împrotivă. 

Aşișderea scria -Chedren 1, şi Zonara 2, carele adaogă şi 

acestea cuvinte : «Iară. bulgarii luând  Mesemvria,. multe 

câle ai aflat întrensa, încă şi foc grecesc nu puţin.» : 

“Focul grecesc era un foc, cu carele :aprindea. corăbiile 

“pre apă, ci meșteşugul de a! face în timpul «de acum nu 

se. scie. 

Anul 813.. În -Indictionul al seselea, adecă în anul 813, în 

“luna lu! Iunie Crumn- craiul bulgarilor, și al Românilor, 

îngâmfat' de biruinţele,. care le avusese în anil trecuți, ia- 

răş Sau sculat asupra împărăției resăritului, împrotiva că- 

ruia au eșit cu 6ste bine într'armată avgustul Mihail. cel 

dintâiă sau Rancave, şi în 22 Iunie vrend a se lovi cu 

-6stea lut Crumn, nu departe .de-Odriiu. ostașii avgustului 

Mihail asa sau spăriat, cât toți au. fugit, carea. fugă Crumn 

întâiaș dată au țînut leaş, și drept acâla pre. ostaşii s&l 

în puţină vreme i-ati 'oprit de la gonirea nemicilor, ci a- 

poi cunoscând adevărul, i-au gonit din dărăpt şi multă morte 

ai făcut, luându-le iâte, câte ai avut în tabărăâ. Catonat 

dice, că. pârderea acesta. sai făcut din vindarea ul Leon 

armânul, ci mâcar cum. Sau întâmplat, Mihail Rancave aă . 

trebuit se dea porfyra lui Leon Armenul, carele ai lost al 

cincilea avgust cu numele acesta, și el sai “călugărit5. A- 

daogă Șenleben 6, că Procopia murea, şi Theofilact cu Ig- 

natie doi fil al lui Mihail Rancave încă sau călugărit cu 

dânsul. A a ” 

1 Cudrenus Tom. 2. pag. 189. --3 Catona în Synopsi Chronol. 

seqg.. a e Idem S. Theophan. |. e. Si- 

: Zonaras “tom, 2. p. 126. . | gebert. in Chronico ad h. an 

3 S. 'Theophan. in Chronogra. | * Schânleb. în Hist. Carniol. ad 

- 
ad. an. ult, Aug. Michaellis Rancave. h. an.



, ară Crumn dupa învingerea, acâsta au Jăsat pre'.frate- 
săi, 'se încungiure Odriul,' şi după şese dile ale imp&raţiei: 

“lui Leon Armânul at mers asupra Țarigradului 1, unde câle 
au pătrat Crumn avtorul, cel nesciut 2 așa le scrie: «Aa! 

venit aşa dară bulgarir, nestându-le cine-va înprotivă, până 
la pârta cetăţii, şi Crumn după obicei jertvind la p6ria cea 
de aur 6meni, Și [Grte multe dobitâce, la ţermurele mări! spă- 
lându-şi picidrele, sau scăldat. cu totul, apoi stropind po- porul. cu apă, toți. i-au strigat să trăiască, şi trecând prin mijlocul țiitOrelor,. de densele fu lăudat, şi cinstit, vedând ac6slea cetățenii, de pre zidurile celăței, şi nici unul în- drăznind a arunca vre-o 'săgâtă asupra lui. Acestea : pre voia lui făcându-le; și după cum rânduise isprăvindu-le, aă încunglurat cetatea, şi de tâte părţile o au închis, apoi ză- - băvind ma! multe dile, şi prădâna locurile, care era aprope de celate, au cerul: tribut pe an aur, şi veşmiîntuii bine multe, afară de. âcâia, au poftit se i se dea o summă mare de Vergure alese. Drept acâla Leon sfăluindu-se cu cei mat de' frunte a săi, aă însciințat pre Crumn, dicându-i: cu pu: “ini ne într'armaţy vino până la 'țermurile mărei, şi noi ia-. | răş fără de arme vom eşi cu o. luntriță, ŞI vorbindu-ne, îţi voiă da ce poltesel. Acâstea așa făcându-se trei intrar- „maţi au scos din cetate, şi la Vlaherne i-ati pitulat în cea: sile. Ialler dicându-le : Nov: vorbind cu Crumn, vom da Gre-ce semn, care v&dându-l, seriți afară, şi omorâți pre Critnh. „A doaoa qi stând bulgarii la bisârica SS. Cozma . alără de porta, cetăței, Crumn după! lă ai 

git în Bulgaria, 'ca- 
sora lu! Cruran, aşișderea aocona neștiind l&şurile şie puse. Eşit'aa si 

"vele avea de” fățe iarăș fiiu din 
Constantin chemat 

! Leo Gramaticus in Chrono- graphia ad ann.'1. Leonis Armeni. 2 Incertus Author. in Chrono- l. Leonis. Armuni. > | SN, 

graphia Narratione, quae exstat | ad calcem S. Theophanis ad an. -
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din cetate cu luntrința, carii vrea: să vorbescă cu Crumn,; | 

şi dobândind securitate, 'au eşit din luntriţă. Crumn des- 

călecând ai ședut glos, ținându-i calul cum era înșelat, 

înfrânat Constântin fiul lui Constantin, “vorbind. el la o- 

laltă, 6re-carele din cetate a dat semn, acela au fost Exa-: 

veles, carele cu mâna şi-au descoperit capul.” Cruma au 

priceput acesta, şi spăimântendu-se, Sau sculat, și încăle-. 

când ai prins a fugi. V&dând acesta poporul de pre ziduri 

ai început a striga : Crucea -ai învins ! .Fugind el ai eșit 
bărbaţii cei ascunși, şi' săgetând după dânsul, vrea să-l ră- 

n6scă. (Leon Grammaticul 1! dice, că Pai rănit, dară nu de: 
morte). Crumn numai sângur. ai scăpat în tabăra sa, cel: 

"tel, „carii remăs6se la: luntriţa fură ţinuţi, şi pre: logofăt: 

“îndată au omorât, iară pre Constantin cu feciorul lui i-aă: 

ținut vil. Acestea aşa. întâmplându-se, şi mâniindu-se Crumn,: 

ai poruncit ca a doaoa di tot locul să-l ardă, și se-l. restârne,: 

„şi dând foc, ai ars tâte bissricile, câte era dincolo de li- 

 manul „cetăţii, şi 'erea dirâse de Irina, „Nichifor, şi Mihail, 

aşişderea Și mănăstirile, -pălutele, și căsile câle din Oş- 

tâze, -apoi mergând la S. Mamante pălatele de acolo încă 
le-au ars, columnele le-au frânt, şi "plumbul cât au a- 
flat, Pau răpit, -statuele dobitâcelor cele. din cerc „le-ai: 

dus cu sine: pre robi i-au omorât, şi dobitâcelor încă. 
nau părtinit. Deci, mergând la limanul Stenului, şi stră- 

bătând ţinutul cel de. sus, ai aprins corăbiile, şi cu multă, 
pradă Sai întors. După aceia prindând partea cea drâptă 

a cetății: de cătră resărit, au pus foc de la. porta de 
aur, până la curtea. împărătescă. Dâci “mergând la Athora 
cetățulca de acolo o_aă stricat dinpreună cu puntea. cea. 

prea tare. Mergând deci la Selivria. au stricat “castelul, și 
. bissricile cu căsile. le-ati aprins. După acâia au stricat cas- 
telul Daonului, şi ducându-se! la Iraclia, nici putând lua 

cetatea, căsile cele de 'cătră ţermure, şi tâte olatele cele 

1 Leo Gramatic |. c.
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de lângă cetate le ai ars. După ce ai pâlrat acestea, ai 
venit la Redest, şi. stricând cetăţuica, poporul tot La 0 

" morât,. şi neputând întra în cetate tâte le-au aprins. D&- 
- colo călătorind cătră Castrul; ce se numâsce Apru, pre a- 

- cela, încă Pau ars, şi sodomit. cu mal multe: cetăţuici îm 
preună. Apoi cale de-dâce dile făcând, au sosit la munţi 
Ganului, unde aflând fârte mult-popor, şi mal tâte dobil6- 
cele Thrachiei, o .parte din 6&meni, și din dobitâce o ai 

“ junghiat, iară ceia-laltă parte cu mulțime de. prunci, şi de 
mueri- o au trecut în Bulgaria la robie. De acolo aă lre- 
cut până la Examilon, și Avod, şi iarăş spre resăril, şi ți- 
nutul cel de sus, întorcându-se, tote cetăţile de la cea mal 

„mică, până la cea mai mare le-au sodomit, până la Odriă. 
Iară Odriul fiind întărit, Tau încungiurat, şi neputându! lua, 

“may multă vreme. Pau ținut încungiurat, şi făcând maşine, 
au bătut. Castrul. Iară cetățânii strinși fiind fară de aju- 
torii, și perind de fome, “Sai dat pre sine, pre cari! bul- 
garii, fiind forte mulţi cu tâte sculele lor i-aă trecut în 
Bulgaria preste Dunăre » Pân'. aici avtorul cel nesciut. 

Jară Gheorghie monacul ! “așa scrie despre robirea celor 
din Odriu : «Mergând Crumn şi la Odriă, ai luat cetatea, 
și au dus robi 10,000 de bărbaţi afară de mueni, cărora le-ai dat: aședămint peste Dunăre.» 

S. Theofan 2 despre. odrian! așa scrie, -ca şi avtorul cel nesciut, ci aşişderea scrie Și Simeon magistrul, şi l0- golătul 3; ci Chedren 4 aşa scrie: «In vremea acâia, când Crumn ..., aă luat Odriul, şi pre toți, cei din cetate, în- tre caril aă fost Şi Emanuil episcopul, i-ai. dus în Bul- garia, părinţii lui Vasilie (Machedonsnul) încă au trecut, fi- „ind Vasilie la ţiţe. Acolo şi prea lăudatul episcop, şi pă- 

!- Georgius Monachus pag. 530.—-in Ann „2 5. Theophanes ad ann. 1, Leonis -Armeni. meris 8==12, 
3 Simeon magister e! Logotheta * 

alib. de Leone Armeno nu- 

* Cedrenus tom.. 3. p. 558.    
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rinţi! lui Vasilie, și ceia-laltă mulţime ţinând: credinţa. în 
Hs. -nevătămată, -pre -mulţi bulgari, ce nu se întâmplase. 
mal înainte, i-aa adus la legea cea adevărată, și prin Bul- - 

“paria au sămânat învăţătura cea creştinâscă. » -Lui Chedren : 
urmeză Constanstin poriyrogenetul 1. 

Anul 84. In anul acesta iară scrie avtorul cel neștiut 2 
precum urmeză :. «Fiind serin preste totă iarna, şi scădend.. 
apele riurilor, bulgarii cu totul în ferr îmbrăcați, ca la 30,000: 

au eșit, şi trecând riul Reglana numit, ai venit până la: 

Arcadiopoii, şi fârte. mult popor ai robit. Iară mai nainte! 

„de a trâce robi! în 18 dile aă ploat atâta, cât riul sau 
vărsat ca marea. Bulgarii ai. pădit robii, neputând trece, 
şi în 15 dile au remas lângă ţermure. Leon (împeratul): 
rugat fiind să trimită ajutoriu, n'aă. băgat sama, Şi nici el. 
au eșit din Țarigrad, nică alt ajutorii aă trimis; întru a-: 
câia, înserindu- se şi scădând riul, bulgarii: -au silit pre: 

TObi,.să tae pădurea și se facă pod, şi aşa cu toți robii, 

caril era împreună cu fămeile, și cu pruncii, la 50,000, au. 

trecut riul, luând tâte averile robilor până la straiurile ar- 

- menesci, şi tapeturile cele cu acul cusute, şi tot [€liul' de, 

veşminte, şi uneltele de casă câle de aramă, care îâte le- 

au încărcat pre carre : luatau și ciurdzi de bol, cu: turme 
de oi, și aşa, ai întrat în. Bulgaria.» . 

Aşişderea scrie şi Simeon magistrul şi logofătul 8. “Tot 

„a acesta an pune avtorul cel nesciutt mârtea lui Crumn, . 
dicând :: «Nesosînd primăvara, precum ai spus unii, carii 
ai scăpat din robia bulgârescă, pe la vinerea din sepl&- 

mâna cea mare, Crumn prințul Bulgariei, cel vestit, carele 
vrea să ia Țarigradul; şi-au săvirşit viața junghiat fiind de 

! Constantin.. Porphirog. in vita | calcem S. 'Theophanis ad an. 1. 

avi sui Basilii | Macedon... p.. 136.. Leonis . Armeni. 

136 | 3 Simeon Magister et Logotheta 

> Incertus Author in Chronogra- | p. 409. 410, 

phica narratione, que exstat ad | + Idem Incertus Author 1. c.
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putâre nevădută, din carea riuri. de sânge aii vărsat pe 
gură, nări. şi “pe urechi, şi așa în Tăutăți şi-au dat sufle- 

tul. Ci Sigebert, şi Stritter?2 dic, că Crumn au trăit până 
la anul 820... _ 

Greșesc așa dară Șenleben3, şi Inhofer+ când întăresc, 
că Crumn ai orbit, şi așa orb urându'l.al săi Pad sugru- 
mat cu o fune. 'Greşesc și întru aceia, că dic, că pre E- 
manuil episcopul Odriului Pati omorât Crumn, sciindu-se 
din Chedren5; şi din Constantin poriyroghenetul$, că nu 
Crumn, ci Critagon sai Mutragon Pai omorât. 

Anul 820. Uumând lui Sigebert, şi lur Stritter, pre cari! 
i-au adus la anu) 814, mortea lui Crumn o pun la anul 
acesta, şi: nu 'prezoc, după cum scrie 'Melhior Inhofer? ; ci 
pre Crytagon îl pun următoriă, cum face şi: Chedren 8 dicend: 
«Lul Crumn i-ai. urmat -Crytagon,- carele maj tyrau ai fost de cât Crumn. Acesta „vEdind, că bulgarii prencet se fac creştini, f6rte s'au mâniat, și pre Emanuil (episco- pul Odriulul) cu soțiile lui chiemându'y la sine, întăiă cu blândeţe i-au sfătuit, să se lasă de credința. cea creştinâscă, după acâia simțind, că. nu se plâcă nici cu făgăduințe, nici cu îngroziri, amar chinuindu” i-aă omorât». o „_ Constantin Porlyrogheneta % așa scrie, ca şi Chedren, numai cât în loc de Crytagon scrie Mutragon, ci nu e dea te mira, pentru. că însuşi. Chedren. pe Crytagon, după acsia: îl nu- mesce Myriagon, precum vei vedea. de aci înainte. Tot întru acesta an în 25 Dechemvrie ai perit şi Leon 

1 Sigebertus in Chronico. | in vita avi sui Basilii Macedonis 
* Stritter. Bulgaricor. cap 7. p. 136 
3 

. . 

aa „ehonleb. in “Ilistor. Carniol, 7 Melchior Inchofer in Annalib. 
* Inchofer in Annalib. Ecel, | ECcl: Regni Hung. ad an. 813. Regni Hungar. Tom. 1. p, 57, * Cedren. ad an, 1. Basilii Ma- * Cedrenus ad an. 1, Basilii Ma. | cedonis. - - . , cedonis.? i 3 A Constantin: Porphyrogenet. in 

6 inna ș IS 
. - 

Constantinus Porphyrogenetta vita avi sui Basilii Macedon. p. 136 
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al cincilea Armenul. tăiat fiind de cei conjuraţi tocma în. 
Bis6rică, întru al căruia loc tot aceiași conjurați au pus. 
împerat pre Mihail al doilea cel gângay, Carele ȘI. Amorei 
Sau poreclit de la, patria sa 1. 

Anul 822, Vrând Mihail al doilea să'și faca prâteni și pre 
orthodozi şi pre Iconomaci, 6re-care 'Thouiă Sai rădicat. 
cu 6ste asupra luj,:şi Tai închis în Țarigrad, despre ca- 
rea închidere aşa scrie Gheorghie Chedreri 2: «Sosind vestea, 

carea t6tă luniea o pătrunsâse, și la Myrtagon craiul bulgari- 
„lor, cum că pre “împăratul romanilor îl țin închis între zi- 
„duri, au 'trimis pre ascuns la Mihail şi i-au făgăduit,. căY 

va da ajutorii. Ci împăratul sau pentru că era milă de 

popor, sai pentru că părtinea banilor,.... lăudând bună -vo- 
ința bulgarului, ajutoriul nu Laă primit. Myrtagon totuși, 

ca unul carele se desfăta în bătăi, şi în prădzile prin bătăt 

căștigate, și împreună, poftea să lină legătura cea. de pe trei 

an! făcută cu Leon Armânul, sai sculat în contra Thomei, 
și întrând în ținutul Romanilor, tabăra. și-o ai aşedat la 

- locul, ce se numesce Acviduct. Thoma carele scia venirea 

ba arilor,. precum să cădea, tare. sa spăimântat, apol ve- 

ninuuși în ori, aă poroncit la ai săi, să prindă armele. Și 

vedâudu- -se pre sine slab, şi că lezne. pâte pârde bătaia, 

pentru că își împârţise 6stea în doao părţi,.... au gândit, . 

“că mal bine. vă fi sei tragă stea de la cetate, şi se o 

ducă asupra bulgarilor, socotind, că va fi lor în țtocma la 

putâre: Şi așa la 'Alviduct sau lovit cu bulgarii. Ci în bă- 

taia, acâia sali învins cu f6rte mare pârdere: stringându-se 

acâia, cari! cu fuga Și-au cercat mântuirea, la un loc de- 
străbătut, şi de 'acolo- uitându-se, ce va se fie. lară Bulga- 
rul fârte mulți robi, și pradă ducând cu sine, saă înturnat 

- înflat, şi fălos pentru biruinţă». | 

1 Cedrenus ad an. 1. Michailis | 2 Georg. Cedren. in Compendio 
II. dicti Balbi seu Amoriensis Ca- | Hist. ad an. 3. Michalis Amorii 

tona in Synop. Chronol. . .. | Aug. 

| 16 „Cronica românilor. Tom. I.
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Aşișderea scriă: Zonara!, Scriitoriul după Constantin 2, 
şi Gheorghie “Monacul 8. a | 

Anul 823. Pre Thoma tyrannul dându'l cetățenii din Odrii, 
înăpăratul Mihail al doilea, îl omoră. | 

Amul 824. La anul acesta Eginhard5, şi din cronica de 
la Fulda așa scrie Şenleben 7: < Bulgarii lăcuitoril Mesiei 
de gios, preste caril domnea după cronica de la Fulda 0O- 
myrmag (alţii îl numesc Ortomag mal. vîrtos „apus6nil, căcl 
resăritenii il chiamă Crytagon, -Mutragon, dară ma! cu samă 
Myrtagon), la carii încă nu “ajunsâse armele Frâncilor, 
măcar din ce pricină aă trimis soll la Ludovic (cel cu e- 
vlavie), carele Zăbăvea în Fracofurt, ca se poftescă - pace 

- de pretenșug. Solia întâiă s'au vădut vrednică de a se băga 
în samă, totuşi era prepus despre dânsa, pentru că de la | 
nemul. acela până acuma nu fusese obicinuită, şi lezne 

se putea gânai, că numai pentru acâia sau trimis, ca se 
- iscodescă. țerile,. şi .. puterea  Frâncilor, totuşi împăratul pre soli cu cinste primiti i-aă trimis îndărăpt, şi ca mal . „pre afund se pâtă străbate sfaturile Iul Ortomag, 'au dat „soț de cale solilor pre” Gre-care Mâhâlin sai “Mahelm in Bavaria, carele alta făcând „de faţă, se cârce sfaturile, şi putârea nâmului. Niel Sau inșălat cu cercarea, pentru că bulgari! cu Mahelin au vorbit încălcit, şi nici otărâte condiții de legătură i-ai pus, nici C6le de dânsul puse le-au priimit; de -unde. Sai cu 
cârcă, de a'și lăţi ţinutul. Incă nu trecuse anul. acesta, când 

ia pe la Crăciun de ia a- „căro ai poruncit Împăratul se . remână acolo tstă iarna, și înaintea lui a veni nu i-ai lăsat. 
1! Zonaras Tom, 2. p. 138. 5 Eginhardus in Annalib. ad ” * Constant. Continuator, p.41.42.| an. 894, . - % Georg. Monachus p. 513. 

4 Cedren. in Compend. Hist. Ca. tona in Synop. *Chronol. 

$ Annales Fuldenses ad an, 824. 
loan. Ludov. Schânleben in Hist. Carniol. 'Tom, 1. Part. 3.  



«Întru acdia âă chiemat pre solii Abotriţilor, carii se nu- mea mal cu s6mă Predenechenti, și fiind vecini cu bulga- ri lăcuia în Dachia Jângă Dunăre. Caril se jeluia, că de 
_ bulgari.nu ai odihnă, şi cerea ajuitorit asupra lor, acestoră li s'aă poruncit, să se. întârne acasă, şi se vină la. vremea bulgarilor pusă». -. o. | E | 

Aşișderea scrii MelhiorInhofer 1, Luchie Dalmata 2, şi Seth Calvisie din Aimonie3. | | A a 
“Nu fără pricină am fost scris în dialogul, pre carele vo- 

iam a! typări cu „Grammatica cea Românâscă : (ci nu m'au 
irigăduit țensura. curței cel impărătesci- de la Vienna), cum 
că supt numele Abotriţilor aci vin Colonil-lui "Traian cel 
în Dachia ces veche ..remași, - precum Sai arătat .la anul 
47%; pentru că de au avut Odrianii cel la anul 813 ro- 

„biți de Crumn craiul bulgarilor povăţuitorii să! în Dachia, 
cu mult mal tare au trebuit colonii lui Traian, caril nu 
era robi, ci numai cuprinși de: bulgari, se aibă povăţuirea - 
sa, carea au trimis sol la impăratul apusului Ludovic IL. 

"De te îndoescy despre câte le diseiii acuma, cetâsce pre Leon. 
Grammaticul-4, ale-căruia cuvinte le voiii aduce la anul 837. 

Greșâsce așa dară prea vestitul Enghel, când -vrea se a- 
Tete5, că pr6 români bulgarii -i-au' trecut în Dachia cea v6& - 
che, pentru că Româniy cel în Dachia veche lăsați de Av- - 
relian numa) cât s'ati sporii 'cu reducerea prin Bulgaria a: 

„Celor de dânşii trecuți în Dachia cea noao.  - 

Anul 825. Trgcend.iarna (dice .Şenleben 6) în anul urmă- 
toriă. împăratul Ludovic pre solii bulgarilor, carii se oprise 
în Bavaria ma) mult de pairu luni, în luna _ui Maiă i-ai 

1 Melchior. Inchofer, in. Annal. + Leo Grammatic. in Chrono- 

„Eccl. Regni Hung. 'Tom. I. p. 33. graphia. a. 
ap. -5 I6n. Christian, Engel in anti- 

“Lucius Dalmata Lib, 1. Cap.15. quiore Historia Valachix Part. 1. 
* Calvisius în Opere Chron. ad p. 139. . It 

h. an. : | e 5 [6n. Ludovicus Schânleben |. -
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chiemat la sine în Acvisgran, şi le-au ascultat poltele, VOr- 
bitu-sai iară despre otaiele țerilor, şi împăratul scriind 
Jul Ortomag; (sai Myrtagon), despre acelea, care i sau pă 

„ lau însciinţat>. a. 

Anul 826. Avgustul Mihail al doilea, a doaoa Gră căsăto- 
rindu-se, fără de l6ge air luat şie muâre pre Evfrosina, ca- rea era călugăriță ; pentru carea fapta pănă ce au trăit, tot 
nenorocos aă fost 1.. 

Anul 827. La anul acesta aşa scrie Șenleben?: <ânul a- 
cesta ai descoperit sfaturile bulgarilor, cari! fără de veste 
trecând. riul Dravului, s'aii sculat asupra slavilor, carit lă- 
cuia în Pannonia, şi cu-sabie, și cu foc sodomind t6tă ţ6ra, 
în: locul povăţuitorilor, carit avusese slavii, le-ai dat po- 

" văţuitori bulgăresci, gândind, 'că aşa vor aţâţa Ta arme pre 
împăratul (Ludovic IL ), cu carele nu se puiuse nărăvi pentru 
putietea otarelor». 

Așişderea scrie şi Inhofer 3, dară mie mi se vâde, cănu . 
în Pannonia, ci în Dalmația ati năvălit bulgari ! in anul de 
aculn, precum şi “din anul viitorii poți culege. 

Anul 828. Bulgarii în anul trecut (dice Calvisie4 din Ai- monie) prădase Dalmația cea de cătră resărit; drept aceia - Sau ţinut adunare în luna lui Fevruarie” în Acvisgran şi Duzuc Baldrev, pentru a căruia. nebăgare de samă întrase bulgarii, sau măzălit, Şi “Dalmația sau împărţit în patru pre- fecturi. Povăţuitori! cei spăniolesci, carii în anul trecut Ză- băvise cu ajutoriul, încă s'a măzălit>. 
Împăratului Mihail al doilea încă nu bine y- anul de acum, pentr 

Dalmația 5. 

au umblat în 
u că au perdut Sichilia, Calabria, Și 

1. Baron. in Annalib. Eccl. aq 
h. an, Catona in Synop Chronol. 
__2 loan. Ludov. Schânleben in Șethus Calvisius in Opere Hist, Carniol. Tom. 1. Part, 3, Chronologico ad ann. 828. 3 Melchior Inchofer in “Annalib, 5 Catona in Synop. Chronol. i 

Eccl. Regni Hungar. Tom. 1. p. 40. 
4  
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“Anul 829. Avgustul Mihail al doilea după multe nenoro- 
cir, care i s'au întâmplat după căsătoria cu „călugărița Ev- 
frosina, precum sau dis la anul 826, în anul de acum în 
“luna lui Octomvrie ai murit de durerea măruntărilot, că- 

“zuia i-ai urmat  fiiul s&u. Theofil. Acesta vrând a se arăta 
iubitorii de dreptate, ai ucis pre cel ce făcuse pre. tată- 
săi. împărat, totuși pre. cinstitoril iconelor tare i-au năcăjit 1. 

Anul: 834, “Imperatul Constantin Portyroghenetul ?, vrend 
se arcte urzirea ungurilor, aşa scrie : «<N6mul turcilor mai 
de demult lăcuia lângă Hazaria ini locul, care se numea 
Levedia, de la voivodul lor cel dintâiu,- carele pe nume se 
chiema Levedia, ci de pe deregătorie se dicea: voivod, ca şi cel - 
alalți următori ai lu. In locul acesta, adecă în -Levedia, 
era un riă,'ce se chiamă. Higimas sau Hinghilus. Şi. atunci 
nu se chiema Turci, ci Savarmiasfali pentru. Gre-carea pri- , 
cină : şi era. n6murile. lor şepte, care nau avut stăpânito-. 

.Tiă despre sine, nici dintru al săi, nici strein, fără numai 

„Voivodzi, între caril cel dîntâiă ai fost. numitul Levedia. 
Aceştea au acul în Hazarii tre! ani, fiindu-le soți în ' tote 
“făzboele ; şi Caganul, domnitoriul Hazariel voivodului 
turcilor cata iata lut Levedia, pentru: virtutea, și soţie- 
tatea lor, i-au dat musre pre o Hazară de bună viță, stră- 
murat fiind de vestea tăriel, şi a vițel. lui cei! luminate, ca. 

se aibă prunci de la dânsul, ci sau întâmplat, de Leyedia 

rau avut prunci din. Hazara. ac6ia. 
«ară Păţinachitele, caril. se poreclea Cangar mai de de-. 

mult (căci numele acesta Cangar la dânșii insemneză de 

bună viţă, şi tărie), sculându- se în cântra Hazarilor, fură 
învinși, şi siliți ași lăsa țera, 'au trebuit a cuprinde ţi- 

nutul turcilor, | Aşa "dară stirnindu-se războiă între. turci, 

şi între paţinachite, caril se numea în - tîmpul de atunci 

! Cedren. in Compendio Hist.ad | - 2 Constantin. Porphyrogenn. de 
n Il. qeeophii Aug. Catona în administratione imperii cap. “28. 
ynop. Chronol. |
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Cangar, Sai invins stea turcilor, împărțindu-se “în doao 
Părți, .dintră care una aă apucat cătră: resărit, şi san a. 
'sedat intro parte a Persiei, carir până în dioa de astă-di 
de pe porecla cea „veche a turcilor se numesc Savartia- 
sfal; iară câia-laltă parte cu voivodul, şi povăţuitoriul .săă 
Levedia sai aşedat în locurile, ce se numesc Atelcuzu, 
unde „lăcuesc în timpul de acum -paținachitele.» 
| Până aci avgustul Constantin Porfyroghenetul, carele f6rte 
amestecă - numele, și faptele n&murilor, mal ales a celor 
de cătră medă-ndpte; și hronologia încă nu o ține cu de- . 
adinsul. Drept acea cetitoriule! gândesc, Că-țI va fi spre 
folos, de Voiu adăoga niscai tâlcuri, prin care se se: mal uşureze . înțelesul. avtoruluy „acestuia. Aşa dară să scil, cum că prin turci înţelâge pre strămoși! ungurilor de - acum, „Precum fac mai mulți dintră avtorit cel. vechi, carea la “anil viitori mai chiar se va arăta. Numele cel ma! bătrân „al ungurilor adecă ' Savartiasfalil, câ Pau contras Constan: tin Porfyroghenetul din numele Sabirilor, şi al Eftalitelor, „. dice Gheorghie Prar1. -. E EI 

Despre hazari așa scrie Hofman2: 
cetatea tătarilor, carea o ai “cuprins Ioana Vusilie, marele povăţuitoriă al muscalilor, zace lângă riul Cazan, carele se varsă în Volga; iaste cea 
Cazan dise, între Bulgaria (cea 'vâche 

«Cazaril, Cazanu e 

cu a 'Nogoiului- din înmicşorarea 
Zavolha, c6lea-lalte hurde încă s'au. 
ŞI-au redicat craiă, între cari au fost și cel din “Cazan, caril "destul de lat au împerățit; pentru că supt împărăţia acesta sau prins Morava, Cheremisi), Nagorniy, Logovil, și Siberia. Ci după acâia în anul 1518 „- marele - Povăţuitoriă a] rusi- 

ule craiă pre Scheale. 

deşdinat, şi ficște-carea 

lor Ioann Vasilie i-a făcut tributari, dânq 

1! Pray in  Annalib Veterim 2 Hof ; e 
- Pe ofmannus in Lexi i= 

Hunnor, Avar. -et Hung. p. 3086. versali, „ mexleo Uni 
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Iară după „ce s'au deşdinat Cazaniit de la ruși cătră Mend- 
li- Chiraiă, în anul 1521, şi acesta “le-au dat craiii pe 
frate-s&ă Sap-craiu, Ioann Vasilid în anul 1551, iarăși sau 
pus supt jug,. şi de atunci sânt supt stăpânirea rușilor». Din” 
cuvintele lui Hofman aci aduse. lesne pop pricepe, cine at 
fost hazaril. ” 

Paţinachitele cine au fost ma! pre larg vei învăţa la anil 
viitori. aci numa! atâta însemnă, că. mai pre urmă pe Ro- 
mâui încă i-au. numit Paţinachite, și încă şi Comani, în 
loc de Romani, precum şi acâsta se va arăla la anii vii 
tori, mai ales la anul 1160, şi 128. Vedi şi Luchie Dal- 

“mata, carele ' întărâsce acesta în cartea 6. cap. 5. Leve- 
„dia după Enghel ! ai fost în Ucrainia de acum, şi mărtu-"! 
risesce, şi Constantin Poriyroghenetul ? dicând: «Locul paţi- 
nachilelor, în..care aă lăcuit . turcii se numâsce. de- la riu- 
rile. ce sânt acolo; iară riurile sânt acestea :. riul. cel din- 

“tâii se chiamă Varub, al: doilea Cuv, al treileu Trul, al 

patrulea Vrut: (adecă Prut) şi al. cincilea Seret.> 
Cele dintâiu tre riuri, gândesc eu, că sânt în Podolia, 

şi Pocutia, iară Prutul, şi Seretiul sânt în Moldova, precum 
- scrie şi Stritter3, carele se îndo6sce despre anul. în carele 
Sai âlungat unguril' din Levedia. Ci nu era, că se îndoi, 
“pentru .că- Constantin: Porfyroghenetul 4. mai nainte chiar 
scrisâse, că paținachidele ai lăcuit 55 de ani în Levedia, și 
apol ai alungat şi din Atelcuzu pre unguri în anul 889, . 
“după cum scrie Porfyroghenetul 5. . 

Greşâsce aşa” dară . prea. vestitul Enghel 6, când scrie, - “că 
ungurii au fost alungati din Levedia în anul 883, pentru 
că în anul 884 sau alungat, de acolo, Şi în anul 889 din 
Atelcuzu. 

. ! Ioan. Christ. Engel in antiqu. | - + Constantin. „Porp by rogeneta st. Valachie Part. 1. pag. 140. | Cap 37: Hist. Valachia Part. Î. pag-. * Constantin Porphyr. ibidem 
* Constantinus Porphyrogen. |. e. „Cap. 40.. 
* Stritter. Ungricorum Tom. 1. |- * Engel le.
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Anul 837. Crumn craiul bulgarilor; şi al Românilor încă 
în anul 813 de la încunglurarea . Țarigradului, scrie Leon 
grammaticult: -<Abătându-se în cântra Odriului, .laă luat 
cu arme, şi robind 12,000 de bărbați afară de mucri, i-ai 
trecuti peste Dunăre, şi acolo i-au aședat. După acâia pe vr&- 
mea. împ&ratulul Theofil era magistru milităresc în Machido- 
nia Cordoles.' Acesta, avea fecior pre Barda atunci în vârstă 
bărbătâscă, pre carele Pau lăsat în locul s6u, se domnâscă 
preste machidonânii cel diricolo de Dunăre. Iară el cu meşte- 

“sug s'au dus la împăratul Theofil, pre carele împăratul cu bu- 
“curie Pau primit, şi înţelegendu-l -pofta, au poruncit se i se 
dea corăbii, ca să se pâtă machidonânil-întorna. în Țarigrad. 
“Era atunci stăpânitorit Bulgariei Baldemir. (eu dic Bogaris, 
că acesta sai numit” Mihail, după ce sau făcut creştin), 
nepotul lui Crumn, și tatăl lui Simeon. Iară mulţimea ro- „ bilor cu muerile, şi cu pruncii s'au sfătuit împreună despre întrcerea în' Homania, Şi mergând Mihail  bulgarul spre: Thessalonica cu averile sale au: început a. trâce. Care lu- “cru ' înțelegându-l] comitul ai trecut: Dunărea, să se bată cu “dânşii. Machidonsnii, în premejdie fiind, şi-au pus -povățu- itori pre 'Țanţas, și pre Cordeles, şi bătendu-se- cu bulga- Ti, pre! unil i-ai omorât, pre alții i-aă robit. Bulgarii, carii nau putut trâce înapoi Dunărea; 'că: să spună ce ai lucrat Machidonenii, sau abătut la: unguri (în - Moldova): Intr'a- -câia au sosit şi corăbiile câle de împăratul trimise, se ducă robil înapoi; ci 'Unnil încă Sat ivit: nenumărați. Machido- nenil vEgind pre Unni, cu lacrămi se văera dicând :- Dum- 

şi dinpreună. san gă- . 

nedeule al sântului Adrian adjută-ne!. 
tit la bătae. Iară turcii dicea : : daţi:ne saţi, unde voiți. N'ai vrut machidone o laltă aa stat gata la războiă, 
în corăbii. Acâsta vedându-o tur „al diler până sâra sau bătut, și 

averile: vâstre, ŞI pă- 
Ri, ci trey ile după 

dară a patra di sau suit 
cil de la al cincilăa cias 
mulţimea. lor gonită fiind 

1 Leo (ir: i n. Ș 0 Mich. III-a: 

Gramm. in Chroa. ad ann,. qio Mieh. TIT 'uxorem duxii.. 
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„de machidonâni- ati dat 'dosul. In dioa ce ai urmat, gă-,, 
tindu-se la drum machidonenii. Unnil iară Sai ivit gata la 

bătae; ci dintră machidonâni 6re-care. Leon din.vița Ghe- 

moștilor, carele după acâia au lost heteriarh, cu inimă le- 

au stat împrotivă ; şi împreunendu-să cu dânsul şi alți ma- 
chidonâni dincei mai de frunte, ai frânt pre nemidi, şi fu- 

garindu-i, machidonsnii Sai suit în corăbii, şi mergând la 

împăratul, cu dragoste sau primii de densul, apol sau în- 

“turnat în Machidonia patria sa. . 

Era Vasilie (carele aă împărăţit la. anul ul 867), când s'au 

înturnat din: robie (în carea: ai fost supt tâtă împărăția lui _. 

„ Leon, șia lul Mihail celui din Amoriu) supt Theofil în. vârsta - 

tiner6ţelor, adecă de 25 de anl». Până aci Leon grammaticul, 

carele supt numele Unnilor şi al. Turcilor. tot pe Unguri 

înțelege. În loc de Badâluep că au trebuit să scrie Boyapts, 

poți pricâpe din: contest, că apoi îl numâsce Mihail. Gheor- 

ghie Chedren ! așa scrie despre slobodirea machidonsnilor din 

„robie: «Celora- alți robi mai pre urmă Dumnedei le-au fă- 

cut prilej de a se înturna, în. patria, sa; pentru că prințul - 

bulgarilor mai a dâse-oră find învins, nici putend mai mult 

a sta în cOntra: armelor Romanilor, ai mal voit pacea, de cât . 

războiul, şipre robi i-ai slobodit, la carii când era adunaţi, 

Și gata de a pleca, uitându-se ati vădut pre, Vasilie, carele. 

“atunci trecuse din pruncie la vârsta tiner&țelor... . Și chiemân- 

du-l, la şine Vai prins de mână, şi sărutându-l, lau dăruit cu 
“un măr forte mare». Așa Chedren, ci mie mi se vede, 

că mal adevărat scrie Leon grammaticul de cât dânsul, 

“pentru că Chedren şi cu povestea mărului: încă vrea se 

“înalțe pre împeratul Vasilie machidonânul. 

Anul 842. împăratul 'Theofil după multă. perdere, carea o 

au avut de, la” sarachini, în anul de: acum mâncat 'de în- 

tristare, și i de bâlă, ai. „murit în 20 de qile. ale luk Janu- 

1 Cedren. in Compendio Histor. ad an. 1. Basilii |. Macedonis. | 

>
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arie, întru al căruia loc au stătut împărat fiul stă Mi- 
hail al treilea, prune de patru ani, ci supt tutela mâne-sa 
Theodorei, carea iarăş: aă pus în loc cinstea sfintelor 
icânel. aa La i 

Iară despre începutul împărăție! lui Mihail al treilea supt 
tutela mâne-sa .aşa scrie Simeon magistrul şi logof&tul2: 
<Împărăţind 'Theodors, Bogore craiul bulgarilor înțelegând, 
că schiptrul împărăție! romanilor îl tîne o musre, au tri- 7 

mis solt la dânsa dicândun: că va rumpe pacea, şi se va 
oști: cu dânsa. Căruia dânsa i-aă respuns dicând: se scil 
că- ei încă voiă rădica 6ste- asupra ta; şi am- nădâjde, că 
te voii dobândi: “de cum-va nu va fi aşa, totuși te voii 
dobândi, remâinâu'mi învingerea, pentru că vel învinge pre o mure, iară nu pre un bărbat. Cu respunsul acela inblin- dindu-se varvarul, ati ținut pacea, şi au înnoit legăturile». - Așişderea scriă continuatorul lui Constantin 3, Chedren, şi Zonara5. ..- 

Anul 845. Despre anul, în carele sau făcut creștini Bo- gore . craiul bulgarilor, şi al românilor, cel ce saă numit Mihail după S. Botez, avtoril nu se nărăvesc între sine. Căci uni pun încreştinarea lui la anul 859 sau: 860, pre- cum face Simeon magistrul și logof&tulS cu Leon gram- maticul 7; alţii o pun la anul 865, precum. Bertinian 8 cu Ul 
; alții dic şi cu mult mai bine, cum că Bogore s'au botezat la anul 845; aşa 

! Catona in Synop. Chronol.. 
2 Symeon Magister et Logoih. 

in Annalib. de Michaele III. Nro 21. 
* Constantini Continuator p. 101, | _ e Bertinianus ad an. 866. » * Cedren. 'Tom. 2. p. 539. * Annalista "Fuldensis ad an. % Zonaras Tom, 2, P. 155. : | 66 - a * Symeon Magister et L.ogotheta” 

in Annalib. Nro 25, in Michlaă, IIŢ, 

„__* Leo Grammaticus in Chro- 
nogr. ad ann. quo Bardas Caesar 
fuit creatus. - - 

. 

10 Sygeber. in  Chronico ad.an.. 
865, 

a 
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fac Inhoferi, Şenteben 2, şi Lecvien 3, “pre carii însumi îl ur- 
mez în hronologhie. ci istoria întârcerel lui Bogore o pun 
din Chedren î, carele pâte că amestecă într'ânşa întâmplări 
de mai mulți, an! dicând:: «După acâia (adecă după pacea 
din anul 842), iarăş sau trimis solt de âmbe părţile, ce: 
vend impărătâsa Theodora pre Theodosie Cufara, bărbatul 
cel prea zdravăn, şi de folos împărăției, carele era rob în 
Bulgaria; iară Bogore pre sora sa, carea printro năvălire: 

se robise, și de mult se ţinea în curtea împărătâscă, Ac&- | 
sta . deprinsă fiind în învăţătura cea creștinâscă, şi în alte. 

Sciinţe, după ce sai trimis acasă, nau încetat a propove- 

dui fratelut său credinţă” cea creştinescă, şi. a semâna lu- 

cruri de evlavie în inima lui, carele şi mal nainte fusâse 
„deprins întru acelea prin Culara. Ci. Bogore după ce. sai 

făcut schimbul, şi întorcend pre.Cufara împerătâsei, ai prii- 

mil pre soru-sa, măcar că era deprins întru câle „sfinte, 

totuşi, legea sa cea înşelătâre nu o au lepădat. Ci după ce 
Sai stârnit ciumă frte mare în Bulgaria, nici Sa - aflat, 
vre-un l6c împrotiva ei, atunci Bogore aii chiemat întru a- 
jutoriă pre Dumnedeul creştinilor, întru a căruia credință 

fus6se' deprins prin Cufara, 'soru-sa, şi mântuindu-se de 
ciumă, ati priimit credința cea adevărată, si Sati botezat 

cu mai mulți al să; patriarhul, carele ai esta trimis acolo . 

se” boteze, ai numit pe craiul Mihail, de pe numele îm- 

păratulu. -: - 

“Alta încă Sati întâmplat, carea Pat adus la evlavie, şi. 

Vai înrădăcinat intreasa. Desmerdându-se el lără samă în 

vânaturi, poltea, ca nu numa! când eşea la vânat, ci şi 
acusă să se _potă. desmerda : drept 'acâla și-ai făcut casă 
noao0, și au poruncit călugărului Mothodie, carele cra pră- 
sit din Roma. (căci era d6o3 român din colonit lul- Traian), 

: Inchofer i in Annal. Eccl. kegni. „ 3-Lequien în. Oriente Christiano 

- Hang. Tom. 1. p. B&. 7] Tom: 2. p. 288. - 

* Schonleben in - Histor. Car- + Cedren in Compendio Hist. 
uioli. Tom. 1. Part.:3. - | de Michaele III. 

.r



252 

  

şi meșter în 'zugrăvire, 'se”o împodobâscă cu f6liă de fâliu 
de istorii, și din pronia Dumnedeiasă n'aă numit. ce felii 
de fere :vrea să se zugrăvescă, ci laă lăsat după cum va 
vrea, numai să fie 'grâznică întypuirea. Călugărul au zu- 

„grăvit a doao venire a Domnului Hs. sciind, că nu iaste 
ceva mai groznic, de cât acâia. Craiul v&dend de o parte 

„pe drepți, de alta pe cei osândiți zugrăviți, și lâlcuindul 
- “zugravul, ce însemnâză “acâstea, el îndată aă lepădat .bos- 

cGnele, şi învățând dumnedeescele taine de. la dumnedees- 
„cul arhierei, precum am dis, de cu nGpte sau botezat». 

În cătui despre Cufara, şi despre sora lui Bogore aşiş- 
derea. scrie şi Simeon magistrul şi logofătul !, numai cât -dice, că Cufara ai fost călugăr, şi sai chiemat Theodor “nu Theodosie, -: -: i Să 

> Anul 846, Care scrie Chedren îndată după câle ce le-am Scris din dânsul la anul mai din nainte, pentru -acâia le pun aci, pentru că, r&scâla asupra lui Bogore acum după - botez Mikail numit, după Cum scrie Simeon logofătul 2, “Sai întâmplat pentru pictura de monahul Methodie lăcută, carea rescâlă nu se pote pune la anul 859, sau "860, pen-: “tru: că atunci nu impărățea. Theodora, pre carea o lepădase fiul său încă în anul 857, precum arată Stefan Catona3, Iară: Chedren 4 așa scrie: <în protiva lui Bogore sau ră- 'dicat bocril bulgarilor, Şi poporul, Şi at vrut se'| omoră, “pre cari! el cu puţini «ostaşi, purtând -înnaintea! sa semnul - 'cruce!, i-ai învins, și spăriindu'l i-au adus la credința lui Hs.» “Mal pre larg scrie, Berţinian 5 despre rEsc6la bulgarilor, dicend: «craiul bulgarilor, carele în anul may din nainte 
semne, şi „mișelătăţile 

pornit fiind de duhul sfânt, şi prin 

| Symeon Magister et Logo- lheta în Annalib. Nro 25, in Mi- theta în Annalib. „Nro '22, in Mi-. | Chaelem 1, - “chaelem III. „+ Catona in Synop. 'Chronol, „4 Cedrenus Le, 2 Symeo gis “Logo | 
ymeon Magister el” Logo- * Bertinian. ad an. 866.



poporului său strămurat, găndea, să se facă creştin, s'aik 
botezat. Carca faptă nesuferindu-o cei mal de frunte din. 
țera lu, ai învitat poporul, ca sel. omoră. Drept. acsia câți 
aii fost în âce ținuturi, sau adunat împreglurul polatei lu... 

“Iară el. chemând. numele lui Hs. întru ajutoriă, numai cu... 
48 de 6meni sau dus asupra atâter mulţimii, și eșind prin. 

porta cetăței, i sau arătat lul, şi celor, ce era cu. densul. 

ş&pte clirici, carii purta făcli! de câră în mânile sale, Şi: 

așa mergea . înaintea craiului, şi înaintea celor ce era cu 

- dânsul. Iară acelora, caril se sculase asupra. craiului, lise. 

părea, că-un sat mare ardând cade preste el, şi că cail. 
acelora, caril era cu ceaiul, „după cum li se. părea nemu- 
ilor, rădicați pe doao piciâre merg, şi cu picidrele cele: 

- din nainte îl lovesc pre el. Din carea părâre atâta frică ai 

cuprins pre: nemici, cât nici putea fugi, nici a se apăra, 
ci căduţt la pământ nici. a se mișca putea. Iară craiul tă- 

ind pre 52 din cel mai de frunte, carii aţitase poporul, pre: 

cela- -lalți i-au lăsat nevătămați. Apoi trimeţând: la Ludovic 
craiul Germaniei, cu carele avea. . legătură - de. pace, ati ce- 

rut episcop, şi preoți, și pre cel trimiși cu cinste i-ai pri- 

mit.» Din cuvintele Bertinianului poţi culâge, că r&scâla 

„bulgarilor nu: sai "întâmplat în anul, în care sau. botezat 
Bogore, ci mai târdii, adecă la anul de acum. 

Auul 352, Câte scrie Leon grammaticul 1 la anul al unspră- | 
dâcelea al împărătesei Theodorei,.. carele: cade în anul de 

acum, despre bătaia. bulgarilor cu ostașii Theodorei, mi se 

văd a fi fost preste voia lui Bogore celui botezat, numar: 

pentru fOmetea, ce era în Bulgaria, despre carea așa scrie 

Simeon -logofătul2: «Ci fâmete fiind în t6tă ţerea lui. Bo- 

gore, au trebuit, se trecă preste otarele romanilor». 
e 

Anul 857. Care le voii aduce aci din Chedren 3, pentru 

ati a lagister et Logothela. 
a Leon Gramatic. in Chronogr. - : Symeon Magis g 

„| Nro 22. 
ad an. 11. Theodore Auguste. "3 Cedren. in Compendio Histor. 

2
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acâia le pun la anul acesta, pentru că Theodora, după cum 
arată Catona!, mai îndelung n'aă împerăţit, şi drept aceia 
rau potut da Zagora bulgarilor, precum scrie Chedren, qi- 
când : «După ce sai întors_toț bulgari la creștinătate, 
Bogore prin cărui sau rugat” Avgustei ca la al Săl, cel ce 
nu avea loc de: agluns, se le! dea cât-va pământ, pentru 
că va uni popârele, şi” pacea o va face vecinică. Curea c6- rere prea cu bucurie o at primit Theodora şi at dat bul- garilor tot pământul, cât iaste de la Sideia otarul Roma- niek, şi al Bulgariei de atunci, până la Develt, carele atunci era deșert, care pământ bulgarii Pai numit Zagora. Aşa S'aii “întors  tâtă Bulgaria -la evlavie, şi spre apus au fost adâncă pace, şi au înflorit pacea cea adevărată». Aşişderea „scrie şi Simeon logofătul 2 despre Zagora, ci inumal cât în- lărâsce, că Mihail-al treilea ai datu-o bulgarilor în al pa- “trulea an al împărăției sale: ceil fără de mumă-sa Theodora, pre careă în anul 857,. o ai lipsit de: împărăție. Drept a- „C6ia botezul lu! Bogore încă îl pune la al patrulea an al lu! Mihail, adecă la anul 859'sau 860, precum face şi Leon Srammaticul în hronografia: sa 3, 
Anul S61. La anul acesta, așa scrie Lecvien 4: «urmeză insemnarea cea grecescă (carea. o au căpătat Lecvien din cartea, craiului Galiei cea de Supt: numărul 1004). Metho-: die fratele Ss. Chyril filosofuluy, carele s'aă Sfinţit în Roma 

nia, Mopagâ; Tis Ilowvovias de papa Nicolae după” Adrian. Bulgariy tocma de la $. Chyril filosofal au primit. încâperea creştinătăţei, ba încă şi de la frate-său Ş, Methodie ,. carii  lăsâna . pre bulgari (în anul 861), după carii se bătea Fotie, au trecut. se învâțe pre mMoravi>. Ac6stea Lecvien, nici e de u te-mira, 
! Catona in. Synop. Chronol. > Symeon Magister et Logotheta in Annalibus Nro 25... . 3 Leo Gramnmiatic. in Chronogra- 

Phia ad ann. quo Bardas Caesar fuit creatus.. e - 
4 Michael Lequien in Oriente Christian. “Tom. 2, p. 289. 
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că SS. Chyril; şi Methodie nu sau suppus patriarhului 
Fotie; pentru că acesta era grec, iară -el diaoş români. 

-. dintră' colonii lui Traian, cum saă arătat la anul 845, carii 
fiind uniţi cu bulgarii, pre Greci mai întâiă nu putea su- 
feri stăpâni. Pentru acâsta au început şi: Bogore acuma Mi: 
hail a trimite soli acuşi în Germania acuşi la Roma vâche, . 

„ pentru învăţători după -cum se va arăta la anil viitori. 
-Aci însemnă, că Moravia, la carea au trecut SS. Chyril, şi - 

Methodie, nai fost Moravia ds acum, ci Slavonia de acum 
Sai numit atunci Moravia cea mare și peyddm Mopafia ; pentru 
că dice Constantin Porfyroghenetul 1: Turcilor (Ungurilor) - le 
iaste vecină despre amedă-di Moravia cea:mare, țâră lui Sfen-. 
doploc>. Apoi iarăş 2: «În anul acela (unde lăcuia atunci. 
ungurii) sânt niscare _remăşiţe vechi, între care sânt -podul 
lui Traian la iuceputul 'Turchiei, şi Bălgradul, care e de- 
parte cale de trei dile de la pod, unde iaste turnul sfântu- 
lu! și marelui împăratului Constantin, şi iarăș pe cursul 

- Dunărei în sus iaste Syrmiul, carele e departe de Bălgrad, 
cale de doao dile: de acolo Moravia cea mare, cea ne- - 
botezată , pre carea o au: robit turcii, Şi al căria . prinț ati 
fost mai de demult: Sfendoploc». 

Greșesc aşa dară toți, caril -țin, că sfinţii Chyril și. Me- 
thodie au trecut în Moravia: de acum, și în Boemia. 

Anul 866. În anul acesta împăratul resăritului Mihail al! 
treilea ai omorât pre chesariul Barda, carele era frate cu 
mumă-sa Theodora, şi în locul lui ai lăcut chesarii pre 
Vasilie Machidonsânul 3.' 

Iară Mihail bulgarul. nenărăvindu- -se cu Grecii, ali irimis 
Soll şi la Ludovic al. doilea - împăratul apusului, și la Ni" 
țolae patriarhul Romei, de la amândoi cerând episcopi, şi 

1. Constantin, Porphyrogeneta 3 Constantin. Porphyrog. in vita 
de administratione Imperii Cap. 13. 

2 Idem Constantin. ibidem Cap.: | | 
40, „| Synop. Chronol, 

Basilii Macedon. avi sui. Catona in
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preoti, pentru ca se înveţe pre bulgari legea cea creşti- 

  

n6scă 1. Despre amândoao soliile Bertinian la anul 866, aşa. 
CO scrie: «și trimeţând (Bogore) la Ludovic craiul Germaniel, 

cu carele avea legătură de pace, aă'cerut episcop, şi pre-. 
oți, și -pre cei trimiși cu cinste i-ai primil. Iară Ludovic 
trimeţând la - Carol fratele seu, de la dânsul ai cerut pe 
sama cliricilor vase sfinţite, şi "vesminturi beserecâsci. Drept 
acela Carol multe culegând de la episcopii din ţera sa, Le- -ai 
trimis, se le îndrâpte la craiul bulgarilor. 

Craiul „(bulgarilor) au trimis pre fiiul stă cu mal multi 
„boâri de al săi în Roma, şi armele. cu care ah fost în- 
cins. când în numele lui Hs.. at învins pre nemicil săi, cu 

“alte daruri le-au trimis S. Petru, și mal multe intrebări 
despre câle ascunse ale credinţei îndreptând la papa Nico- 
“lae, au cerut de la dânsul episcopi, Şi preoţi, ce au și do- 
bândit». . 

Aşișderea, scrie Anastasie bibliotecariul 2, carele atuncea 
trăia, Inhofer3, şi Şenleben 4, între carii aceşti „dor mal de 
pre urmă visaze, că nu Bogore. carele Saă numit Mihail 
în S$. Botez, ci alt Mihail'au. trimis soliile acâstea. 

Anul. 867, Chesariul Vasilie cel dintâiă, carele sai poreclit Machidonân, vEdend purtarea cea rea. a avgustului Mihail al treilea, carele: și potor, adecă beţâă “s'a poreclit, după ce au împărățit acesta: dece: an) Tără de mumă-sa Theodora, în anul acesta în 24, Septemvrie, în vârstă de 30 'de ani lau omorât, Și însuş at st 

trecut mult timp, Şi pre Fotie Vau lepădat din scaunul Ța- 

! Sigcberti in Chonico ad an. A Peleben in Histor, Carniol. 865. Annalista Faldensis ad : an. | 866. . e | Tom. + Parl. 3. ? 
2  Anastasius Bibliotheca in 5 Ced | : o x , e | renus. in - 

vita S. Nicolai L S. în Compendio His 
3 Inehofer in Annalib. “Eee, | torico ad an. 1. Basilii Macedonis. Regni Hung. Tom. d p. 72... Catona in “Synopsi Chronol, 

ătut împărat la resărit5. Nielat 
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rigradului, întorcend iarăș în scaunul acela pre S. Ignatie 
patriarhul cel mai-din nainte 1. Se 

Iară despre Ludovic - al doilea împăratul apusulul acestea 
scrie Annalista din Fulda?: <Craiul Ludovic ascultând c6-' 
rerea bulgarilor pre episcopul Ermenrie cu preoți și diaconi 

Pau trimis în Bulgaria ; se propoveduiască credința „cea 
catholicâscă, ci până ce ai ajuns el acolo, episcopii de la 
patriarhul Romei trimişi împluse tot pământul acela, pro- 
poveduind, şi, botezând : drept acela Ermenric cu aj săi. 
luându-și diua bună de la crai sau înturnat la ale sale.» 
„Despre episcopii de patriarhul Romei Nicolae cel dintâiă 

trimiși în Bulgaria ” cu epistola cea r&spundătore la 106 
"de întrebărt ale craiului Mihail, aşa scrie Anastasie bibli- 
othecariul în viaţa patriarhului Nicolae: «în dată ai înce-, 
put a învăța pre popor, şi a boteza pre toți, de la cel may 
mic până la cel may mare, învăţându-i legea, ȘI obicâiurile, 
după cum le poruncise prea. osfințitul patriarh, - 

lară craiul cu aşa de mare rivnă spre credinţa crești- 
n6scă sati aprins, cât pre toți streini i-aă: fugărit din bi 
sa, adecă pre Greci, şi pre Armeni şi pre alți inşelători, 
caril înv&ța almintrilea, „de cum învăţa bis6rica 'Romei, şi 
ati poruncit ca numai de acea se asculte , care era, tri- 

mişi de la scaunul apostolicese>.- 
„ Vedi câtă râvnă avea apusânil asupra resăritânilor! îm- 
protiva cărora totuşi nemic aă isprăvit, pentru că împă&ra- 

„tul resăritului Vasilie câl dintâiii machidonânul, după cum 

scriu Constantin Porfyroghenetul 3, și Chedren, “atâta sau . 
nevoit întrun typ, şi în altul, până ce ai suppus pre bul- 

gari scaunului patiiarcesc din Țarigrad. 

Anul 809. In anul acesta Sau. ținut al optulea sobor e- 

cumenic în "Țarigrad, carele ai fost al patrulea dintră so- 

' Baron. ad h. an. Basilii Macedon. avi sui p. 210. 
2 Annalista Fulden. ad. an. 867. | NE: | 

. tom. 2. p. 589. - 
3 Constantin Porphyrog. in vita Cedrenus m p 

Cronica românilor. Tom. 7 17
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bârele ecumenice, ce sau ținut în cetatea acâsta. In so- 
borul acesta Fotie sai afurisit, pentru că răpise scaunul 

patriarcesc, până -când trăia Ș. Ignatie, iară nu pentru 

alt-ceva ; căci Fotie almintrilea era bun. creştin, şi mare 
pravoslavnic, | numai cât era şi prea învățat, şi pricepea 

“tâte mai: mult, şi. mal “bine de cât toță,. cari! au trăit pe 
vremea lui: drept acsia s'au şi pornit a apăra cădința re- 
săritenilor împrotiva apusenilor, carii t6tă ocârmuirea bis6- 
recei lui Hs. o trăgea la sine, carea nu o au putut dobândi 
vre-o dată, precum tâtă theologhia cea curată, încă şi cea 
din Roma veche, unde am învățat acestea, arată. Veqi şi 
actele soborului al optulea ecumenic, din care vei învăța 
că Bulgaria încă sau luat de supt patriarcia Romei, şi 
Sau dat patriareiei. din Țarigrad. Barem de nu sar fi în- 
tâmplat acâsia, că Românii maj fericiți ar fi fost, de sar 

| fi suppus patriarciei din Roma, precum sau fericit alte n6- 
muri, care însuși le vedem, 

Inholer 1 pre larg. arată, cum ai șădut solii bulgarilor 
în sobor, şi cum sai certat apusenii cu resăritânii peniru 
Bulgaria, despre carea Lecvien ? aşa scrie: «De când ai 
„cuprins bulgari! mai multe părți ale Illyricului, nu se află a fi fost. episcopi într Ensele, fiind nemul acesta prea pă: gân, ci după ce cu vrârea Tatălui ceresc bulgarii sau în- tors, şi au primit credința creşlinescă, mai întâilea,. al lor arhiereu şi arhiepiscop au fost Silvestr 
pus papa Adrian al doilea în loc 
ce-l poltisă mal 'nainte se li-l s 
scrie Guillelm bibliothecariul - în 
adecă pentru că pre' Marin 
mită la al optulea. sobor,. 
papa au trimis la: bulgari 
Leopard din Anconia, și Do 

U, pre carele laă 
ul lui Marin Diaconul celui 
fințâscă arhierei , precum 
viața lui Adrian al doilea; 

scaunul apostolesc- “vrea, se-] tri- 
ce era să se țină în “Țarigrad, 
pre un Silvestru cu episcopii 
minic din Tarvis se-l alegă». 

1 Melchior Inchofer i IN Annali b. Ă 
i 1 | 2 Micha E chael Lequ: e cel, Rengi Hung. tom. 1. P. 983. | Christi u gt ien ep  
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Dară lut Silvestru după scurtă vrâme i s'au poruncit se 
iase din Bulgaria pentru că: craiul bulgarilor ai socotit a fi 
mai bine, se primâscă episcopi de la Greci, ca de la nisce 
vecini, peniru otărărea, carea o dobândise bizantinânii de la 
soborul al optulea prin mișlocirea împăratului Vasilie Ma-- 
chidonânul. Otărîrea acesta ținându-se, patriarhul 'Ţarigra- 
dului S. Ignatie bulgarilor le-au dat, şi sfinţit însuşi epis- 
cop, în zădar împotrivindu- -se Adrian papa Romel.» 

Până aci Lecvien, carele despre o parte bine dice, că după 
ce au cuprins bulgarii, Dachiile, şi Mesia de glos în anul 679, | 
nu se află a fi fost episcopi într'ânsele, până a se întorce 
bulgarii, pentru că caril ai şi fost, nu putea a -se însoți 
cu ceia-lalți creştin pentru frica stăpânitorilor să; pentru. 
aceia nici numele lor se pote afla în sobâre; dară cum 
că Românii, saă colonii lui Traian cei din Dachiile tutetrele, 
pre caril i-ai supus. bulgarii cu venirea. lor,. Sar fi lăsat 
de creștinătate, încă nu se află, cari! de au remas cre- 
știni, episcopi, şi preoți încă ai trebuit se aibă, precum 
ai şi avut; căci în' soborul al şâptelea încă au şedut Urs 
episcopul Abritului,: carele ai tost Român, precum sau a- 
Tătat la anul 787, Ba ce e mai mult bulgarii prin Ro- 
mâni sau întors - la creşștinătate. Vedi anii 845-și 81, şi 
pre Enghel..! 

Anul 870. In anul acesta în 6 dile ale lui Tanuarie îm- 
păratul Vasilie cel dintâiă Machidonenul ai încoronat „pre 

fiiul său cel mai mare pre Leon al șeselea, ce Sati numit 
înţelept ? | a a 

Anul 871, Reposând S. Ignatie patriarhul Tarigradului împă- 

ratul Vasilie Machidon€nul în anul acesta 8 au strins sobor în 

Țarigrad, şi pre Fotie dimpreună cu soborul laă aşădat în sca- 

„1 Toan Christian. Engel in An- | 2 Catona in Synopsi Chronolog. 

tiqua Histor. Valachize „part. 1. po - 
3 C in Synopsi Chronol. |. „pag, 140, Catona in Sy P ah
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unul patriarhicesc, în zădar împrotivindu-se- apusânil îulâiaş- 

daiă, pentru că în anul 879..! loann al optulea papa de la 

Roma: încă au întărit orânduiala soborului despre Fotie. În 

soborul acesta între alți arhierei au şădut. dice Lecvien: 2 
“«Gavriil Axa, ci nu s'au socotit între Mitropolii, pen- 
tru că în: Ahrida, încă "nu şedea arhiepiscopul bulgarilor». 

Anul 878. La anul acesta aşa scrie Lecvien 3, precum ur- 
mâză: <Al treilea arhiepiscop al bulgarilor au fost Gheor- 
ghie, împrotiva căruia Papa I6nn. al optulea în epistola 75, 
carea o -au trimis lui Mihail craiului Bulgariel, se jeluiasce, 
că au orânduit episcop Bălgradului pre un Evnuh, aşa scri- 
ind craiului: Deci se scie Mărirea Ta, că Serghie călugărul 

"carele fiind el de viţă sclav, şi în multe râle culundat, preo- 
ţia pre afuriş o au căpătat, şi apoi într'alte veutăți încă a- 

“flat, de episcopul atunci al s&ă despreoțit, iară după aceia 
cu destulă nevrednicie prin Gheorghie, carele cu strâmbul ai 
răbştit nume de episcop, Sau înălțat la episcopia Bălgra- 
dului, cu pulrea Verhovnicilor Apostolilor și a SS: Can6ne 

încă şi cu a n6stră judecată sai pus gios. Datai în 16 ale 
lunei: lui Aprilie; în “al unsprăzâcelea Indiction». 

De la anul acesta înnainte nu mal aflu pomenirea lui Mi- 
hail: ca a unui craiu, ci „numaăl ca a unului, carele lăsân- 
du-se de crăie încă au maj trăit : drept acâia, care Si- 

„gebert la anul 865, despre dânsul, le pun aci. Sigebert 
așa dară* scrie: «Ceaiul bulgarilor făcându-se creştini cu toți bulgarii, după ce i“saă trimis de la scaunul Aposto- licesc preoţi, și ati „priimit, şi de la craiul Ludovic ajuto- rință, aşa Sau întărit în credință, cât cur 
au dat crăimea fiului său celui mal mare, 
du-se de „lume s'aă i făcut călugăr, 

ând după acâia 
şi el lepădân- 

Ci vedină, că. - fiul său 
i 

' Baronius ad n. an. Ca "3 Lequien in Oriente Christiano 
ai 9 Cc Tom. 2. p, 288, 

uien in tiente 

Tom. 2. p. 288. ristian. î Syeeberi. „în Chronico. ad 
an.. 865.
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nebunâsce lucră, şi vrea, a se întorce la păgânătate, E 

au încins brăul milităresc, și au îmbrăcat veșmântul cel. 
crăesc, şi gonind pre fiiul s&u lau prins, şi scotânduii o- 

chil, lau băgat „în temniţă; apoi dând crăimea fiiului său: 

celui mal mic, iarăși: ai îmbrăcat veşmântul cel călugă-. 
resc, și întru acela aii. remas până la sfârşitul viețer». 

Așa „serie Sigebert, ci ai smintit întru: acâia, că n'ait 
însemnat anul în carele sai întâmplat istoria acesta. căci 
în anul 865 nu. s'aă putut întâmpla. Întru acesta încă nu 

bine au lucrat, că nu sai pus alavea numele feciorilor 

lui Bogore sai Mihail, ci despre. cel mai mic se scie din 
Leon Grammaticul, că: sai numit Sirneon. Vedi anul 837. 

Anul S85. Împăratul Vasilie Machidon€nul înşelat fiind de 

Santabaruul, în anul de acum au băgat în temniță pre: 
fiiul săă cel mai mare Leon al şeselea, carele foste înco- * 

ronat cu 15 ani mai nainte 1. : 

“Auul 886. Avgustul Vasilie cel dintâii Machidonânul după 

ce ai slobodit din temniţă pre fiiul s&ă Leon al șeselea, 
au murit întâia qi a-lui Martie din anul acesta, căruia in- 

dată i-au urmat Leon al şeselea, carele - sau poreclit cel 

înțelept. Acesta cât au stătut singur împărat, îndată au săi- 

gunit pre Santabarânul în Athina, iară pre Fotie lau le- . 

pedat din patriarcie, şi în. locul lul au pus pe frate-său 

Stefan 2. | - E _ 

„Anul 687. Leon Grammaticul 2, Simeon Logofătul, Gheorghie 

Chedren 5, şi. Constantin Porfyroghenetul 6 scriind războele 

lui Symeon craiului bulgarilor, şi al românilor cu grecii, şi 

1 Catona în Synop. Chronol.. | in -Annalib. Nro.: 3. in Leonem 

“Philosophum. 

a E * Cedrenus in Compendio His- 

- Leo Grammatieus in Chronog- tor. ad an. 3. Leonis Philosophi. “ 
- ad ann. quo obiit Stephanus Pa- c Constantin. Porphyrogen. de 

triareha CP. Administratione Imperii Cap. 40. . 

„+ Symeon Magister et Logotheta | p. 109. 

+ 

2 Baron. ad h. an. Catona |. c.
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cu ungurii, așa amâstecă hronologia, cât cu. anevoe îmi 

iaste a otărâ, carea bătae în ce an sau întâmplat, totuş. 

așa iaste, .ca conlruntându” pre dânşii între sine, şi încă 
Şi cu scriitorii de la apus, se cerc adevărul. Pentru acâia 
mai nainte de a scrie bătae cea dintâiă, carea sai întâm- 
plat întru al treilea an al lui Leon al şeselea, care cade 
în anul 888.1. Pricina, din carea sau pornit bătaia, o 
„pun la anul de acum. 887. Iară pricina cum scrie Leon 
Grammaticul 2 acesta au fost: <Zauţas socrul împăratuluy a- 

„vea un şerb Evnuh anume Music. Acesta s'a însoţit cu Sta- 
vrachie, şi Cosma, cari! era Degnțători grecesci prea bogati: 
aceştea dedaţi fiind spre căştigul cel fără de cale, şi spri- 
giniți de Music, neguţătoria bulgarilor din Țarigrad o aă 
mutat în _Thessalonica, şi încărcând pre bulgari cu vămi, 

- prea grei i-au năcăjit.. „Despre aceste însciințându-se Simeon 
de la bulgari, el încă aă însciinţat pre împăratul Leon des- 
pre dânsele-: ci împăratul împedecat fiind de socru-stu, ca- 
rele prea iubia pre Music, nu le-aă: băgat în s6mă. Drept 
acâia mâniindu- -se bulgariul, șaă gătit Ostea asupra roma- 

Î. 

Anul 888. In 'anul al treilea al lui Leon filosoful ai. şi 
trecut Symeon în Romania 5 şi precum scrie Leon gramma- 
ticul *: «Împăratul ai trimis pre Crinite magistrul miliției” 
cu arme, şi mal mulți-de cei de frunte bosri în cântra 
bulgarilor, şi bătându-se. mai adsse-ori prin Romania, sai făgărit romanii, cădend Crinite, Chyrtiţe Armeniul, şi toti ceia-Valți. Dintră hazari, caril venise întru ajutoriul împ&- ratului, pre câţi ai prins Simeon , întru batjocura roma- nilor le-au tăiat nările, şi aşa i-au trimis la “Țarigrad, pre cari! v&dându” Imp&ratul, Sai aprins de mânie, și pe Scler *Povăţuitoriul Tai trimis cu corăbil maj ușdre la Dunăre, 

! Catona în Synop. Cron. 7 Symeon Magiei eee 

: Leo Grammar „0. Cedren. l e. aticus Le „| * Leo Grammaticus 1. e,
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se ducă daruri turcilor, şi sei aţâţe în cântra lui Simeon. . 

ară el sati dus, şi după ce ati dobândit ajutoriă, şi ai fă-! 

"cut legătură cu povăţuitoriul turcilor cu Arpad, şi cu Cu- 

san, s'au întors la Imipăratul.» | 

Anul .889. In anul acesta iarăş ai trimis împăratul Leon - 

filosoful &ste asupra lut Simeon pre apă, şi pre uscat : pre 

mare ati trimis pe Evstathie patrichiul și drungariul, iară | 

pre pământ pe Nichifor Foca, caril au agiuns până la Bul- 

gariă. Dară împăratul poftind pacea, au trimis pre Constan- 

tinache vistiariul la Simeon, se vorbâscă despre dânsa; ci 

Simeon v&dându-se încongiurat de oști, pre Constantina- 

“che Paă ținut înşălătoriă, şi: Pai, pus supt pază, şi el. s'aii 

-dus -împrotiva lui Foca,. cu ale cărui oști cuprins fiind,. 

unguri, precum scrie Constantin Porfyroghenetul i, ai trecut. 

Dunărea, şi bătându-se cu Simeon, după ce Pau învins, 

şi fugărit pre el, până la Preslava au venit, apo! închidend. 

pre Simeon în cetatea, ce 'se chiamă Mundagra, sau în- 

turnat. casă. In carea vr6me au avut povăţuitoria pre Leun-. 

Cica feciorul lui Arpad». Nici e de a nu se crâde, că Le- 

untica aa povăţuit pre unguri în războiul acesta, pentru. 

că Leon grammaticul 2, din carele am scris câle mai din na- 

inte, numai atăla: scrie. la anul trecut despre Arpad, şi Cu- 

san, că Scler cu denşii ai făcut legătură, iară nu, că el. 

ai povăţuit pre unguri: asupra Iul Simeon:. 

Biruinţa, carea o ai avut ungurii de pe Simeon, așa 0 

scrie Leon gramaticul, la anul mal sus adus: «Simeon cu-, 

prins fiind cu oştile lui Foca, turcii ai trecut Dunărea, Şi. 

ai robit Bulgaria. Acâstea înțelegându-le Simeon, ai por- 

nit asupra turcilor, caril trecând iarăşi - Dunărea, sai lovit 

cu bulgarii, şi fugărindu-se Simeon de abia au scăpat în- . 

"treg în Drăştior. Jară turcii ad cerut de. la împăratul se 

! Constantin. Porphyrogen. de | . 2 Leo Gramiwmaticus in Chrono- 

Administratione Imperii Cap. 40 graphia ad annum, quo obiit Sle- 

p.109. a phanus, Patriarcha- CP.
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cumpere pre “bulgarii cel, robiţi, carea poftă a lor o au şi 

plinit, trimeţând cetățenii din Țarigrad, cari! se dea preţul 
robilor. După acestea Simeon prin Evstatie Drungariul au 

făcut vorbă de pace, 'carea împătatul lezne o au primit, şi 
ca se o și facă, ai trimis pre Leon Herosfactul. Drept a- 
ceia Nichifor vrea să să întorcă cu stea, aşişderea şi Ev- 
statie Drungariul. Ci pre: Leon Herosfaclul nici la vorâvă 
nu Vai lăsat Simeon, ba ce e mai mult, Pati pus supl pază. 
După acâia Simeon sai gătit asupra turcilor, și ne având - 
-aceștea ajutorii de la romani, ba. încă nici gătiți fiind de 
bătae, şi lipsindu-le armele. pre toți „i-au omorât». Aci în- 
ţelege, că pre toți. aceia, pre carii i-ai găsit acasă, i-a o-. 
“morât; pentru că Constantin Porfiroghenetul la anul mal sus 
adus aşa scrie despre tole acestea : «Simeon după ce ia- 
răşi au făcut pace cu împăratul romanilor, și ai dobândit 
prilej, ai trimis sol! la paţinachi, şi at făcut legătură cu 
dânșii, să se scole improtiva. turcilor, și sei ştergă de pre: 
fața pământului. Şi când Sau dus turci! la ste, paţinachi- 
tele cu Simeon ai mers asupra lor, şi ai omorât tote fa- 
miliile, fugărind pre cel ce era lăsaţi spre paza ț&rei de a- 
colo. Aşa. dară turci! întorcându-se, şi aflându'zi era pus- 
tie, şi jăfuită, Sau mulat cu aşedământul în ț&ra acâia, în | carea până astădi lăcuesc; adecă în (era acâia despre ca- rea am dis, că se numsâsce de la rîuri. Iară locul, care îl ținea mal nainte turcii, de la riul:ce cură printr'ânsul se numesce Etel şi Cuzu, în carele acuma lăcuesc paţinachitele, „de cari! fugărindu-se turcii, s'au aședat acolo unde lăcuesc . acuma. Vedi şi acâlea, care sau scris la. anul 834. 

Fugărindu-se unguri!” prin paţinachite din Etel şi Cuzu a- decă din Moldova, aă trecut în Galliţ | [ 
in 

ia, povățuiți fiind ae Alm, carele încă trăia. unde au fost priimiți de silă bucuroşi, pentru că scrie anonymul Belei ! precum urmeză: «Iară povăţuitoriy 

1 Anonymus Balae Regis Notarius in 9. seqq. “istoria, septem Ducum Cap. 
o
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rutenilor, măcar că fără de voia lor, tâte le-au dat lui Alm, 

câte au poltit, numai cât l-ai rugat, ca lăsând Galliţia, se 
trecă peste pădurea. Hovoş spre apus în Pannonia, carea 

mal dinainte au fost ţera lui Attila........ “în carea ţeră ar - 
lăcui sclavii, bulgari!. şi vlahii, şi păstorii Romanilor>. Apoi 

în capul al un-spr&-decelea aşa scrie: «După ce sau odih- 

nit povăţuitoriul Alm o lună în Galliţia, povăţuitoriul Gal- 
liţiei Şi ceia-lalți soți al lu! ai cărora prunci era zălog, ad 

| rugat, pre Alm, şi pre borii lui, ca se trâcă peste pădurea 

Hovoş spre apus în Pannonia; - căci dicea că (6ra acela 

-ar fi prea bună, şi cură întrânsa prea vestite rîuri, care 

“ Sar chema precum ap dis mal în sus Dunăre, Iysă, Vag, 

Murăş, Criș, Timiş, şi altele, carea şi mai nainte ar fi fost 

ț6ra lui Attila, și murind el o at fi:cuprins Romanii, așe- 

dând pre păstorii săi până în Dunăre, iară ţ6ra, carea zace . 

între Dunăre şi între Tysă, o ar fi cuprins Rean marele po- 

„Vățuitoriă al Bulgariei, (vedi anul 666) moșul (moşului) 

povăţuitoriului Salan; -până..la otarul rutenilor şi al polo- 

nilor, și au aşedat acolo lăcuitori sclavi, şi bulgari: 

lară ț&ra, carea iaste între Tysă, şi între pădurea Igfon, 

ce zace spre Ard6l, de la Murăş până la, Someș o ar fi 

cuprins povăţuitoriul Morot, al căruia nepot sau chiemat 

de unguri Menumorout, pentru acâia pentru -că ar avea 
ma! multe ţiitore şi în țâra acâia ar lăcui n&murile, care se 

numesc Cozar. N | 
«Iară tera, carea jaste: de la Murăş până la cetatea Urs- 

ia (Orşova sai Ruşava) ar fi cuprins povăţuitoriul Gaad, | 

(altir îl chiamă Glad) carele ai eşit din Vidin cu ajuto- 

- riul Comanilor, dintru a căruia săminţă saă născut Othum, 

pre carele mai târdiu pre . vremea S. Stefan Pau omorât 

 Sunad fiiu! Dobucei, şi nepotul craiului în cetatea lur- lângă 

Murăş „pentru acâia, pentru că pururea Sau împrotivit nu- 

mitului craiă, drept acâia craiul au cinstit Jul Sunad musrea 

lui Othum, cu tote averile lui pentru “slujba cea pană 

Merge may încolo Anonymul Belei, şi scrie în: capul 12.
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tanc câte mai de frunte pers6ne, care se numesc Hetuma- 
giar (şepte Unguri) şi cel şepte povăţuitori al Comanilor, a 

cărora nume l-am dis-mai sus cu rudeniile, slujile, şi slugini- 

cele sale, din sfatul, şi cu -ajutoriul rutenilor au eşit din Ga- 

liția în țâra Pannoniei, şi așa trecând prin pădurea Hovoş 

sau 'pogorât in părțile Hungului (ale Ungvarului), şi locul, 

care Vaă -cuprins dintâiu lau: numit Muncaş, pentru că cu 

mare muncă au sosit la“ţâra, carea o poltea....... „Iară sela- 

vit lăcuitorii ţerei audind venirea ungurilor Sau prea. înlri- 
coşat, și de bună voia sa sai. supus lui Alm». 

Care fiind aşa, precum sau scris aci, greşesc. toți, caril 
pun venirea ungurilor în Ungaria de acum la alt an. Gre- 
şesce și Anonymul Belei întru aceia, că amâstecă partea 
Ungariei cea de a stânga Dunărel cu Pannonia, carea au fost 
de-a drâpta Dunărei, cum s'aii arătat în istoria Românilor $ 6. 

Anul. 890. După ce au învins Simeon craiul pre Unsuri, 
cum Sai arătat la anul trecut, sau întors -din Moldova în 
Bulgaria, «şi aflând (dice Leon Grammaticul la locul mal sus 
adus) pre “Leon Herosfactul în Muldagra, ai dis cătră dânsul: 

-nu Yvoiu face pace, de nu mi se vor întârce toți cel prinşi, 
împăratul încă ai voit se” întârcă, Și au venit cu Leon He- 
rosfactul Theodor Bulgarul domesticul lui. Simeon, carele 
l-au şi primit». După acesta re: câtă vr&me ai fost pace 
între Romani, şi între bulgari, ci nu prea îndelungată *, cum 
se va vedea la anul 893, 

Anul 892. «Intru acia, Scrie Assenan 2 Arnulf craiul Ger- maniei în luna luk Septemvrie .892, aă trimis sol la 'a- celaş Simeon craiul! Bulgariey,...: ca se înoiască pacea, şi se nu dea moravilor nemicilor lu ajutoriu, carii soli is, prăvindu-şi lucrul, sau înturnat în anul următorii în luna lu! Maiă la acelaş Arnulf. Despre” Moravia vedi anul 861 
y 

1 loseph $ Simo s ; : - Part. 2. Cap. 2. nius Asseman. in Calena. Ecclesie Univ. 'Tom. 3 
2 Asseman. |. e. E:
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E Anul $93. După ce ai-murit Nichifor Foca. (dice Leon 
gramimaticul 1) Simeon cerca prilej de a strica pacea, și pol. 

tind mal “mulşi prinți, au pornit asupra. Romanilor. Iară - 

împăratul Leon aii făcut “domestic preste scâle pre Catacal, 

carele avea căsile sale de rabă, şi împreună cu el au trimis 

pre Theodosie patrichiul şi protovestiariul, caril împreunân- 

du-se, tâte leghiânele, şi oştile le-au trecut, şi dând bătae 

“la Bulgarofog 'la grâznică: fugă sau dat toti, şi toţi ai pe-. 

rit : între carii au fost şi patrichiul - Theodosie pentru carele 

forte sau întristat împăratul.» ” | 

_ Aşişderea scrii Simeon magistrul şi logofătul 2, şi Ghe- 

orghie Chedren 8. 

- Anul 902.  Avgustul Leon al șeselea sati filosoful; în anul 
acesta sau insurat a patra 6ră, Şi au luat şie mure - pre 

Zoe, despre carea * şi după msrtea împăratului Leon filo-. 

soful se -va face pomenire mai adâse ori. ” 

Anul 903. După ce au trecut ungurii în anul 889, 
partea ţerei, ce se chiamă acum cea de sus, iară mai de - 

demult sau numit Iazighia, nu Pannonia (precum scrie Pto- 

lomeă 5) Am povăluitoriul cel: mal de frunte, între cel şâpte 

povăţuitori al lor, i-au descălecat în Hung, şi împregiurul 

Hungului, cum S'aă arătat la numitul an 889. Şi întâia nu 

prea departe S'ail laţit. Iară după mârtea lui Alm, Arpad |. 

fiul lui, cârele i-ati urmat în „deregătorie, f5rte au lăţit (i- 

nutul “gurilor, Pentru că, cum scrie anonimul Belei 6: 

«în anul de la întruparea Domnului Hs. 903 povătuitoriul 

Arpad trimețând oștile sale, au cuprins tâtă ţâra, câtă iaste 

între Tysă, şi Bodrog până la Ugocea cu toți jacuitori) ei, 

1 Leo Grammatic. in Chronogr. | 8 Cedren. in Compendio Histor. 

îi an! „lad is Philosophi. 
ad an. an." Patri. | ad an. 3. leonis Phi 

SA an. quo obiit Srephan i + Catona in Synop. Chronol. 
archa CP. E | | 5 Ptolumeus in Geographia. 

2 Symeon magist. et Logoth. in 6 Anonym. Bela Regis Nola- 

Annal. Nr. 3. in Leonem philosoph. | rius ad h. ann. seu 903.
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„ȘI încunglurând. cetatea - Borșei, a treia di o aii luat, şi i-au —- 
„ Stricat zidurile, iară pre ostașii: lui Salan, câți aă aflat în- 
tr'&nsa în: lanțuri legaţi i-au trimis în cetatea Hungului.... . 
înțelegând. acâlea, ce.se făcuse. povăţuitoriui Salan, din os- 
taşil' săi, cari scăpase cu fuga după obicdiul bulgăresc, aă 
început a- se lăuda cu rele, şi “pre. Arpad din batjocură Lai 
numit povățuitoriu Hungarie! (pentru că şedea în Hung), şi 
pre al lui hungari iarăş din batjocură, ȘI lăudându-li-se cu 
reu i-ai întrebat, -cine sânt, Şi” de unde au venit, de cu- 
teză a face unele ca acestea? apol le-ati poruncit se-și în- 
drepte greșelele, și riul Bodrogului se nu-l ma! trecă, ca nu 
cum-va - venind el cu ajutoriul grecilor, şi al bulgarilor se 

le întârcă ret pentru reă,. și nici pre unul se lasă, carele se ducă veste la ax săi. a 
lară soli! lui Salan venind la cetatea, Zemplinul 1, şi tre- 

când Bodrogul, a. doao di au ajuns la Arpad, şi a treia di 
spunendu-l sănătate de la domnul lor, i-aă spus şi porunca. 

Iară Arpad audind solia Povăţuitoriului Salan celui lălos, nu cu mândrie, ci cu umilință ai respuns dicând :: Mă- 
car că strămoşul meă: Attila, craiul cel prea putârnic, au | avut (ra, carea iaste între Dunăre, și Tysă până la otarul bulgarilor, şi” carea acum '0 biruiaște Salan, ci ei nu pen- tru frica grecilor sati a bulgarilor, ca cum nu le-aș putea „Sta împrotivă, ci pentru pretenşugul lui Salan a] povăţuito- riului “vostru cei din cădinţa mea o părticea pentru vitele” mâle, adecă pâmântul. până la riul Şieului,. şi preste -a- - cestea ceiu de la povăluitoriul vostru,. semi trimită din graţia lui doao lagene pline de apă din Dunăre, şi o sarcină de iarbă din Ienațul Olpar, se cerc, mai dulci sunt erbile din Olpar de cât erbile din Schythia, g și apa Dunărei de iaste mal bună de cât a Tanaidului ? Şi formos dăruindu-l, ca se dobândâscă bună voinţa lor, a poruncit se se întârne în patria. sa. “După acsia „Arpad țin€ad sfat, el încă ai: trimis” solii să la Salan, du-l 12 car albi, 12 că 

şi din. Dentumogiar, 

cumi 
trimeţen-.. mile, şi 12 prunci de Comani. Mu-
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&rea ul. Arpad încă au trimis. lu! Salan, 12 prunce de 
ruteni forte înțelâpte, 12 pei de. Ermelin , 12 sobol,: 
12 lepingele întraurite. Şi s'au trimis de cet mai de runte E 
boârl.> 

Nici s'au înşelat Arpad, “pentru că Salan, după cum scrie 
anonimul - în capul 16, tote i le-au dat, câte aj cerut. 

Anul 904. Arpad, după ce ai. căpătat părentul până 
în riul Șieului. de .la Salan, nu mult ai zăbăvit, ci au 
trimis soli şi la Menumorout povăţuitoriul Bihărei, trime- 

“tendu-i şi lu daruri că lui Salan, şi ai cerut pământul. 
de la Someş până în Nor, şi până la .pârta Meseşului: 
dară Menumorout n'aă vrut să plin6scă cererea lul Arpad. 
Drept aceia Arpad, aă trimis ste, și cu putârea ai luat 
pământul cât ceruse, şi generali! lui, între care: era “şi. 
Tuhutum, aă făcut din piatră semn de otar în porta Mese- 
şului. 1 - . 

Acolo zăbovind. generalii lui Arpad, Tuhutum. Sail soco- 
tit, cum ar putea lua Ard6lul, să fie al săi de uric.. Drept. 

acâia ai trimis pre Ogmand tatăl lui Opaforcoş, de au cer- 

„cat pe ascuns țâra, carele cercându-o, f6rte i-aii plăcut, pen- 
tru acâia după ce s'aii înturnat Ogmand la Tuhutum, forte ai 
lăudat Arddlul, și au hulit pre Românii lăcoitoril dintr'&nsul, 

dicând : «Că sunt Blahi, şi Sclavi carii nu ai alte arme, fără 
numai arc, şi săgeți, şi povăţiutoriul lor Gelou nu e strân- 
gătoriă, şi nu are buni] ostași lângă sine, nici vor îndrăzni 

a sta împrotiva. ungărilor, căci de la Comani, și de la pa- 
ținachi încă multe rele sufere». Audind acestea 'Tuhutum, în- 

dată au trimis la. Arpad, de ȘI-ati cerut slobodenie, se pâtă 

trece preste Meseș, să se bată cu Gelou „povăţuitoriul 
romanilor, și dobândind slobodenie,: «sai gătit cu ostașii 
st şi lăsând în porta Meseșului pre soţii sti, ai eșit preste 
păduri “spre resărit împrotiva lui Gelou povățuitoriul, bla 

1 Anonim. Bela Regis Notari. in His de septem Ducilis Hunga- 

„_rize cap 19-99, | a
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chilor. Iară: Gelou povăluitoriul .Ardâlului -audind venirea 
lui Tuhutum, și-au strâns stea, şi ai început a grăbi spre 
întimpinarea lu, ca sell împâdece în porţile Meseșului, ci 
Tuhutum într'o di trecând pădurea, au agiuns la riul Al- 
mMaşului, acolo amendoao oștile s'au întâlnit, despărțindu-le 
numai riul. 

Jară povățuitoriul Gelou vrea se! oprâscă acolo cu să- 
getătoril săi, ci dimineţa. în revărsalul dorilor Tuhutum ai 

“împărţit: 6stea sa în doao părți, şi o parte o au trimis o 
țiră may în sus, ca trecând rîul fără de scirea ostașilor lul 

_Gelou, se începă bălaia, carea aşa sad făcut. Şi pentru că 
“lezne le-aă fost a trece, amândoao părţile de odală aă so- 
sit. la bătae, sai şi bătut vitezâsce âmbe oștile, ci s'au în- 

„.vins ostașii lui Gelou, și dintră dânşii mulţi s'aii. tăiat, dară 
mal mulți s'au prins. Vădând acesta Gelou povățuitoriul 
lor pentru cruțarea vieții sale cu puţintei aă prins luga, 
pre carele când [ugea la cetatea sa cea de lângă Someș, 
gonindu'l nestâmpărat ostași! lui Tuhutum, Pai omorât lângă 
riul Copușului. Atunci lăcuitorii țerei vădind mârtea dom- 
nului seu, de bună voia sa dând mâna, şi-ati ales şie domn 
pre Tuhutum tatăl lui Horca, Și în locul acela ce se chiamă 
Aștileu, credința o au întărit cu jurămînt, şi din dioa a- 

-c6ia locul acela sai numit Aștileu :(Eşculeă), pentru că a- 
colo ai jurat : Iară Tuhutum din dioa acâia aa stăpânit 
Ardâlul cu pace, Şi cu noroc, ci s&mînţ 
la timpul craiului S. Stefan Tai avut! 
„Din cuvintele acestea ale Anonymului Belei poti „culege, că pre români! din Ardsl ungurii nu i-au suppus cu arinele 

sale, ci ei din bună voința lor s'ai - supus, şi unit cu un- guril, ca să fie asâmeni lor, precum. ati şi fost, până când Sau ișdănit approbata Ardelului , : căci unirea, carea o ai făcut nobili! (bor!) cu. sasil, şi cu secui! în anu] 1437, nu e împrotiva a tot n&mului românesc, precum nu iaste nici 

a lui numai până 

! Idem ibidena “Cap. 4146.
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împrotiva nâmului unguresc, carele aşişderea nu se numâsce 

în unirea acâia, ci numai în protiva proztilor iaste. Despre. 

carea, unire mal pe larg se va 'vorbi la anul, în. carele. sau 

făcut. 

Ioann Hristian Enghel în istoria cea mal veche a ţerei. 

muntenescy- partea I, pagina 140 scrie, că în anul cel de : 

acum 904, au cuprins ungurii t6tă (era bulgarilor, .celor 

de la Tysă, ci Stefan Catona în synotul săi urmând an- 

nalistului din Fulda, stricarea cea deplin a ținutului bul- | 

garilor celor de la Tysă, şi de la Murăş o pune la anul 897, 

adecă cu șâpte ani mai nainte: ci nu pote fi adeverat, 

- pentru că annonimul “Belel chiar scrie, cum că ungurii carik . 

se aşedase în anul 889 în părţile Hungului,. în anul 903 
- ai început -întâiaş-dată a cuprinde. câte o parte din ținutul 

lui Salan. Despre carele iarăș scrie în capetele 38—42, că 
vădând,- cumui cuprind ungurii prencet. ținutul, şi temân- 

du-s6, se nui cuprindă cu totul, au chiemat pre Greci, şi 
pre Simeon Bulgarul. întru ajutoriă,, ci ungurii i-ai. învins 

pre toți, şi încungiurând Bălgradul, pre Simeon lau pus 

„supt tribut. Care lucru de iaste adevărat, nu reu ai. scris 

Sigebert la anul 907 că ungurii ai pus supt tribut pre 

bulgari, numai în hronologie au greșit Sigebert cu trei an. 

Ved! și acâlea,. căre scrie Asseman |. - 

: Tot la acesta an pune “Enghel în cartea mai sus numită, 

şi stricarea ținutului lui Glad, carele aşa „scrie: <Armada 

lui Glad stăpânitoriului Banătului de acum, la anul 904 

aii fost după cum scrie Constantin portyroghenetul, din pa- 

ținachi, bulgari, şi români». Bătaiu ungurilor cu Glad aşa 

o'scrie Stefan “Catona în cartea mai sus numită: «Arpad 

— ai trimis pre Zuard Cadusa, şi pre Boita cu oști noao 

de ajutoriă de la cabari împrotiva lui Glad povăţuitoriul 

bulgarilor: de preste Murăș. Glad pre bulgari, pre comani, 

și pre vlahi i-ai scos în cântra lor la riul Temișului: în- 

1 Asseman. in Calend. Ecclesi Univ. Tom. 3. Part. 2. Cap. 6.
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-vins fiind au scăpat în cetatea 'Cheve disă, acolo încunalu- 

rat fiind, s'ai.dat pre sine ungurilor, caril trecând Dunărea, 

ad lăţit gr6zea armelor sale». 

După ce ai luat ungurii Bănatul, şi aă trecut Dunărea, 

după aceia au trebuit se ia Sclavonia, carea sau numit 

mai nainte Moravia cea mare, cum s'au aretat la anul 861: 
Iară despre luarea. Moraviei vedi pre Constantin poriyro- 

ghenetul 1. | | . : 

Anul 905. Câte scrie Anonimui Belei 2 depre luarea Bihă- , 

rei de la -Menumorout prin unguri, despre venirea secuilor - 

la 6stea cea ungurâscă, şi despre măritișul [6tei lui Me- 

numorout după Zoltan fiul lui Arpad, tote mi se văd a se 

ținea de anul acesta, dică, ce va dice Catona, 2 carele încă” 
trăia în anul 1808,. în luna lui Maiu, când am vorbit cu 
el în Buda, ca cu un Canonic din Calocea. 

"Anul 907. 'Tot acelaş Catona scrie că Arpad povăţuito- 
riul ungurilor, dela carele sau prăsit crail unguresc! de la 
S. Sefan cel dintăit până la Franţisc cel“dintăiă, supt a că-. 
ruia oblăduire scriii acestea, aii murit în anul de acum 907, 
punend mai nainte următorii şie pre Zoltan fiiul stă. 

_ Anul 91. Minunat an ai fost acesta, pentru că amândoi 
împărații au murit întrînsul, adecâ şi Ludovic al treilea 
împăratul apusului a murit în 21 Ianuarie, și Leon al. 
ş6selea sau filosoful împăratul ! resăritului ad reposat în 
11 Mai. în Ludovic. sau stins vița lui Carol celui Mare, 
lui Leon i-ai urmat frate-stă Alexandru al doilea feciorul lui 
Vasilie celui dintăiu 5. La Alexandru, -cum scrie Chedrent: 

„Simeon craiul Bulgariei aii trimis soli, de lau jatrebat, „Vrea 

) Constantin. Porphyrog. de Aa. 4 Catona in Svnopsi Chronolog. ministratione Imperii, C..41.:p. 5 Baron. ad i 
110: 111. aron. ad h. an. Catona in 

* Annonymus Belze Regis No-. Synop. Chronol.. | i tar. Cap. 50. et 51. | | * Georgius Cearen. in Compen- 3 C € 
. » Catona in Synop. Chronol, dio Hist. ad an. 1. Alexandri Aug.
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„să ţină pacea, şi țîn6lva și pre dânsul. în cinstea, în care 
lau ţinut Leon împăratul? ci Alexandru ai batjocorit :pre 
soli, şi aspru vorbind cu ei,. ai gândit că va spăria pre” 
Symeon. Drept aceia Symeon baitjocura, şi lauda cea cu 
mânie a lui Alexandru nu o au suferit, ci rumpând pacea, 
Sau rădicat cu arme asupra Romanilor. 

Așișderea scriu Symeon Logofătul 2, nesciutul Continuator - 
a lui Constantin, 2 Georgie Monahul,3 şi Leon Grammaticul 4. 4 

Anul 912. Avgustul Alexandru în anul acesta în 6 dile 
ale lui Iunie în vârstă de 40 de ani ai perit ca un fară. 

de-lege, vărsând sânge pe gură, întru al căruia loc aă stătut 

împărat Constantin al șeptelea Porfiroghenetul fiiul lui Leon 

al şeselea, carele mai întăi ai fost supt tutori pentru _ti- 

nerâțe, apoi pentru blestemăţiele socru-sti ale lui Roman 

Lacapenul, precum se va arăta la anii viitori. | 

În anul acesta au vrut Constantin Duca, să răpâscă poL- 

Îyra, ci şi-aii perdut capul, şi cu acsia sau întors liniştea, în .- 

cetate 5 ci nu din afară; pentru că,: cum scrie Leon Gram- 

maticul S: «în luna: lut Avgust Simeon.craiul Bulgariei, ră 
dicând 6ste asupra Romanilor, cu mare mulţime aă agluns | 

la Țarigrad şi făcând şanţ de la Vlaherne, până la porta cea 

de aur disă, ai înconglurat Cetatea : şi zburând cu nădâjdea, 

gândea că lesne o va lua. Dară cercând întăririle ziduri- 

lor, şi v&dând securitatea cetăţii, pentru mulțimea poporului, 

a uneltelor de bătaie, şi a păzitorilor, înșelat. de nădejde 
sau întors la -locul ce se dice Evdom, ca să facă legătură 

de pace. Priimind tutoril împăratului cu bucurie pacea, Si- 

„meon ai trimis mișlocitori pre Theodor magistrul. Iară pa- 

1 Symeon Magister et Logotheta + Leo Grammaticus p. 488.. 

in Annalib. Nro. 3. de Alexandro * Cedrenus in Compendio His- 

Aug, tor. ad ann. î. „Conftantini VII. 

2 Incertus Continuator Constari-. Porphyrog. * - 
tini p. 234. - 5 Leo Grammaticus in Chro- 

2 Georg. Monach. p. 584.. -- 
18 

Li 
Cronica românilor. To. I. 

“nogE. ad ann. 1: Constantini VII. 

p-
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iriarhul Nicolae cu magistrii Stefan, şi Ioann luând pe îm- . 

p&ratul cu sine, şi mergând până la Vlaherne, pre dot feciori 

“ax lui Simeon i-au dus în cetate, care în pălute s'au ospă- 

tat împreună cu împăratul. -lară lui Nicolae patriarhul, 

când au mers la Simeon, însuşi Simeon şi-aii plecat capul. 

" Pentru acsia patriarhul, când vrea să'l bine cuvinteze, în 

loc de Omofor, i-au pus Titia sa pre cap. Mal pre urmă 

cu prea multe și prea mari daruri încărcat Simeon, şi fe- 

ciori! lui, sau înturnat în patria sa, nenărăvindu-se între 

sine pentru condiţiile supt care ai făcut pacea. 
Aşişderea scriu - Chedren, ! Simeon Logofătul 2, și Avtorul 

cel nesciută. . Ea Pa . 

“Anul 914. Simeon craiul bulgarilor şi al românilor celor, 

ce era dea drepta Dunărel, stricând pacea, cea în anul 912 

făcută cu împărăţia resăritului, în anul de acum după cum 
scrie Leon Grammaticul 4: «larăş au jefuit Thrachia: iară 
Avgusta Zoe, cu cei. mai de frunte se-grijea cum ar îm- 

pedica, şi îmblândi faţa. lul. Ac6sla înțelegându-o Ioann Boga, 
au cerut sel facă patrichiu, și ai făgăduit, că deşi va do- 
bândi pofta, va aduce pre paținachi întru ajutoriă, şi lu- 
ând daruri. cu sine, sai dus în ţinutul paţinachilor. De 
unde luând Cuz6și, cu -acâia sai întornat în Țarigrad, 
ae Sa făcut paţinachit, că vor trâce, și se vor 

aia ca aocstea nu mult au gândit Simeon, căcr ai în- 
ungiurat, şi aă luat Odriul după. scu s 

cărul luare așa scrie acelaş Leon Graramatical cala eat în 
i «In pre n Septemvrie al Indictionului a] treilea Pan- 

uluca Armânul ai vi | i : Î 
lung după acsia cimișt Bin e Su ca Seen, pt | IN i imeon Vasilie patrichiul, 

1 Cedrenus 1. e. | | 
Xa Symeon Magister etLogotheta |. * L€o „Grammaticus in Chro- 

ti * Incertus Continuator Constan- nographia ad annum 3. Constan- 
ini p. 238, | tini VII. Porphyrog. _
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Canicle, şi” Nichita protovestiariul Helladiul cu multe da- 
ruri, iarăş au căpălat cetatea:» 

Aşișderea scriu Chedren ! şi “Simeon logofătul 2... 

Anul 915, La anul îndată mai din nainte pentru acsia 
am scris, că Simeon au fost craiii numay preste cel dea 
drepta Dunărel bulgari, şi Români, pentru că unguri! mal 

„nainte, adecă în anul 903 şi 905, cuprinsese pre bulgari! 
și românii, caril au stăpânit, ci supt clientela bulgarilor, . 
și a românilor; celor dea drepta Dunărei, tot pământul, cât 
cuprinde între munţii Carpatului, și riurile Vag, Dunăre şi Olt, 
cum scrie anonimul Belel 5, şi Constantin Porfyroghenetult. 
lară paţinachii, cari! încă în anul 889, ai cuprins Mol- 
dova, şi pre românii de acolo, de la unguri în anul a- 

cesta 915, cum scrie Enghel5 au cuprifis şi ţâra Munte- 
nâscă cu românii lăcuitoril ei, şi Simeon craiul pai mal 
stăpâni de-a stinga Dunărei, vreau a dice: Romanii cei 

de-a stinga Dunărei n'a ma! fost supt clientela. bulgarilor, 
ci cel din Ard, din Bănat, din Maramorăş, şi din tâtă 
(era ungurâscă cea de acum ai r&mas supt unguri până 

acum în anul 1808, în carele scriii acâstea: iară românii 
din Moldova, din Bucovina, şi din ţera Mnntenâscă ai 
fost supt paținachi, sau paţinachite,. și supt comani, până 
când sau stins acestea doao n6muri, și Românii le-ai MOş- 

- tenit numele în mai. multă vreme, cum se vu arăta la anil- 

viitori, - “ a 

Anii 916. 917. Avgusta Zoe, dice Simeon logoftul Ă după 

1 Cedren. in Compendio  Hist. 4 Constantinus Porphyrogen. de 

ad eundem ann. cjusdem. Con- | Administtratione Imperii cap. 40, 

Stantini. : -5 loann. Christ. Engel in veteri 

: Symeon Magist. et Logoth. Hist. Valachie Part. 1, p._140.: 
Nris 7. et 9. sa ar | 

ter et Logotheta 
3 Anonym. Bela Regis Notar. Symeon Magister 

in Histor, de septem Ducib. Hun- in annalib. Nris 10 et L de 

gariae. ” a | Constantino VII. Aug.



276 

  

ce i-au vedut mândria, şi sumeţia lui Simeon usupra cre- 

ştinilor, Sai sfătuit cu al săi, se.facă pace cu Sarachinil, 

şi tâte oștile câle din Asia, se le trecă în Evropa, ca se 

bată pre Simeon. Drept acâia trimetându-se în Syria pa- 

triarhul Ioann Radenul, şi: Mihail Tozara, ca se facă pacea 

acâia, :Zoe dăruind tâte oștile, le-a trecut îu Thrachia, 
fiind domestic sedlelor Leon Foca, carele mal mult era v&- 
dut pentru mărirea, şi tărimea trupului, de cât peniru sci- 

_„ința militărescă. Aşa dară toți povățuitorii, şi tribunil at 
jurat pe sfânta cruce, că vor ţinea una, apoi ai pornit a- 
supra, nemicilor. Iară peste” t6ţă stea aceştea era mal 

mari. Peste mergătorii înainte era loann Graspon, şi Hica- 

nati, fiiul lu! Marul, preste ste mal mar. -povăţuitorI era 

Roman Arghyr, şi frate-său „Leon, şi Barda Foca. De faţă 
era şi Melias cu Armânii. Ci Constantin Afrul cu Leon poră- 

țuitoriul încă era gata se dea sfat. Aşa dară în 20 de dile ale 

lui Avgust în indictionul al cincilea (adecă în anul 917), la riul 

Aheloului bătându-se romanii cu bulgarii, minunate sunt ju- | 

decăţile lui Dumnedei! sau făcut mârte; ca carea nai 

fost din vec. Leon povătuitoriul cu fuga au scăpat în Me- 
semvria In locul batăei intre alţii aă perit Constantin A- 
frui, loann Graspon și mai mulți povăţuitori şi tribunl. 

lară Roman patrichiul şi drungariul cu tote corăbiile [u- 
sese trimis la Dunăre, ca' se mârgă întru ajutoriă lui Leon 
Foca, așişderea Sau trimis şi Ioann Boga, ca se aducă pre 
paţinachi, precum sau dis mai nainte. pre cari! Roman 
drungarial „rebuia sei trecă; ci. vedând. paţinachil, că Ho- 

| 3 » ȘI loann Boga nu se nărăvesc între sine, 
„Sau înturnat la ale sale. După bătae înturnându-se Ro- 
man, şi Boga în Țarigrad, tâtă. cetatea s'au sculat asupra lor, și pre Roman drungaâriul în primejdie ca acsia Iad adus, cât s'au judecat să- sestă ochii, ca unuia, carele din „lenevire, sau din cuget reu, n'ai vrut se treca pre pa- mei Și pre Romanii, caril fugise, încă nu i-au primit corăbil. Nici ar fi.scăpat de pedâpsa acsia; de nu sar  
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fi rugat pentru dânsul patrichiul Constantin Gongulul cu . 

magistrul Stefan, carii prea mult putea face la Avgusta Zoe. 

Iară bulgarii ai năvălit după. învingerea “(de la Ahe-: 

lou) până la Țarigrad, în protiva cărora au eşit Leon po- 

vățuitoriul scâlelor, cu Nicolae feciorul său, şi Heterearha 

loann cu tâtă stea (câtă ma! remăsâse) până la Catasorte, .: 
şi de n6pte năvălind preste e! bulgarii, toți aă perit.» 

Aşişderea scriti Leon Grammaticul 1, și Chedren 2, numal 

că Chedren scrie, că la Cattorte: bulgarii: a fost învinşi 
de greci, caril pre sine -până astă- Qi se numesc romani . . 

pentru aceia, pentru că îinpărăţia resăritulu au fost. a ro- 

manilor, iară nu a greciior. | | — 

Anul 919. Roman cel dintâiu Lacapenul carele ati fost - 
născul în Armenia dih mic n6m, în anul acesta sau chie- 

mat la curtea împărătâscă, şi măritând pre lina fata sa - 
după Constantin al ş&ptele, mal întâi sai numit socru 
împărătesc, apol chesariu, şi may pre urmă avgust,. neto- 

losînd ceva starea în cântra a împerătâsei Zoe, a lui “Foca, 

şi altora. La atâta pâte aduce o musre lucrul la bărbatul sea 3. 

Anul 920. Roman Lacapenul împăratul cel noi în anul 
acesta ai numit pre. Theodora musrea sa avgustă, şi pre. 

Hristofor firul săi cel mai mare avgust; iară avgustul Con- . 

stantin al ș&ptelea porfyroghenetul sai dat cu totul la scris 4 

de atunci ai început el a scrie cărţile, cu care şi eă m'am 

folosit în multe rânduri scriind -hronica românilor. 

Anul 921. La anul acesta așa scrie Chedrea 5: «Murind, 
Adrelast domesticul shâlelor, i-ati -urmat în deregătorie Pyth 

Arghir. Acesta pentru că bulgari năvălise până la Cata- 

! Leo Grammat, in Chronogra- | . + lidem Cedrenus, et Catona 
phia, et. 1. ce. 

“2 Cedren: in Compendio Histo- 
rico, uterque ad ann. 5. Constan- 5 Georgius Gedrenus in Com- 

lini vi, Aug. 

*Ceâren. in Compendio Historico: | 
Catona in Synop..Chronol. -- : | tini VII. 

pend. “Hist. ad ann. 9. Conslan-
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syrte tote prădând, oștile le scote asupra lor, şi aşedând 
“tabăra lângă Thermopoiă, -pre Mihail cel preste cohorte pus 
fiul patrichiului Moroleon, îl trimite înainte, carele pe ne- 
sciut cădend: în leșul nemicilor, fiind că nu era loc dea 
fugi, se. gată la luptă, „şi. prăpădind pre mulți bulgari sai 
fugărindu”, însuș capătă rană, din carea înturnându-se în 
Țarigrad, şi more. 

Simeon după acâsta iarăş trimite asupra romanilor mare 
6ste. supt povăţuitoriul Cagan, unul diatră bosrii sti, şi 
supt Minic prințul călăraşilor, și poroncâsce ca de-auna 
se mergă la Țarigrad. Roman avgustul înțelegând venirea 
lor,.... rectorului Ioann, și arghyrilor Leon şi Pyth le po- 
roncâsce, se le iase înainte..... întru a cincea septămână. 
a părâsimei, tăbărindu-se în ş6sul Pegilor au slătut. Acolo 
îndată resărind bulgarii, şi cu mare strigare, și iuțime nă- 
vălind, rectorul Ioann ai dat fuga, “şi patrichiul Fotin fiul 
lui Lalipod bătându- -se în locul lu! cu. alţii mai mulţi cad 
de sabie,. «unii se prind. Bulgarii după acâsta nimenea 
împedecânduny, aprind 'polata din Pega, și tot Stenul.> 

Așișderea. scrie Simeon magistrul și logofătul 1. 

Anul 922. cîn luna lui Iunie fai anulu! de acum după 
Catona 2) dice Simeon: logofătul 5, venind iarăş bulgarii 
până la .polatele Ss. Theodorei ; pre acâlea le- -aă ars, și cele-lalte le-ai jefuit, și bătendu- -se iarăş ; pre romani i-ai fugărit>. Dâci bulgarii Sai dus spre Odriii, despre carea 
cetate așa scrie Leon „Oramamaticul 4: "<Fiind povățuitorii Odriului patrichiul.. Moroleon.... Simeon bulgariul au în- 
Cunglurat disa cetate cu totă Gstea sa, şi făcând șanț im- preglurul eil, o au asuprit. cu tari „arme: iară sfârşindu-se 

! Symeon Magister et Logotheta 
in Chronograph. Nris 21 et 23. 
de eodem Constantino. -.. - 

2 Catona in Synopsi Chronolog. 
3 „ Symeon Magister et Logoth. 

„in Annalib, Nro 25. de Constan- 
tino VII. _ 

* Leo Grammaticus i in Chrono- 
“ graphia ad ann. 10. ejusdem Con- 
stantini. 
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bucatele într'ânsa, s'au făcut mare, fomete.:.: drept acâia : 

cetățânii s'a . dat pre sine, şi pre povăţuitoriul 6stel 'bul- 

garilor, pre carele prindându'! Simeon, Lai ferecat în terr, 

şi cu amară mârte lau omorât, şi lăsând: bulgari pent 

paza cetăței sau înturnat în. patria sa». - 

Acestea așa dară nu sai “întâmplat în -anul cel viitorii 

923, precum, “dice Asseman!, ci în anul de acum. 

Anul 923. Nu mult au zăbăvit Simeon în patria sa, ci în: 

anul acesta iarăș sau rădicat asupra împărăției resăritului ; 

„căci scrie Leon Grammaticul 2, precum “urmeză : «În luna lui 

- Septemvrie a indictionului 12, (nu.2, cum arată Pagie 3), 

Simeon craiul Bulgarie! cu tete oștile sale se gată aşupra 

Țarigradulul. Dâci jăfuesce 'Thrachia, şi Machidonia, a... 

apol mergând la: Vlahe:ne, ati poltit, se trimită la el pre 

Nicolae patriarhul cu vre-o câți va. din cel mai de frunte, 

ca să se sfătuiască de pace. Pentru acâia. dându-le chi- 

zeș de âmbe părțile, sau strâns la olaltă, întâiu patri- 

arhul Nicolae, apoi patrichiul Mihail Stepion, şi loann My- 

slic, carele era al doilea după imp&ratul........ şi. aceştea 

cu Simeon se. sfătuja” „despre pace; iară Simeon pre a- 

ceștea i-au -trimis în dărăpt, şi ai poftit se vadă, pre îm- 

p&ratul Roman Lacapenul, din mulți audind despre înţelep- 

ciunea, tăria, şi vârtuţile lui. Împăratul, deacesta f6rte bu- 

curându-se, au primit, | cererea........ drept” acâia la termu- 

rele Cosmidului au făcut o mahină fârte tare în mare: la: 

carea corabia. cea împărătecă cu vâsle lezne sar putea mâna, 

şi îngrădindu-o prea tare, mișlocul eil aşa lau întocmit, 

ca într'ensa se: potă. împreună vorbi despre pace......-. A 

cincea di după ce s'au fâcut acâstea. în 9 dile ale lui ÎNo- 

emvrie , într'al patrulea câs al dilei, - Simeon a ' mers cu 

nenume&rate oști. incungiurat,-: „ao Aşa dară ! mal. nainte ve- 

1 Assernanus in Calendaris Ec- 2 Leo Grammatic. in Chronogr. . 

clessiae Universae “Tom. 3. part. ad ar. 11. Constantini VII. 

2. Cap. 6. - 3 Pagius ad an. 927. Nro'6.
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nind împăratul la mahina acâia, aştepta pre Simeon: cât 
s'au dat chiz6și de ambe părţile, şi bulgari! ai cercat ma: 

hipa -cu dea dinsul, ca se nu- fie vre o înșelăciune sai 
leaş; Simeon au descălecat, şi mergând la împeratul, și-au 
dat bingţe, apol ai început a vorbi despre pace....... Acâstea 
grăind împăratul, aă tăcut. Symeon mirându-se de cuvin- 

“tele lui cele blânde, aă voit se fie pace. După acâia lu- 
ându-și . diua bună de la o-laltă, sau despărţit, dând îm- 
peratul. luY. Simeon forte mari și formâse daruri.> 

Așişderea scriu Gheorghie Chedren :, și Simeon logofătul 2, 

Anul 924. Împăratul Roman Lacapenul, după ce au fă- 
cut pace cu Simeon craiul Bulgariei, pre doi feciori ar săi 

„mal mici de cât Hristofor, iarăş i-au numit împărați, ne- 
băgând în vre-o samă pre ginere-să împăratul Constantin 
al şâptelea Porfyroghenetul, ci aşa Sau şi folosit prin feciori, 
după cum ai lucrăt drept, 'cum se va arăta la anul 9443. 

-Anul 927. Despre Simeon - craiul bulgarilor şi al româ- 
nilor “celor ce au fost atunci, și până astadi Sânt de-a drâpta 
Dunărei, scrie Luitprand 4, şi Sigebert 5, ca au fost mal 
întâiu. filosof, adecă ai învăţat filosofia lu Aristotel în Ța- 
rigrad, apoi sau făcut monah, iară mai pre urmă lăsând că- 
lugăria, sau făcut craiă, ci grecil nu pomenesc de acestea, numai cât scriu că ai fost feciorul lur- Bogore sau Mihail, Și lui I-au. și. urmat în crăime. Asseman 6 “arată, cum. că 
Simeon au avut doao. mueri, din .cea dintâiu au avut pre feciorul Mihail, pre carele lau făcut călugăr; iară dintru a ? doao mucre carea au fost soră lui Gheorghie Sursubul, pre 

1 Cedren.-in comperdio Histor. | tori tona în Sind 
e ic - | torico. Catona in Snopsi Chro- ad. an. 11, ejusdem  Constantini- nol. - mnopai Ghe 

Ă * Luitprandus Lib. 3, Cap. 8. 

VII. | _ 
* Symeon Magist, et -Legoth. în 5 i 
„dr BIS, el”Liegoth. Sygeber. i 5 pi Nris. 27 — 30. de eodeni 926 - si î Gnronieo mă. - onstantino, i Asseinan | 

A ca Mo | N & Asseman. in Calend. Ecelesiae renus in Compendio . His- Univ. Tom. 3. Part. 2 Cap. 6 
”
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carele lau lăsat Simeon tutor fiilor săi, aă avut trei feciori: 

pre Petru, carele i-au urmat în crăime, pre loann, şi pre 

Mihail, pre carele Anonymul lui Combefisie ! îl numesce 

* Veniamin, iară Alberichie 2 Boian, despre carele mai multe 

la anul. 967. Ia | 

„ Simeon-Bulgarul cu puţin. + mal nainte de a muri Sau 
bătut şi cu croații, saă horvaţii, despre ' carea: bătae aşa 

scrie Chedren 3: <În luna lui Maiă în indictionul al cinci-spră- 

qâce Simeon craiul bulgarilor.saă pornit cu '6ste în contra 

Crovaţilor, de caril între mun strâmtorit sau învins şi 

t6tă Gstea o ai perdut: Așișderea- scrie şi Calvisie î,' numai 
cât pârderea acesta a lui Simeon o pune la anul 931. 

-Ce. nu pâte se fie adevărat, pentru că serie Leon Gramma- 
ticul5: «În: luna lui Maiu în: indictionul 'al cinci-spr&-de- 

celea Simeon craiul- Bulgariei at: murit, lăsând în locul s&ă. 

spre' Petru fiiul său cel de a doao musre, adecă pre sora 
lu Gheorghie Sursubul, pre carele lau dat purtătorii de grije 

fiilor sei. Deci țările de prin pregiur audind mortea lu! Si- 

meon, “gândea să se rădice cu arme asupra bulgarilor. Şi | 

fiind fomete, şi lăcuste în “Bulgaria, se temea de năvălirea 

Romanilor. Drept aceia ținând sfat, ei însuș se întrarmără 
în c6ntra 'Romanilor, şi stea o vărsă prin -Machidonia. 

“Tară audind că împăratul. Roman Lacapenul gală '6ste a- 

supra lui: Petru, şi asupra“lor, pre. ascuns trimite: pre un 

monah de viţă armen, anume Gheorghie Colochyr,:se ducă 

o carte scrisă cu slove de aur, care carte acestea cuprindea... 

în sine: cum că bulgarii nu numa! pacea o voesc, ci acâia 

încă o doresc, ca să se facă căsătorii între dânşii. Pre călu- 

gărul acesta bucuros Paă priimit împăratul şi îndată au trimis 

cu 0 piotă (corabie langă şi îngustă) pre călugărul Theodor 

1 Incert. Continuator s sive Ano- 4 isius i hrono- nym. Combefiian. p. 285. Calvisius in Opere C 

2 Albericius in Chronico Ms. ad | logico. 
an. 967. | E 5 Leo Grammalie.. in Chrono-. 

3 Cedren. in Compendio Hist. ad an. 15. Constantin VII graph. aa -an. 15 Constantini VIL
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- Avuche, şi pre . Rodonat împărătescul cliric în Mesemvria, 

ca se vorbâscă de pace cu bulgarii. Mergând ei şi vorbind 
acâlea, care se cuvinea, s'au înturnat pre uscat cu Stefan 
„Bulgarul. După dânșii au venit Gheorghie Sursubul, şi în- 
tălnindu-se cu toţii în Țarigrad,, ai făcut legăturile de pace. 
Eră vE&dend pre Maria fata Impăratului Hristolor, le-aă prea 

plăcut, şi au scris lui Petru, că cât mai curând, să vină.. 
_-Venind Petru, Împăratul Roman. i-au eşit -înainte cu coră- 

biile la Vlaherne, şi vEdând pre Petru i-ai dat bindțe, şi 
cât sau nărăvit despre greutăți,-aii legat pace, apol au făcut 
“coniracturile câle: de căsătorie. După acâia in 8 dile ale 
lui Octomvrie mergând patriarhul Stefan cu 'Theofan pro- 
tovestiariul, cu ;Maria fata împăratului Hristofor, și cu tot 
senatul „la, bisârica Sf. Născătorei de Dumnedeu cea de la 
Pega, pre Petru și pre Maria. i-aă cununat într'ânsa, apoi 
ospălându-se împărătâsce, Theofan protovestiariul cu Maria 
fata împeratului, Sau înturnat în cetate. Iară a treia di după 
cununie împeratul Roman au dat prea minunat ospăț în 
Mahina de la Pega, în care ospăț mare vrajbă s'au făcut w 

„de bulgari, că la păharul închinărei să se numâscă întăiă 
Hristofor, apoi Constantin, ce li stat Şi îngăduit de împăratul 

invitat pre bulgari la acea cerere). Iară isprăvindu-se nunta și Maria gata fiind se plece în Bulgaria, părinţii ei o aă pelrecut până la Evdom, acolo plăngenă preste densa, tare Sau întristat, căci se desparte de dânsa, .mai pre urmă. pre ginere-seă Pau sărutat, şi dându" fata pre mână, sau înturnat în cetate. Așa -sau dat Maria pre mânele bulga- Tului, şi “ai mers în Bulgaria!» ... Sa ăi Aşișderea scriă despre tâte acestea Chedren 2, şi Simeon logofătul 3, ci anonimul lui "Combefisie sau avtoriul cel ne-. 

„Roman. (Pentru ca după cum scrie Zonara 1, el au fost 

. N 

' Zonaras Tom 2.p.190. -- |. - | | 
* Cedren. |, e. _ ȚIN Annalib. Nris 33, et 84, de % Symeon Magister et Logoth. |.Constantino VII. .
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sciut 1, aşa scrie despre mârtea lut Simeon : <I6nn astrono- 
mul vEdind pre împăratul Roman Lacapenul a dis cătră dân- 
sul: Dâmne! Statua, care iaste în bolta de la Xerolof, și caută 
spre apus e semnul lui-Simeon. Capul aceștia de'l vei lua, 
întru acela câs va muri Simeon. Drept acâia trimițând îm- 
p&ratul, n6ptea aii luat capul Statuei, şi- Simeon într'acelaş 
câs ai murit în Bulgaria, - „+ lăsând cu testament (diată): 
pre Petru Craiă. . . . pre. Mihail fiu-săă cel dintâia musre 
Vai tuns monah; iară Ioann,.și Veniamin, frații lui, Petru se 
îmbrăca încă în stolă bulgărâscă». Așișderea scrie despre - 

-statua mai nainte disă şi Gheorghie monahul 2. 

“Anul 928. Nu îndelung a domnit cu' pace Petru craiul 
Bulgariei, pentru că unii dintre cer mai de frunte „bulgari 
au ațițat” pre loann frate-stii asupra lui, despre care lucru 
așa. scrie Chedren 3, «în timpul acela (când au reposat pa- 
triarhul Stefau) lui Petru craiului bulgarilor, Ioann frate-său cu 
unii dintre cel putârnici bulgari i-au pus cursă, carea des- 

coperinduse, pre loann lau bătut, şi Pau băgat în temniţă, 

iară celora-lalți le-ai tăiat capetele. Despre. care lucru fiind 

„ însciințat prin Petru împ&ratul Roman Lacapenul, acesta au 
"trimis pre l6nn monahul, carele [us6se mai nainte rector, 

ca supt pretext de a face: noao legatură, se cârce pre loann 

în tot timpul, şi să'l ducă în Țarigrad, şi cu adevărat rec- 

torul au furat pre Ioann, şi punându'! în corabie din. Me- 
semvria Pau dus cu sine în "Țarigrad». Aşișderea scriu Leon 

Grammaticul 4, “Simeon logofstul 5, şi Gheorghie Monahul €. 

- Ba anonimul' lui Combefisie 7, scrie,. că şi Mihail mo-: 
nahul feciorul lu! Simeon din întăia musre, încă sau ră- 
dicat asupra lui Petru. Ale anonimului cuvinte sănt acâstea 

1 Incet. Continuator p. 255. | + Leo Grammatie. p. 505. 
2 Georgius; Monachus p. 255. 5 Symon Logotheta p. 488. 

SI 6 Georgius Monachus p. 585. 
3 Cedren. in Compenă. ist. ad |, 

an. 16. Constanlini VII. 7 Incertus Continuator p. 260. 

,
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<Ba şi Mihail monahul fratele lui Petru poftind crăimea 

bulgărâscă, încă sai sculat deosebi într'o cetate a Bulgariei 
asupra lui Petru, şi pre mulţi schithe, carii lăsase pre 

Petru, i-ai tras la sine. Aceştea. murind Mihail ai. năvălit 

în otarele Romanilor, așa cât de la Machetida prin Strymon 

până la Attica tote le-ai jăfuit>. Aşişderea scrie Chedren 1. 

“Anul 931. In anul de. acum a murit împăratul Hristofor 
" socru lui Petru craiului Bulgariei 2; iară lui Zoltan povă- 

țuitoriului ungurilor i se nasce un fiii. „anume Tox, carele 
i-au şi urmat în povăţuire &. 

Anul 933. Împeratul Roman Lacapenul după msrtea. îm- 
p&ratului Hristofor, lepădase pe Trifon patriarhul din scau- 

„nul 'Țarigradului, întru al căruia loc în anul acesta au pus 
pre Theofylact. firul săi 4. 

Anul 934. La anul acesta aşa scrie Chedren 5: cin Aprilie 
al indictionului al ș&ptelea, turcii (unguri) făcând năvălire, 

„câle de către apus tote” le prăda până în Țarigrad. Trimis 
fiind patrichiul Theofan protovestiiariul, face pace cu dânşil; 
şi împăratul Roman Lacapenul nai gândit cu tâtă cheltuiala, 
nuidal 'să pâtă r&scumpăra pre cel robili de turci (unguri). 
Aşişderea. scriu Leon Grammaticul, $ anonymul lu) Combe- 
fisie, 7 Simeon Logol&tul, 8 Gheorghie. monahul ?. 

" Anul 943. Iarăş Chedren 10 aşa scrie la anul de. acum : 
«În indictionul dintăiă năvălind iarăș turci! în. otarele Ro- 
manilor, au: eşit Theofan Cubiculariul, Şi. făcând pace cu . 

1 Cedrenus Tom. 2. 2.5, 627. 628. 
” Cedrenus in Compend. His- 

torico. i 

“3 Catona în Synop. Chrono- 
logica. - 

+ Baronius ad h. an. Catona ], e, 
5. Cedren. in Compend, Hist. ad. 

an. 22. Constantini VII. 

â Leo Grammaticus- p. 506. 
* Incertus Continnator in Ro- 

manum .Lacapenum. p. 262. 
& .Symeon Logotheta p. 489 490. 
” Georgius Monachus. pag. 588. 
10 Cedren. in Coimpena. Hist, ad. 

an. 31. Constantin VII. 

x
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- dânşii, ai luat chizeşi de la el, apoi s'au înturnat.» Catona 

dice, că pacea acâsta cu ungurii sau fost făcut pe cinci anl- 

Anul 944. Doao. sunt la anul. acesta de a se însemna, una. 

“ iaste despre Maria, alta despre împ&ratul Roman cel dintăii 

Lacapenul, despre Maria aşa scrie Anonymul lui Combefisie 2: 

«Maria nepota împăratului Roman, şi musrea lui Petru craiu- 

lui Bulgariei ma! adâsea ori venea în Țarigrad din Bulga- 

_ria, se vadă pre tată-săi, şi pre mozu-săă. lară mai pre 

urmă ai venit, după ce ai murit -tată-s&i Hristofor, adu- 

când cu sine trei prunci. Deci dăruită cu multe avuţii de. 

mMoşu-său, cu cinste Sati inturnat acasă. Aşișderea . scrie 

Gheorghie monahul 3. Dâră acesta încă ai lost una dintre pri- 

cinile, pentru care impăratul Stefan au surgunit pre tată- 

său impăratul Roman Lacapenul în ostrovul Tryten. Vedi pre 

Chedren, + şi pre Catona . 

Anul 945, Vădână Constantin al șâptelea Portyroghenetul, 

că pentru sfâdzile, ce era între împăratul Roman Lacapenul 

cel măzălit şi. sârgunit, şi între fiiu lu! au sosit timpul, 
să'și ia izbândă - de tâte, câte fugărise până acuma, în â- 

nul de acum el încă ai ras pre fiil lut, „Roman Lacapenul, 

„carii fusâse împărați făcuți de tatăl lor; „adecă pre Stefan 
şi pre Constantin, şi i-au făcut clirici; 6 iară pre Vasilie 

cel mal mie feciur, pre carele. îl facuse acelaș Roman cu. 

o buigară, Pau jugănit; ? si aşa au. stătut singur .împărat.. 

Anul 946. Împrotiva al Constantin al șe&ptelea Sai sculat. 

unii, dintre părtenil Lacapenilor, pre care în anul de acum. 

fârte greă i-au pedepsit împăratul 8, 

! Catona. in  Synopsi Chrono- 5 Catona in Synop. Chronol. 

logica. 6 Stritter, Bulgaricorum. p. 132. 

2 Incertus Continuator p. 261, 1 Ioel in Chrogograph. Com- 

262. - | pendiarla apud Acropolitam p. 183. 

s Georg.“ Monachus p. 588. 3 Cedren. ad an. 33. Constan- 

+ Ceâren. in . Compend, Hist.: | tini VII. Catona in synop. Chronol..



Anul 947, La anul acesta aşa scrie Chedren Gheorghie : ! 

<Turcil (unguri!) n'a început a jefui ținutul Romanilor până 
atunci, până ce ai venit în Țarigrad Bulosud prinţul lor, 
carele făţărnicesce s'au făcut, creștin, şi botezându-se aă avut 
nănaș pre împăratul Constantin, de la carele Bulosud s'au fă- 
cut patrichiă, apoi formos dăruit, și îmbogăţit s'au înturnat 
acasă. 

| 
Nu după mult tîmp Ghyla alt prinț turcesc încă ai mers 

în Țarigrad să se boteze : carele botezându-se şi aşa pri- 
mindu-se, ca şi cel dintăiă, aă dus cu sine pre un monah 
anume Ierotheii, carele era. vestit pentru evlavie, şi pre ca- 
rele lau ierotonisit Theofylact patriurhul episcop Turchiei 

“ (Ardelului) : şi acela. mergând în Turchia, pre mulți ai în- 
tors de la înşelăciunea vărvărâscă la lEgea . creștinâscă. Şi 
Ghila au remas în credință. Nici au făcut vre-o năvălire a- 
supra Romanilor, ba pe creștinii cel robiţi încă i-au cum- 
părat, şi bine grijindu”, i-au Slobodit. 

- Iară Bolosud stricând legătura cea cu Dumnedei făcută, 
mai adâse-ori au năvălit cu al s&i asupra Romanilor, carea - 
cercând'o şi cu: frânci!, sai prins, și din porunca lui loann 
craiului frâncilor s'aă tras în țapă. ” 

Aşisderea scrie Ioann Zonara 2. 
Din cuvintele. lui Chedren, csle mut sus aduse, să nu în- 

chidzi, că dâră românii din Ard6l. mai nainte de Ierothei 
nai avut episcopl, pentru că Saă arătat la. anii trecuți, în- 
cepend de la anul. 325, şi mal 'dina nainte, cum că româ- 
nil ai fost creștini, şi au avut episcopi, precum au fost 
Theofil din soborul cel dintâiă ecumenic. de la Nichea și alții după dânsul: ci dâră sat întâmplat, -de tocma atunci au murit episcopul romanilor din Ard6l, câna Sau botezat 
Ghiula nepotul lui Tuhutum. şi în locul aceluia Sai iero- tonit lerothei episcopul Ardelului : o 

+ Ceorg. Cedren. in Compendio | Historico ad an. 35. Constantini * Ioannes Zonaras in Annalib. Septimi. | - | Lib. 16. Nro.. 2].
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Tot întru acesta an at încoronat avgustul Constantin al 
şeptelea Porfyroghenetul pre fiiul . său Roman al doilea 1. 

Anul 948. Zoltan” povățuitoriul ungurilor. în anul de acum 
au făcut pre fiul „Tocs. următorii şie 2. | 

- 

Anul 949. În anul acesta au murit: Zoltan povăţuitoriul 
ungurilor, căruia i-ai şi urmat Tocs fiul lui, pre carele mal 

„nainte îl numise următorii şie 3. 

Anul 958. Ungurii în anul de acum tocma la Paști ai 
prădat 'Thrachia: până în Țarigrad, şi f6rte mulţi” creştină 
au robit, împrotiva cărora, cum! scrie anonymul lui Com- 
befisie + şi Simeon logofătul 5, împăratul Constantin al ş6p- 
telea ai trimis pre Pyth Arghyrul cu bună 6ste, carele a- 

jungendu” când vrea să se iîntorne, n6ptea au năvălit preste 

&,. și pre mulți tăind, pre: ceia- ali i:aă fugărit, şi au luat 

totă - prada, și robii de la el. 

Anul 959, În anul acesta precum scrie Anonymul lui Com- 

befisie6: «turci! (sai unguri!) iarăși năvălind asupra Thra- 

chiei, fitul lui Arghyr Marian patrichiul, carele avea supt | 

sine leghionul Machidonsnilor, și era pus preste apus, mer- 

gând în contra. lor i-ai învins; şi pre mulți prindând, pre 
ceia-Talţi i-au întețit a se înturna cu rușine la. ale sale». 

Tot întru acest an în 9 Noemvrie, în vârstă de 54 de ani, 
au murit şi avgustul Constantin al şâptelea Poriyrogene- 

tul fiiul avgustului Leon al şâselea de b6lă sau de venin, 

- căruia i-au urmat fiiu- său Roman al doilea 7; ci învingerea 

ungurilor sau întâmplat după ! m6rtea, lui Constantin, căci 

Anonymul o pune supt Roman. 

1 Baronius ad h. an. Catona în | stantinum Porphyrogennetam p. 
” 288 289. 

Synop. Chronol. | 5 Symeon Logotheta p. 496. 

- SIncert. Continuator in Romano 
2 Idem:Catona |. e. juniore p. 300. 

4 Incert. Continuator in Con- |” 7 Catona in Synop. Chronol. 

“2 Catona in Synop. „Chrono
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Anul 960. Roman al doilea, după ce au urmat tătână-săă 

tâtă ocârmuirea împărăției o aă încredinţat lui Iosif Bringa, 

şi e] Saă dat desmerdărilor şi băuturei; totuș în anul de 

acum în dioa de Paşti 'ai încoronat pre fiiul săa Vasi- 
” lie,. carele apoi, sau poreclit Bulgarocton, și pre Nichifor 

Foca Pau. trimis în Creta sau Candia asupra lui Amira Sa- 

rachinul 1. ” 

Anul 961. Nichifor Foca au luat Candia de la sarachini, 

şi pre Amira lau prins, frate-săă Leon Foca încă au bă- 
tut pre Habdan sarachinul în Asia 2. 

Anul 963. La anul acesta așa scrie Georgie Chedren?: 

«În vrâmea acâia Petru craiul Bulgariei, murindul mu- 

rea, ca să înoiască pacea, aă făcut legătură cu împărații, 
şi ai dat chizeși pre fiil săi pre Borise și pre Roman, a- 
poi după. scurt timp ai murit Petru, şi fi lui sau trimis 
în Bulgaria, să cuprindă crăimea cea părintâscă, şi să stea 
împrotiva Comitopulilor. Pentru că David, Moysi, Aaron, și 
Samoil “feciori! unul Comit prea puternic din Bulgaria în- 
cepuse lucruri noao,. și aţiţa pre bulgari.» 

Aci fârte bine: însâmnă, că comitul acela din Bulgaria, 
despre aj căruia patru feclori se: vorbâsce aci, şi mai multe 
se vor vorbi la anil viitori, n'au fost bulgari de nem, ci 
diaoş român din colonii lui Traian cei prin Avrelian tra- 
duși în Dachia cea noao. Pentru că I6nnichie împeratul 
românilor, - -şi al bulgarilor scriind la Innochentie: al treilea 
papa de la Roma în anul 1202 chiar dice, că el iaste din se- 
miînţa lu Samoil, şi iaste prăsit din romanii cel vechi ; carea 
Innochentie papa încă nu o au tăgăduit, când aşa au respuns 
lui I6nnichiet: «Căci mai bine: ti iaste şi spre mărirea cea 
vremslnică, şi Spre mântuirea cea vecinică, ca precum eşti 

+ Baron. ad h. an. Catona l. e.  pendio Hist. ad an. 4. etult. Ro- 
2 lidem 1. ec. Ma „mani junioris. 

, , 4-G _% Georgius Cedrenus in -Com- 20 ce „Innocenti III. .Nume-
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de .nâm roman, aşa să. fii şi cu urmarea; şi poporul țăril 
tale, caril.dic, că sânt din sângele romanilor (celor vechi), 
să urmsze obicâiurile bis6ricel Romei, ca şi în şerbirea.Dum- 
nedeiască să se vadă a ţinea năravurile părintescl. » lată că ro- 

mânil au fost uniţi cu bulgarii de la venirea acestora până la 

venirea, ungurilor : drept acâia nu numa! bulgarii aă bătut pe 

greci, ci dâră ma! mult, și mal adâse-ori i-au bătut românii 
supt numele bulgarilor, al comanilor,: “și. al paţinachilor, 

cum se va vedea la. anii viitori. De 
Vedi şi anul 1187. | a 

Tot întracesta an în 15 Martie,. în: verstă de 24 de: ani 

au murit și împăratul Roman al doilea, a căruia văduvă 

* Theofanyne ai chiemat în Țarigrad pre Nichifor”, Foca, „şi 

din îndemnul patriarhului Plievet, în  zădar împrotivindu- | 

- 

se Iosif: Bringa, Pai numit povățuitoriă resăritului. Nichifor - 

Foca după acsia . din îndemnul lui Iloann Zemisca al vă&- 

rului săi fu numit de 6ste împărat în 2 lune, şi în 16 dile . 

ale lui August Sau şi încoronat, ne. băgând în s6mă pre 

Vasilie fiul lui Roman al doilea pentru pruncia lui. Pre: 

Theofanyne încă mal întâi o aii lepădat Nichifor Foca, ci. 

după acâia, o ai luat şie mure. loann. Zemisca încă au 

bătut în Chilichia. pre sarachin1. AR 

Anul 964. Nichifor al. doilea” în anul de acum au „luat 

Mopsuiastia de la sarachiai2. 

Anul 965. Acelaş Nichifor. al doilea î în. anul acesta at iat 
“Tarsul, şi Chiprul de la sarachini, şi ai trimis asupră - „Si- | 
chiliei pre Emanoil, prin a căruia. ne băgare de samă tstă 
6stea Sai tăiat de sarachin! 5. | j | 

Anul 907, Împăratul Nichifor al doilea, cum scrie Che- 
dren &: “în anul împărăției sale al: patrulea, în indictionul a 

+ Idem Cedrenus, l e. Catona 3 3 lidem Il. cc; 
Synopsi Chronol. A „|. * Georg. Cedren. in Compendio 

-2 Idem Cedrenus. et Catona |;Historico ad an. 4 Nicephori II. 
Il. ce. ” ae “Aug. 

Cronica românilor. Tom. Z De „19 
ww
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al dâcelea, în luna lui Iunie ai eşit să vadă cetăţile Thra- 

chiei, şi venind până la Suda, tare au dojenit prin cărți 

pre Borise (nu Petru) -craiul Bulgariei, se nu lasă pre tură 

(ungurii) se trecă Dunărea, şi se jeluiască țînutul romani: 

lor, ne ascultând Bulgarul, ci în tot typul mântuindu:se, 

Nichitor. pre patrichiul Calochyr feciorul prințului Hersonu- 

lui Pau trimis la Sfendosthlav povățuitoriul Rossiei, și pre 

acela făgăduindui daruri Laă îndemnat să se rădice cu 

arme asupra bulgarilor. 

Aşişderea' scrie Zonara 1. 

Tot la anul 967, scrie Alberichie2, că trăia încă Baian 

- fiul craiului Simeon, carele întru atâta învățase magia, cât 

putea face din om lup, sau orl-ce fâliu de fiară.. 

- Anul 968. «Rușii primind îndemnul (împăratului Nichifor) 

dice mai încolo. Chedren 3, în al cincilea an al împărăției 

lar Nichifor în indictionul al unspr&-decilea, în luna Jul 

Avgust au năvălit în Bulgaria, și stricând multe cetăți, și 

: târguri. pănă în pământ cu prea mare pradă încărcați Sau 

" înturnat acasă. Aşişderea | scrie şi Zonara î. 

Anul 969. Rușii îndulcindu-se cu prădzile din Bulgaria în 

anul acesta nu numai o au prădat iarâș, ci o ai și cuprins 

cu totul, prindând şi pre craiul Borise împreună cu Roman 

„. fratele lui. Iară pre împăratul Nichifor al doilea Pau omorât 

în 11 Dechemvrie în vârstă de 57 .de ani din porunca 
văru-săi- a lui loann Zemisca, carele ai și răpit împărăția 

„ resăritului; ci Polievet patriarhul nu Pai slobodit în pis6- 

rică, până ce au surgunit pre cel, ce omorâse pre Nichifor 

„al doilea, iară după acâia lau încoronat tocma în dioa de 
Crăciun €, 5 

! Joan. Zonaras Tom. 2. p.'205. 

2 Albericius in Chronico Ms. ad. 
an. 967. - 

3 Cedren ibidem ad an. 5. „Ni- 
cephori Aug. 

* Zonaras |. €. , . 
5 Cedren in Compendio Histo- 

„Tico ad an. ult. Nicephori II. Aug. 
loan. Zonaras Tom; '2. p. 206. 

“Catona in Synop. Chronol.    
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Anul 970. Deci ruşilor (dice Chedreni 1), după ce au cu- 
prins” Bulgaria, “precum am. dis, prindând și pre doi feclori 
al lui Petru pre Borise, şi. pre Roman, nu le-ai plăcut a 
se înturna acasă; ci mirându-se de îndămânarea locurilor, 

Sai lăsat de legăturile cu împăratul Nichifor. făcute, şi au 

ales se remână acolo, și se stăpânâscă totă Bulgaria. În 

sfatul acesta, şi mal tare i-au întărătat Calochir, carele le-ati 

făgăduit, că de'l vor agluta să.se facă împărat resăritului, 
„le va da Bulgaria de uric; va face cu ei legătură vâcInică A 

le va înmulţi tributul cel făgăduit;. şi: în totă viaţa lu! în 
„va avea amici (preten!). Rușii înflându-se' de cuvintele a- . 

câstea, Bulgaria o at ținut şie luată “cu arme, şi pre solii 

împeratului loann Zemisca, carele făgăduia, că tâte le! va 

da, la câte se legase împăratul Nichifor al doilea, i-au le- 

pădat de la sine -cu respunsuri pline de varvaricâscă tru- 

fie. Drept acâia împăratul întețit fiind a cerca cădinţa 'cu 

arme, de grabă aii scris, să trecă tâte oștile de la resărit 

la apus, cărora le-ai dat povăţuitoriă pre Barda Scler. ... 
și au otărit, ca el însuşi încă se iase la bătae cu înce- 

putul primă-verel. Ci ruşii şi povățuitoriul Sfendosthlav, 

după ce âu înțeles, că oștile Romanilor au trecut, unin- 
“du-i şie pre bulgari, pre. carii îi avea supuşi, chiemând 

întru ajutoriă şi pre paţinachi şi pre turciă, carii lăcuia 
în Pannonia . spre apus, au strîns 6ste ca. de 308,000 de 

"bărbați, şi trecând Hemul, tâtă Thrachia o aă prădat, 

şi ars: şi tâbărăndu-se lângă Odriă, aștepta prilej de ase 

bate.... Era varvaril 'în “rel părţi. despărțiți, în cea d'in- 

tâiu era: “ași cu bulgari, în a 'doao” turcii, în a treia pa- 

ținachil>,. până aci din cuvînt în. cuvint; iară ma! încolo 

scrie acelaş Chedren; că Barda Scler au trimis înainte pe pa- 

trichiul  Loann 'Alacasanul, carele mal întâiu au nimerit 
“unde era paţinachil, şi pre. aceștia trăgându-l în cursă, cu 

totul i-au stins, „Barda Scler, apoi apriat bătendu-se cu 

! Cearenns in . otaperio Hist. ad an. |. Ioannes Zemisce Aug. 
,
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ruşii, şi cu “ungurii, pre  aceştea încă: i-a învins: şi i-ar fi 

“tăiat deplin, de nu'/'ar fi chicmat împăratul Joann Zemisca, 

se mârgă asupra lui Barda fiiul lui Leon Foca, carele vrea 

se răpâscă împărăţia. 

_ Aşişderea' scrie Zonara 1: iară Joann Hristian Enghel? 

„acestea însemnă despre paţinachi: «Nu e îndoială, cum 
că un emir de al paţinachilor, s'au -aşedat - 'aprâpe de Bă- 

“nat.la porta de ferr lângă riul Biţena, de unde suppușii 

lui s'au numit Bisseni, din caril unii pe la anul 970, sau 

aşedat supt crăimea unguresca. » 

Anul 972. In anul acesta au murit Tocs povățuitoriul un- 

gurilor, - întru al căruia loc au urmat Gheisa tatăl S. Ste- 

fan, carele au început a trage pre unguri de la bătăi, și 

a învăța la neguțătorie 3; Iară loann Zemisca, cum scrie 
: Chedren 4: «întru al doilea an al împărăției sale vrând să se: 

bată cu.ruşii.... cu începutul-primăverei..... au eşit 
din. Țarigrad. .... el însuși cu 5000 de pedestrași, şi cu 
4000 de călăraşi trecând Hemul, fără de. veste ai năvălit 
preste nemici, și au tăbărit lângă Preslava cetatea cea mare 
(Marchianopoiul. cel vechii), unde era scaunul crailor Bul- 

„gariei, poruncind mai nainte celor- alalți ostaşi, -ca supt 
povaţuțrea lu Vasilie Cubiculariul fără de zăhavă săl Ur- 
meze .... Aşa luând cetatea pre Schythe, carii. fugea, i-ai 

" omorit;  merile, Și pruricii i-au dus robi, prinsus'a cu MU- 
„rea, și cu pruncil și: Borise craiul bulgarilor carele încă 
purta stemmele crăesci, și sau-adus la împăratul. Lu! Borise 
prea mare omenie i-aii dat împăratul, chiemându-] și atunci 
crai bulgarilor, Bata Beohăpeoy iară-pre bulgarii cel prinși | 

1 x loann. Zonar. Tom. 2. p. 00 s Catona i in  Synopsi Chronolo. 

210. gica. 
2 Ioann Christian. Engel i în an- „* Georgius Cedrenus In Com- 

tiquiore Historia Valachie p. 1. pendio Hlistorico ad arinum se 2. 140, | cundum Imperatoris Ioannis Ze- 
_miscze. 
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„i-au slobodit, se “mârgă, care “unde vrea, „dicenă că mai _ 

venit se supue pre bulgari, ci. să-l slobâdă, şi că el numai 

pre. ruși îl numeră între nemici . .. întru acesta, typ. luând, 

Preslava, numai în doao ile 0 aă dires pe unde fus6se | 

stricată, şi după nurnele său o au numit Ioannopoiu, apoi” 

aşedând într'ânsa bună pază, le-au dat tâte, câte era de 

lipsă. spre traiul viețel, și al ostaşilor, şi al cetăţenilor « din 

tr'ânsa. Dâcl serbând o di: sfintele Paşti, - a. doao di ai por- 

nit la Dorostor, carea cetate se: numesce şi Dristra..... 

Ajungând la Drăştior, au venit la dânsul sol. de la Con- . 

stanţia, şi de la alte cetăţi de _preste Dunăre,  cerânduşi 

“ertăciune, şi supunându-se pre. “sine împreună cu cetăţile . 

sale, pre caril cu: blândsţe- primindu-ă împăratul, au trimis 

_Smeni, carii se ia cetăţile, Și „de o dată au trimis păzitori 

prin “carii să se potă ţinea . | 

„După ce au bătut împăratul “cetatea Drăştiorului în 65 de 

dile după olaltă, şi nu o aii putut lua, sau sfătuit să o 

țină încungiurată, și se ia, cu fOmea . „ Iară. Sfendosthlav 

“vădend, că nu pote -avea vre o nadâjăe de a se mântui. 

cu al săi, Sau. plecat. la, - pace, şi prin soli aă poltit de la îm= 

p&ratul, ca să 'se primâscă între 'pretenil, şi soții împără- 

ţiel Romanilor : lui, „și alor săi, să le fie slobod fără de | 

primejdie a se înturna în. patria : lor; şi schythilor s6 li se - 

îngădue slobodă neguţătorie în tinutul Romanilor. Cererile 

acestea tâte le-a primit imperatul . . . făcându-se legătu- 

rile, acţia incă o au poftit Sferidosthlav, ca să pâtă vorbi. 

cu împăratul gură cu gură, carea , încă i s'au îngăduit, Și 

după ce ai vorbit, câte au- -vrat, Sai înturnat. 

Din. rugarea. lui “Sfendosthlav la. - paţinachi încă. aă tri- 

mis împăratul, îndemnându-i, : să fie soți, şi amici Roma- 

nilor, nici să trecă Dunărea” spre jefuirea Bulgariei, şi Ru- 
şilor să le îngădue slobodă întârcere în patria lor prin ţi-" 

nutul săi: carea solie o au” plinit arhiereul Evhaitelor The- 

„ofil: Paţinachii la tâte sai legat, numai trecerea rușilor 

prin “ținutul 'săi nu o au. îngăduit.
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După ce Sail încărcat rușii în corăbiile sale, și' pornind 

cătră casă, împăratul încă at întări t tote cetățuicile, -şi ce- 

tățile, câte sunt în țărmuril Dunăre, şi apoi sai înlurnat 

în Țarigrad ... unde sosind, cât aii venit în' piaţ.. în“ 

naintea . poporulul ai desbrăcat pre Borise din stemmele 

crăimei bulgărescl (acâlea, era corână de aur,: cănaci de i- 
birşân, şi: călțuni mohorâţi): De acolo mergând. la bis&: 

rica cea mare, corâna bulgarilor o ai dăruit lui Dumne- 

dei, acățându- -o în biserică ; apol făcând pre Borise. magistru, 

sau înturnat în - polată. 

Deci Sfendosthlav, când să înturna în patria sa, au cădut 

în Jeșul paţinachilor, şi cu 2 săi împreună de tot s'au tă- 

iat: pentru că se: mâniase pre dânsul paţinachil, căci au 

„făcut legătură de pace cu romanil». | 
Aşişderea scrie Zonara 1, și Catona2?, tâte acâstea câte 

le scrie Chedren şi Zonara la un an, le desparte în trek 

- ani; şi d6ră nu: reă face. 

_Aci însemnă şi acâsta, că ce scrie Chedren la anul de 

acurmn ' despre Constanţia, și câle-Palte Tetăti, care au fost 

de-a stânga Dunăre, nu e împrotiva acsia - ce eu am ară- 

tat la anul 915. Pentru că paţinachil până au bătut îm-. 

- păratul Ioann Zemisca Drăștiorul, s'au tras. îndărăpt lă locu- 
rife sale câle mal tari, temându-se, să. nu petrâcă şi elcu 
rușii, şi cu, românil cei: din Constanţa, și din câle-Lalte ce- 
tăți, remânând numai de sine, lesne - au. putut trimite solt 

„la împăratul. 

Anul 976. Impăratul ISnn Zemisca dupa îndelungată bolă, 
carea o au căpătat din veninul, cel, ce i Sau fost dat în 
anul trecut, în anul de acum în .10 Ianuarie, în vârstă de 
50 de ani aă murit, şi i-au urmat Vasilie al doilea Bulga- 
roctonul cu frate-săii Constantin al optulea feciorii. lui Ro- 
man al doilea, nepoţii lui Constantin Porlyroghenetul, și stră- 

Li loan. Zonar. Tom. 2. pag. 211. 
scqqg. 

E Catona |. e.
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nepoții lui Leon Filosotul, supt carii Vasilie Cubicutarui pre 

vro câți-va povățuitori îl pune jos 1. 

Iară despre bulgari Chedren? așa scrie: «Cât au murit 

împeratul loann Zemisca, bulgarii sau. rădicat, şi stăpânirea. 

„preste sine o au încredințat la patru fraţi, lui David, Moisi,:! 

„Aaron, şi Samoil feciorilor. unul comit prea putârnic între 

bulgari, de la carele s'aii și numit comitopuli.: Pentru că: 

pre ceia-lalţi din nemul lui Petru, era duși, cum am scris 

„mal nainte, în Țarigrad, şi: acolo şedea: Borise magistra | 
„făcut de Zemisca, iară Roman. jugănit de Iosit Cubiculariul. 

Murind Zemisca aă fugit din Țarigrad, și ai vrut să. mergă 

în Bulgaria, și pre Borise, “îmbrăcat fiind în haine grecesci, : 

şi grec socotindu'l a fi un bulgarii, când trecea prin'0 pă- 

dure, Pai omorât; Roman ai remăs citov, şi după aceia . 

“sau înturnat în Țarigrad, cum se va arăta la. locul său. 

Dintru aceşti patru frați David îndată ai :murit, Moysi. 
bătând cetatea Serra, au perit lovit cu o piatră de pe zid; 

pre Aaion cu pruncit lui Pai omorât Samoil, suppuind, că. 

ţine cu românii: numai Vladosthlav, fiiul lui Aaron, carele 
Și Inn 'sati nuwuit, scăpând mântuit' prin Radomir fiul luă. 

“Samuil, carele şi Roman sau chiemat. a 

Samoil acesta fiind hărțăgaș, şi neodihnit, bărbat, când. 
era oștile romanilor cuprinse cu Barda Scler (unul diritră. 

cel măzăliti prin Vasilie Cubiculariul), tot apusul - Vaii nă-. 
căjit cu năvălirile sale, jăfuind nu numai Thrachia, Machi-, 

donia, şi vecinătatea 'Thessalonicei,- ci şi Thessalia, Grecia, 
și Peloponnesul, și cuprindând multe cetăți, dintre care cea, 

mai de frunte ai fost Larissa, pre ai căruia lăcuitori cu, 

tote familiile lor i ab “trecut în Bulgaria “cea mal din Jăun-. 

tru. şi numărânduii între ostașii săi, cu vitejia lor s'au fo-. 

losit asupra romanilor. Dusau şi mâștele Sfântului Ahilei, 

roctoni. Catona în Synopsi Chro- * 

nologica. 
Hist. ad ann. 1. Basilii II. Bulga- 2 Idem Cedrenus |. c. 

1 Georg. Cedren' in Compendio
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„carele fusese episcop, Larissel,- şi le-ai aşedat în Prespa, 
unde avea scaunul săăă. “Aşișderea: scrie şi Zonara 1. 

Anul 977. Barda Scler, carele se sculasă asupra împăra- 

tului Vasilie Bulgaroctonulut pentru măzălirea sa, cum sau | 
dis la anul mai din nainte, în anul de acum au învins pre | 

Leon povăţuitoriul împăratului ?, | o 

“Anul '978. Același Barda Scler în anul de. acum învinge . 
j și pre Barda Foca. de doao ori. 

Anul 979. Barda Foca în anul acesta. învinge pre Barda 
Scler, carele aii fugit la Hosroe £. 

Anul 981. Până ce au (înut tyrânnia lut Barda Scler, îm- 
- păratul Vasilie al doilea." Bulgaroctonul nu mult aă putut 

lucra în cântra lui Samoil craiul bulgarilor, şi'al români- | 
- lor, celor de-a drâpta. Dunărei, ci după ce. au fugit la Hos- 

roe Barda Scler, el încă ati mai resufețit, şi în anul de acum 
aii lucrat așa cum scrie Chedren 5 carele dice : «drept aceia 
împăratul Vasilie cât sati mântuit de Scler, îndată ai vrut 
să. izbâdescă faptele cele râle ale lui Samoil şi culegând tâte 
oștile Romanilor at trecut în bulgaria, nic! lut Barda F toca, Ca-. 
rele încă era domestic: preste scdle,. spuindu-i sfatul, nic ce- 
lora-lalţi . povăţuitori de la resărit. Așa dară întrând în Bul- 
garia prin ținutul muntelui Rodope, şi albia. rîului Evro, pre 
magistrul Leon Melissenul Pa lăsat din dărăpt, ca se păzâscă | 
strâmtorile : el trecend prin curmăturile. Şi pădurile, ce sânt - 
de” cătră Triadița, carea cetate mai de demnlt . se dicea 
Sardica, în locul ce se numâsce Stuponiă, şi de acolo vrea . să bată Sardică. Se audea, că Samoil temându- -se. a eşi la şes, au cuprins munţii de prin. .Preglur, şi cerca, cum ar 

! Joan, Zonaras. Tom. a, p. 219. 3 lăem Cedrenus ad an. 4, Bul- 220.. . 
! 

garoctoni. Catona 1. e. 
4 idem „Cedren. ad an. 4. Bul- 

“garoctoni. Catona |. e. 
„5 Cedren.. Tom. 2. p. 698. . 

2 Cedren. in Compendici Histo- 
rico ad an. 2. Bulgaroctoni. Ca-' 
tona in Synop. Chronol:



297 

  

“putea. strica nemicilor. Cu acestea, find cuprins împeratul, i: 
Stefan domesticul scâlelor, celora de la apus, carele pentru 
micimea lu se poreclea - Conto- Stefan, și era prea mare ne- - 
-mic lui Leon Melissenului, n6ptea ati mers la împăratul, şi 
Ya îndemnat, ca lăsând tâte, se pornâscă tabăra, şi să se . 

„ întârne în Țarigrad; peutru că Melissenul râvnind se ră- i 
pescă poriyra, se grăbâsce la Țarigrad. De cuvintele acestea - 
turburându-se împeratul, îndată ai poruncit, să pornscă 
tabăra. Ci Samoil mișcarea, cea fără de rând a nemicilor 
socotindu-o, precum se şi: cuvinea, a fi fugă, îndată au nă- 
vălit preste denșii cu mare larină, şi spăriindu-i, i-ai fu- 

gărit, luându-se tabăra, și tâte câte avea cu sine, până și 
stemmele împă&rătesci. Inapăratul de abiea ai scăpat prin € cur-. 
mături. în Filippopoiă. > o 

| Aşișderea scrii Zonara l, și Constantin Manasse 2, 

Anul 987, Barda Foca. în anul de acum ai îmbrăcat. por- | 
fyra în protiva: împăratului Vasilie al' doilea, și pre Barda 
Scler-il pune supt paqă 3. 

Anul 988. Împăratul Vasilie al doilea bate. pre calochţe po- 

văţuitoriul Tu Barda Foca £. 3 

Anul 989. “Împăratul. Vasilie Bulgaroctonul, după ce ai 
murit în anul acesta cu m6rte grabnică Barda Foca, 6stea, 

lui o ai împrăștiat, şi pre Barda Scler lau primit în gra- 

țiă5: apol după cum serie Chedren$: <Mântuit fiind împă- 
ratul de răzbdele din lăuntru, sau sfătuit, să se izbândescă 

de pe Samoil, şi de pe alți crăişori, carii până a. fi el "cu E 
bătăile câle din lăuntru cuprins, multă pagubă făcuse îm-: 

părăţiei Romanilor. Drept acâia au eşit în Thrachia şi Ma: 

"loan. Zonar. PT. 2: p. 220.| * lidemill. ce. 
seg. 5 Cedren. în Compend.' His- 

2 Constantinus Manasses p. 121. | torico. Catona in. „ Swnopsi Chro- 

3 Cedren. in. Compend. 'Hist. nologica. 
Catona in. Synopsi Chronol.:. | S [dem Cedrenus Tom. 2. p. 701.
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chidonia, şi de acolo s'aă pogorât în Thessalonica, se mul- 

țămâscă marelui mucenic. Dimitrie. Acolo au lăsat cu multă, . 

şi tare ste pre magistrul Grigorie Taronitul, ca. să împâdice . 

năvălirile lil Samoil; iară el înturnându-se în Țarigrad, au . 
purces în Iveria, carea o au și cuprins în anul urmărorii, 

990. Aşișderea scriu: şi Zonara 1, şi Constantin Manasse?. 

Anul 995. La anul acesta despre Samoil “craiul bulgarilor, 

şi al românilor așa scrie Chedren3: «În timpul acesta cu 
deadinsul oștindu-se Samoil asupra Thessalonicel, şi-au în-: 

_părţit oștile în I6şuri, și ai poruncit, ca unii mal puțini 

se năvălâsccă la numita cetate. Carea simţindu-o prâfec- 

tul Grigorie Taronitul, ai trimis pre Asot fiiul său, ca cer: 
când mulțimea nemicilor, se vină, și se spună: Asot mer- 

gând sau întâlnit cu cel, ce mergea înainte, şi luându-i în 
fugă, el însuși ai cădut în mijlocul. l&şurilor. Grigorie” în- 
țelegând întâmplarea, îndată au curs întru ajutoriii, ca se 
scâtă pre fiiul său din mânile protivnicilor, ci şi el sai 
încungiurat de bulgari, şi vitejâsce oștindu-se, sai tăiat. | 

Împăratul înțelegând perirea povăluitoriului, au trimis alt 
povățuitoriă pre Nichifor Uranul prefâctul Apusulu..... A- 
cesta 'cât au venit in Thessalonica, îndată sati insciințat, 
că Samoil mândrindu-se,.... ati trecut: preste Tempele Thes- 
salonicel, şi preste riul Peneiu, şi: jefuiasce Thessalia, Beo- 

“ ţia, şi Attica, şi trecend prin Isthmul Corinthulul Pelopon- 
nesul (Morea de acum) încă'l jăfuâsce. Drept acela el încă: 

» trecând pre la pâlele Olympului, au venit în Larissa, şi lă- 
sând acolo bogăţia; tâtă Thessalia o au umblat “cu rând, Și. 
trecând câmpul Fersaliei, şi apa Apidanulul, Saă tăbărât 
-în țermurile Sperchciului ; întru “al căruia cel din colo 
țermure se. tăbărâse și Samoil. De multe ploi, ce căduse 
tocma. atunci, „riul Spercheita f6rte crescuse, pentru aceia 

1 n | 

2 „4 Zonaras Tom, 2. p. 228. a „Ceâren. i în Compenă. Hist. ad 
222 statinus Minasses, p- 221, | an. 19. Imperatoris Basilii 11. Bul- 

a a garoctoni. .
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în timpul acela nu se nădăjduia nici o bătae. Ci Uranul: 
în sus, și în jos cercând riul, ati găsit. vad, prin carele. 

n6ptea şi-au : trecut ostea; şi când dormea fără de grije 

„bulgarii, au dat preste el, și nenumărați au tăiat dintră dânși 
nici unul cutezând a se apăra. Samoil cu Roman fiu- său 

încă. s'au rănit; şi Sar fi prins, de nar fi' zăcut între cel 

tăiați, şi în n6ptea, ce au urmat nu ar fi fugit pre ascuns 

în munţii Etoliei, prin. ale cărora vărfuri ai venit după 

acâia la muntele Pind, şi daci în Bulgaria. 

După ce sat inturnat acasă Samoil, . aă slobodit pre 

Asot fiiul Taronitului din robia, în carea căduse în bătaia 

'de la Thessalonica, şi: şi-au măritat fata după el; pentru că: 

întru atâta. îl îndrăgisă fata, cât. dicea, că se va omorâ, de 

nu 0 vor da după dânsul. Sfărşindu- -se nunta pre' ginere-său - 

Tau trimis in. Dyrrachiii, ca să poruncâscă. preste ținutul - 

acela; ci Asot mergând acolo ai tras şi pre mudre în cu-'. 

getul său,. şi au fugit în corăbiile, care păzia mărginile 

împărăției, şi cu acâlea saii dus în Țarigrad la împăratul, ă 

de la care el s'ati făcut. Magistru, iară murea lu! Zostă. > 

Aşişderea scrie Zonara 1. 

„Tot întru- acesta. an ad logodit! Gheza povățuitoriul ungu- 

rilorcel. may de pe urmă pre Gizela sora S.Henric după 

fiul sâu S. Stefan, ci nunta „0 ai întârdiat, până vor mal 

cresce 2.. 

Anul 979, Gheza, cel: mai de pe urmă povățuitoriii al- 

ungurilor, carele îndemnat fiind de Sarolta. musrea sa (tata 

lui Giula povățuitoriului. Ardâlului, carele încă în anul 948. 

priimisă credința în Hs.) maj nainte se făcuse creştin, după. 

ce ah întors pre mulți unguri la creştinătate, acuma. vechiu 

de -dile, și apropiindu-se de morte, ai strâns pre mai 

marii poporului săi, şi în anul acesta pre Stefan fiiul-să&ii 

cel din Sarolta murea. cea din tâiu Lai aşedat în locul - 

1 Zonar. Tom. 2. p. 223. 224. | "= Catona în Synop. Chronol. . 

4
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său. povăţuitoriă 1, 1, ci.nu. „crai, cum scrie. Bonfinie ?; căci 

craită după acâia sau - făcut. 

Anul 998. S. Stefan apoi întăilea crai al uagurilor, încă 

nu se âședasă bine în scaunul părintesc, şi Cupa prefectul 

Simigiei, înţelegendu- -se cu Adelaida a doua 'mutre a lul 
„Geza, pre carea vrea să o ia şie mu6rea, Sai rădicat asupra; 

pentru că era încă tinăr 3. Drept! acâia în anul d6 acum, 
forte mare război saă pornit între Stefan, și între Cupa 

în care războiă au învins Stefan, şi pre Cupa în anul ce 
urmeză, Pai tăiat în patru, şi Vaii împărțit î în patru cornuri 

ale țeril 5. 

Anul 999. In timpul acesta. răi mergea lucrurile craiului 

Samoil pentru că așa scrie Chedren 5: '<In anul de la zi- 

direa' lumei 6508, în indictiunul 13, împeratnl Vasilie mare 
6ste au trimis preste Hem asupra cetăților! bulgăresci supt 
povățuitorii patrichiul “Theodorocan, şi protospătariul Ni- 

„chifor Csifia,; sat cuprins de aceştea Preslava cea mare, 
-şi cea mică; și Pliscova,. şi 6stea Romanilor saă înturnat 

cu biruinţă. > ” 

| Anul 1000. împăratul Vasilie al doilea “Bulgaroctonul în 
- anul de: acum: iarăș, Sai rădicat asupra bulgarilor şi a ro- 
mânilor, pentru că aşa scrie Chedren 7 : «În anul ce ur- 
meză (după 999), împăratul iară merge în Bulgaria - prin 
Thessalonica : acolo Dobromer prefectul Berreei, sau dat pre 

.. 

  

„d Anonym. Bel Rogis Notari. |. 4 'Timon in Epitome Chronolo- 
in Historia de septem Ducib. Hun- gica fol. 1 | gari. Chartuitius in Legenda de 5 Tu E N ai S. Stephano p. 179. 'Thuroczins! aoezius f. 95, Bonfinius folio 94. Ranzanus fol. 354. segq.i î. 173, Reva in Centur. folio 2. „A Cedrenus i in Combenă, Histor. 

2 Bonfinius-folio 170. aa. an. 24, Basilii Bulgaroctoni. 
| .5'Thuroczius et Ranzanus Il. ec. 7G. Cedrenusi in Compendio His- piaorg. leremias Haner i in Periodo torico ad an. "24 Imp. Basilii Il. | Ş.7 Rulgaroctoni.
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sine şi cetatea: împăratului, pentru carea 'faptă Pau: dăruit: 

cu cinste de proconsul. Ci. Nicolae, carele pentru scurțimea 
lu, Niculiţa, încă sai. numit, și era mal mare preste ce- 
tatea Serbia disă, n'a dat cetatea. când o bătea. împăratul, 

ci se apăra tare, şi vârtos, până a lua. împăratul cetatea, 

cu, carea și. el aii .venit în măni. Cetatea acâia împăratul o 
a golit de bulgari, și o au umplut de ostași de al săl: şi de 

acolo înturnându- se în. Țarigrad, pre Niculiţa încă . lau dus | 

cu sine și Pati făcut patrichiii. > - 

Ci Niculița, după cum scrie Chedren ma! în glos, nu mult 

au zăbăvit în Țarigrad, şi iarăși sai întors la Samoil,. cu | 

carele fugind de la încungiurarea cetăței Serbia iarăși s'au 
“prins şi apoi s'au .băgat în temniţă. 7 p. 

Ungurii încă vădând vitejia Sfăntului Stefan, carea o. a- 

rătase asupra lui Cupa , în “anul “acesta Pau rădicat crai - 
„preste sin6,1 apoi Pai şi încoronat'tot întru acest an, în 15 
Avgust,2 cu corona, cu carea şi acuma se încoron6ză + crai 

unguresci 3. Trimisu-saui corona acesta de la Silvestrul al 

doilea papa de la Roma, saii de la împăratul resăritului Va- 

silie. Bulgaroctonul, nu: iaste a mea a: cerca; destul: iaste 

că acâia crai ungurescă,, carii nu sau încoronat cu corona 

acesta, nu se țin- crai adevărați, .. nici li se țin poruncile, 

i precum poţi i vedea 'din legile ţere £.. 

“Anul 1001. La anul acesta același Chedren5. așa scrie ; 
«În indictionul 15 împăratul Vasilie au încungturat Vidinul, 

-și bătendull opt luni, Pau luat cu puterea. Până ce au ză- 

băvit la Vidin împăratul, Samoil au năvălit preste Odrieni 
în 3 dioa de Sântă, Măria- Mare, tocma când serba serbătârea, 

d Ranzanus f. 355. Bonifinius Author de Natal. Archi-Episcop. 
î. 170. Rilius f. 840. „| Coloc. p. 7. 
_ 2 Privilegium datum abbati Mon- 3 sus. 

_tis Pannoniae anno Christi 1000. | : + Corpus Jurius Hungarici, 

Stephani jam Regis. Timon in E- | -: 5 Georgius Cedrenus in Comp. 

pitome Chron. f. 1. Faschingius | Historico ad an. 26 Imperatoris 

-în-Nova Dacia Part. 5. p. 99. et | Basilii II. Bulgaroctoni.
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“după obicâiu; şi dobândind mare pradă, sau înturnat. Îm- 
- păratul. întărind Vidinul, s'au gătit să se întârne în Țarigrad, 

şi călătorind, tâte. cetăţile bulgăresci le bătea, şi le șuppunea 

"şie. Ci venind la cetatea Scopia au aflat, că Samoil preste 

“riul Acsiti, ce se niimâsce acuma Vardariă, fără de grije tă- 

„bărâsce:: căci încredându-se .riului, și gândind, că pentru 
vărsarea apei nu se va putea trece, se ţinea a: fi fără de pri- 

« mejdie. Dară împăratul au trecut stea prin vadul de 6re-ca- 

rele lui arătat. De un lucru nici cu gândul gândit ca, acesta 
“spăământânău- -se Samoil, așa ai fugit cu al săi, cât nici u- 

“nul, dintre ei au dat: pept cu nemicii. Cortul lui încă sai 

„prins, şi tâtă tabăra. Ci și cetatea Scopia încă o au dat îm- 
p&ratului cel de Samoil pus prefect preste dânsa Roman fiiul 

-lul Petru craiului bulgarilor, fratele lui Borise, carele şi Si- 

meon încă sau numit de pe numele moşu-sâă; pentru carea 

faptă, împăratul încă Pati făcut patrichiia şi lau pus mal 

mare preste Avod. 

nul 1002. Istoricii unguresci Turoţie 1 și Bonfinie, 2 încă 
Şi cel “mai, târdii de cât dânşii, se nărăvesc în pricinile pentru | 

care Sântul' Stefan ai luat Ard6lul de la Giula cel mal ti- 
năr, şi Paă unit Ungariel, cu Anonimul Belei, carele aşa 
scrie3 : «Tuhutum au născut pre Horca; Horca ai născut 
pre Giula şi pre: Zubor. Giula au născut doao fete, dintre 

„care una sau chiemat Sarold, și câia-laltă “Sarolt, şi Sa- 
"rolt au fost mamă craiului S. Stefani. Iară Zubor ai născut 
pre Giula cel ma! mic, „tatăl lut Bue şi a lui Bucne, pre 
al căruia timp craiul S. “Stefan au subjugat . șie Ardslul, și 
pre Giula lau dus legat în Ungaria, Şi în tot timpul vieţii 
lui Pat ținut în temniţă pentru acâia, pentru ci în credință 

. era deşert, şi mai vrut să fie creştin, şi maclt se. împrobuea 
craiului S. Stefan, măcar că “era dinu nemal mâne-sa, > 

1 Joanneş 'Thuroczius' in Chro- | 2 Anonymus. Belae Regis No- nic. Hungar. Part. 2, cap. 29. Ă 
2 Antonius Bonfinius Rerum | târius de septem „Ducibus Hung, Hung. Decadis 2 Lib. îi. Cap. 27,
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însemnă bine cuvintele câle trase ale: Anonimului, adecă : 

«eo quod în fide esset vacuus, et noluit esse Chrishanus,- et malta 

“contraria faciebat S. Reyi Stephano; » care cuvinte nu le în- 

țelege după tâlcuirea lui Turoţie, şi a lur Bonfinie, pre cari! 
i-ati urmat câia-lalți istorici unguresci, adecă : «că Giula cel - 

mal tinăr ar fi fost păgân, ci că au fost de l6gea resări- 
tului,» de carea au fost,şi S. Stefan mai nainte de a se. 
încorona; pentru că Giula cel ma! bătrân cu ungurii din 
Ard6l încă în: anul 948 se făcuse creştin, prin a căruia fată 

“Sarolta sau întors şi Geza tatăl Sântului Stefan. : Aşisderea 
S. Stefan nu pentru păgânătatea lui Giula: celut -mai tinăr 

Sai sculat asupra lui, ci pentru că nu Vaii putut trage dela 

l6gea resăfitului, s&l facă de legea appusului. Adevărul a- 

“cesta și mai chiar îl vei cunâsce, de vel ceti şi socoti. de a- 

- măruntul legile țerei unguresci, câle de SS. Stefan şi Ladislav 
făcute, din care. vei culege, că Sfinţii aceştea n'au putut 

lepăda. cu totul obiceiurile de la biserica resăritului primite, 

măcar că se încoronase cu corona de la Silvestru al doilea 

papa de. la Roma trimisă. 

Anul 1003. La anul 995 sau arătat că încă atuncea au lo- 
godit Gheza pre Gizela sora S. Henric, după fiiul s&i Sântul 
Stefan; ci: nunta o ai îiitârdiat până vor ma! crâsce âmbe . 
fețele. In anul acesta drept acâia S. Stefan şi-au adus. lo- 

" godnica, şi s'au „cununat cu dânsa, din. carea sau născut 

S. Emeric. a] 

Anul 1004. La anul acesta. aşa scrie Turoţie2: «după ce 
„ad învins. $. Stefan pre Giula, şi-aii pornit 6stea asu- 

pra lut Chean povăţuitoriului bulgarilor şi sclavilor, care 

„n6muri lăcuesc în locuri din firea sa tari; pentru caz 

“rea pre numitul, povăţuitoriă, după multe ostendle şi su- 
dori de ste, de abea lau învins, și omorât, dobândind 

! G.. Jeremias Haner. Periodi |. 2 Thuroczius in Chronic. Eiag. 
"„1-mae $. 10. Adelboldus  apud 

Stiltingum f. 72. parte 2. “Cap. 30.
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-nespuse -vistierii, mai ales în aur, şi petri scumpe; şi au 

aședat acolo pre un strămoş al stă, a nume Zoltan, (mal 
bine. ar fi dis: pre unul din nemul sii), carele după a- 
câia ai moştenit Ardelul, şi-drept acdia se dice de obște 
Erd€li Zoltan, pentru că el era cel mal de demult, carele 
ai trăit până la timpul S. Craii. “ 

Aşişderea, scrii” Bonfinie 1, Melhior Inhofer 2, şi Timon 3; 
„ci istoria. acesta sau nu e adevărată, sau Chean au fost 
povăţuitoriă romanilor şi sclavilor. Căci sciut lucru. iaste 
din. Anonymul .Belei 4, că încă mal nainte de a lua Tuhu- 

» tam  Ard6lul, într'ensul nai fost bulgari, fără numa! Ro- 
Mâni şi puțini sclavi, carii biruidu-se, şi prindându-se Giula « 
cel mai tinăr-în anul 1002, în anul acesta lezae sat pu- 
tut rădica asupra -S. Stefan, mai vîrtos că încă nu le-dă- 
„duse povățuitorii noii. Afară de acestea, cine ar putea crede 
că Zoltan au fost strămoș,. proavus. S. Stefan, şi atâta ai 
grăit după mârtea strănepotului săi, căt ai moştenit Ardlul ? 

Anul 1013. <Impăratul Vasilie, dice Chedren 5 la anul de 
acum, în toți anii năvălea în Bulgaria amana Drept. acâia 
Samoil..... au făcut: şanţuri pre unde întra, şi pentru că 
-scia că au obicinuit a întra prin. Chimba, Longul şi Clen- 
diul, strîmturile acâlea le-ati îngrădit......, şi aşa au aștep- tat pre împăratul. După ce at sosit împăratul acolo, şi ai vrut să între, vitezesce Pai împedecat păzitori, şi pre cel ce se silea se trecă cu put6rea, îl „bătea, şi rănea din -lo- cul cel mar de sus. Acolo. desnădăjduind despre trecere împăratul, Nichifor Csifia prefectul Filippopoiului îl îndemna „se remână acolo, şi se bată șanțul, că. el se va duce airea, 

1 Bonfinius Rerum Hung. Deca- 
dis î1 Lib. 1... o. 

* Melchior Inchofer in Annal. 
Eccl. Regni Hung. Tom. 2. p. 270. | 5 'Timon in Epitome Chronolo- gica t. 2. a 

„+ Anonymus Belae Regis No- 
„tarius in “Hist. de Septem Duci- 
"bus Hungariae cap. 25. 

i Georgius Cedrenus in Comp. 
“Historico aa an. 38. Imperatoris 
Basilii II. Bulgaroctoni. 

'
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şi să va strădui se facă ceva de folos. Aședându-se întru 
acesta el cu al să au încungiurat pre amed de la curmă- : 
turile acâle muntele cel mai înalt, ce. se numâsce Bala- 
thista, şi în.29 de dile ale lui Iulie în -indictionul 12, din 
loc mat de sus,-de la spate, cu mare larmă ai năvălit i 

"preste bulgari fără de veste, caril înfricoşindu-se au fugit, ' 

şi împe&ratul stricând gardul, sau luat după dânşii, Mulţi. 

bulgari sau tăiat atunci, dară mai mulţi Sai prins. Samoil ” 

ncă cu anevoe au scăpat. prin ajutorința fiiului s&u, ca-" 

rele gonitorilor le-au stat împrotivă ; şi puind pre tată-său 

pre cal, lau .dus în cetățulca Prilapului. Bulgarilor celor 
prinși, carii se dic.a fi fost ca la 15,000, împăratul le-ai * 

scos ochi, lăsând din fieşte-carea sută unul cu un ochiă, ca să 

povățuiască pre ceiazlalți, - şi aşa: i-au trimis la Samoil. Pre 

„carii vedendu-l Samoil .a veni cu acesta rind, de necaz au 

ameţit, şi au picat jos, iară “după ce l-au udat şi pre cei 

ce era de față, venindu-şi în or, ai .cerut apă rece, carea 

bându-o au căpătat cardiagm, şi după doao dile ai murit.» 

«Lu Samoil i-au. urmat fiiul săi Gavril, carele şi Ro- 

man sau numit. Acesta era. mai tare de cât tată-s&ă, dară 

cu mal puţină înţelepciune, ca unul carele au fost născut | 

dintro r6bă din Larissa. Ai început a “domni în 15 Septem- 

vrie al indictionului 13, şi neplinind un an în crăime, la vinat 

„-Sai omorât de loann, almintrelea Vladislav, fiiul lui Aaron, 

pre carele el însuș Lai fost mântuit: Gre-când de morte, 

Așișderea scrii : Zonara ! și Glica2?.: 

Anul 1014. «Ca începutul . primăverel, scrie Chedren 3 la. 

anul de acum, împăratul Vasilie iarăş aii mers în Bulgaria, 

„Şi bătând Vidinul, pre păzitorii dintr'Ensul, carii frângân- 

du-şi credința, sa: rădicat asupra. Romanilor, i-ai purtat 

în Voler, apoi ai mers în Thessalonica,. unde ai trimis la el 

Gavriil, almintrelea. - Roman, pre un -roman Heirommetul, 

! Joannes Zonaras tom.2. p. 225. „8 1 Georgius Cedrenus in, Comp. 

AER a t.adan. 40 Basilii Bulgaroctoni.. 
* Glyeas p. 310. ,.. î  - His a a o 

7 20 7 
Cronica românilor. Tom. 1.
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sI făgăduiască î în numele. săi, că i se. va suppune; ci îm- 

păratul judecând a fi numai înşelăciune făgăduinţa, aă tri- 

mis pre. Csifia, și pre Constantin Diogen cu ste în [inu- 

tul .Moglenilor, cari! au prădat ţinutul acela, şi bătea ce- 

tatea Noţia, au sosit şi împăratul, şi aii luat cetatea, 

prindând pre Domitian . Caucanul, carele era. om puternic, 

şi consiliariu * lut Gavriil, şi pre Elițe prinţul moglenilor cu 

mal mulți bosri și ostaşi, dintră caril pre cel harnici de a 

purta arme, i-a purtat în Aspracania, iară pre cela-lalți 

i-ai jefuit, şi cetatea Noţia o a ars.» 
«A cincea di după ce sai întâmplat acâstea, au. venit 

Roman Heirotmetul aducând cu şine pre unil dintre. șerbil 

lui Ioann Vladisthlav fiiului lui Aaron cu epistolă (răvâşăl), 

prin. carea însciința loan Vladisthlav pre împăratul, cum 

că. el au stins viața lui Gavriil Roman, şi acum sai în- 
tors la dânsul împărăția bulgarilor, şi făgăduia. în epistolă 

că va fi supus şi şerb împăratului. "Cetind epistola împ&- 

ratul, Și-aii trimis sentenţia sa peceiluită cu bulă de aur, 

Și după puţine. dile Sau înturnat Roman Heirotmetul, adu: 
„când. scrisorile lul loann Vladisthlav, și a prinților Bulga- 
Tie), prin caril el mărturisea, că sânt supuși împăratului. 

| Caucan fratele lui Domitian celui prins la Mogleni, încă sai 
“împreunat cu împăratul, Și Sai țînut în cinste de dânsul 

«Ci însciințăndu- -se > împăratul, cum că Ioann Vladisthlav 

gi mul ce Ne e a tra în al Sosculu, si cana că e "sânt impregturul ostrovului 

| , pil Pelagoniei, bulgarilor ,: pe câţi. i-au 
prins, le-au scos ochi, și mergând până la Axrida, unde 
era. scaunul crailor - bulgăresc, o ai: luat.» 

«Apoi s'ad socotit se mârgă la Dyrr 
de e se fie de faţă. Pentru că: până când aă fost Try- ma , şi câle mai vecine părți ale Serviey 'supt” Vladimer piele al je ginere al + Samoil, dară au fosi om drept i lu de pace: Dyrrahiul au rema Ss în 
e 

pace, .ci după. au omorât: Iloann Vladisthlav pre Gavriil Roman ŞI pre 

ahiu, că şi acolo era 

N
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Vladimer, pre carele cu jurăminturi strâmbe Pai înșelat 
prin David arhiepiscopul Bulgariei, de sai dat. lucrurile 
Dyrrahiulu), fârte sau turburat, pentru că Ioann Vladisthlav 
bătea Dyrrahiul acuș acuş el însuș, saă prin povăţuitorii să.» 

«Ci fu 'împedecat-împăratul de la mârgerea la Dyrrahii, 
pentru că mergând în. Ahrida, au lăsat înapoia sa pre 
Gheorghie Goniţiat, şi” pre Orest protospătariul cu oști, să 
prade șesul Pelagoniei, pre „carii bulgarii supt povăţuirea 
lui Ibata, celui de vestit și puternic nem, i-ai. tras în cursă, 

„ȘI i-ati tăiat de tot. Supărat fiind pentru perderea, acâsta 

împăratul, sau înturnat în Pelagonia, și gonind pre Ibaţa, 

au venit în Thessalonica, şi. de acolo în Mosonopoiă,: tri. 

„mețând. pre David Arionitul cu 6ste se bată Strumpita, ca- 

rele năvălind fără de veste, au luat. Thermiţa. Trimisau şi 

altă 6ste- asupra cetățuicilor. de lângă Triadiţa supt povă- 

țuitoriul Csilfia, carele cuprindând t6te, câte era pre şes, au - 

luat cetățuica ce se: numâsce Boion.> 

Aşidereă scrie Zonaral. : 
La. anul 963 sau arătat că, Samoil craiul bulgarilor şi 

al românilor celor de-a drepta Dunărei, caril în timpul de 

"acum se numesc Coţo-vlahi 'saă intari, au fost diaoș ro- 

mân cu.tâtă viţa şi semința lui. Aci însemnă, că pre Do- 

mitian Caucanul şi pre. Ibaţa, carii se pomenesc aci, nu- 
mele încăY arată -a fi fost români, „căci nu sânt . nume, 

slovenesci, ci Jătinesci.. 

Anii 1015—1017. «Tot întru acela î an, dice Chedren 2, în in- 

dictionul 14, împăratul eşind din Țarigrad, au venit în 
Triadiţa, şi încungiurând cetățuica.  Pernicon disă, oaă bă- - 

tut în 88 de dile, şi neputându-o lua, sau dus în Moso- 

nopoiu. Acolo. odihnindu'și 6stea, primă-vara au întrat în - 

Bulgaria, şi încungiurând cetățulca. cea lungă, o-au luat, 

apoi trimețând în cănipil Pelagoniei pre David Arionitul, 

! 76naras Tom. 2. p. 226... '|.rico ad an. 39. Imperatoris Basilii 

2, Cedrenus. in Comp. Histo- | Bulgaroctoni.
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şi pre Constantin Diogen, de acolo ai adus multe dobitâce, 

şi mulți Gmeni..... Dâci mergâhd pâna la Castoria, ai cer- 

'catu-o, şi aflându-o aşa de tare, cât nu se putea bate, sau 

înturnăt pentru că luase cărți de la Țiţichie prefectul Drâăş- | 

tiorului, fiiul patrichiului Theudat “Jverului, prin care se 

_“însciința, că Cracra au strins forte mare 6ste, şi unindu- 

se cu Ioann Vladisthlav, pre. paţinachi încă i-au tras la 

sine, şi vreau să. năvălescă în ținutul romanilor. Turburân- 

du-se prin cărţile acestea, îndată şi-au mutat calea, și tre- 

când au luat cetăţuica Bosograda, şi o-au şi ars, Berrea, 

'o-aii dires, şi stricând cetăţulcile din pregiurul ostrovulul 

“şi al Moliscului, au stătut, însciințându-se că năvălirea lui . 
„Cracra şi a lul Joanh Vladisthlav, carea voise a o face, sai 

împedecat, necăpitând ajutorii de la paţinach!, înturnându:se 

ai bătut Setena, unde avusâse cetate Samoil.» | 

«După acâstea . ad trimis aşupra lul loann Vladisthlav, 

- carele nu era departe de el, pre Constantin Diogen.cu sc6- 

lele apusulul şi ale Thessalonicânilor. -Acelora, după ce sai 

dus, loann Vladisthlav le-au pus 16șuil. Acâsla v&dându-o 

"împăratul, el însuș ai mers călariă înainte oștilor, şi nu- 
mal atăta. dicând:. «Cine e ostaş, vie după mine!» au 

strîns” calul în pinteni. V&dând cel înainte trimişi îndrăzni- 
- € - da a . a ES Pi 

rea împăratului, s'au spăimântat, şi înturnăndu-se la tabăra 
1 ?a Mi p , A ui ş : ” lor, alta n'aii strigat, fără :numal: «Betere 6 Tădoap !  Ve= 

„deţi. pre împăratul!» şi toți ai prins. fuga din preună cu 
loann Vladisthlav. Diogen cu al să! căpătând. [curagiu] i-a 
gonit, și mulţi au tăiat, prinsau şi 200 -de călăreţi îmbră- 

„-caţi în ferr, şi cail și bogagia lu Ioann' Vladisthlav, şi pre: 
„ Vărurseul. Impratul săvărşind acestea, s'au înturnat la Bo- 
dena, și de „acolo, după ce au întocmit tote. în Tarierad 
în 9 Ianuarie al indictionului 15, în. anul de la zidirea, lu- 
mel 6526, (iară de la nascerea lui Hristos 1077).> 

( Aci încă însemnă, . că ostașii lui Ioann Vladisthlav ai ost mal cu samă români de viadisthiav au 
e viță, re - * : 

trelea. cum ar fi strigat: a ecum Și el, altmin- «Vedeji pre împăratul !> chiar ro- 

ac
or
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 ae 
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mânâsce, măcar că Chedren- ca grec răi au scris cuvin-, 

 1ele [acelea]. 

Anii 1018, 1019. <Joann Vladisthav, iarăș Chedren 1 dice: 

„scăpând de primesdie mai sus disă, Sau dus, se bată Dyr- 

rahiul, şi începând războiul, saii omorit, nu se scie de cine, 

după ce au domnit doi ani şi cinci 'luni; despre a căruia 

morte însciinţându- -se împăratul prin. prefectul Dyrrahiului, 

patrichiul Nichifor Pegonitul, | îndată ai pornit, -şi după ce 

au venit la Odriă, Vai întimpinat fratele și, feciorul lui 

Cracra. celui “vestit, aducându” bună vâste, că să supune 

" împăratului Pernicul cel mare, şi alte cetățulci până în. 35; 

„cărora. după - vrednicia lor mulţemindu- les pre Cracraă. lâit 

„făcut patrichiu, şi el au. venit în  Mosonopoiit. Acolo ai 

venit la dânsul soli: de le Pelagonia, din Morovisd, şi din - 

““Lipschiă, supunându-se._cu cetăţile lor, împăratului. De a- 

colo- aii mers la Serra impăratul, şi au venit la densul 

Cracră, aducând cu sine pre acâia, caril fusâse preste .câle .: 

35 de. cețăţulci, ce se-supusâse, şi toți sai primit cu. cinste. 

Venitat Şi Dragomuz dând Strumpita, și aducând cu “Sine 

pre patrichiul Ioann prefectul Haldiei, carele prins fiind de 

“Samoil craiul, 22 de anl robise, şi pentru acâia pre Dra- 

gomuz încă Pau făcut patrichit “împăratul. Cât sai apro- 

piat de Strumpita împăratul, au venit la densnl David ar- 

hiepiscopul Bulgariei cu cărți de la Maria văduva lul Ioann' 

Vladisthlav, carea. făgăduia, “că va da “t6tă Bulgaria, nuinat 

de va dobândi niscari c6rerl.>. 

- «VeniPau Şi. Bogdan domnul cetățuicilor câlot din lăuntru 

8 ră» tvdorp 2dorpov, TOTĂAIc, şi el încă saii făcut patrichiă; 

pentru că de mult ţinea cu împăratul, şi omorâse pe socru-stă. 

| «De: acolo ai mers la cetatea. Scopia disă, şi lăsând mal | 

"mare preste dânsa pre. patiichiul” "David Arionitul, s'au în- 

turnat „prin cetăţulcile- Stupeiti şi Prosac- „ones De acolo ple- E 

pendio Historico ad annum a 4i. Im- 
Li | Georgius Cedrenus in „Com- peritoris Basilii' 11,. Bulgaroetoni.



când spre drepta, au întrat în-Ahrida..... carea cetate era 
"cea căpetenâscă în totă Bulgaria, și scaunul crailor era în- 

, trânsa, ŞI acolo se ținea vistieriile, pre care deschidendu-le, 
mulți bani, corone alcătuite din petri scumpe, veșminte 
întraurite, şi o 'sută de măji de aur [ai găsit], care tâte 
le-au cheltuit în ostași în loc. de congiariă. Preste Ahrida 
ai. pus mal mare pre: patrichiul Evstatie Dafnomel, dându'“ 
buni păditori.. Apoi ai eşit în tabără de' ai primit pre vă-" 
duva lui: loann Vladisthlav cu trei feciori, şi șese fete. A- 

- ducea dânsa 'cu sine și pre „un fecior de căpătat a lui Sa- 
„moil, și doao fâte ale lui Radomer. (almintrelea Gavriil Ro- 
man) feclorului lui Samoil, Și cinci feciori tot ai aceluia, dintre 
carii unul fusese orbit de Ioann Vladisthlav atunci, când au 
omorât acesta pre Radomer, şi pre musrea lui, şi pe 

„Vladimer ginerele lui Samoil. Mai âvea. Maria din Toann Vla- 
disthlav şi alți trei feciori, şi aceştea fusâse în muntele Tmor, carele e unul din vârfurile munţilor Cherauniceţi. Împăratul 
pre Maria o aâ priimit cu blândsţe, şi ai poruncit se o țină. cu cela-lalți. Da | ” 

«Afară de aceşiea şi alți bulgari din cei mai de frunte 

ML
: 

SN e , Îi Sau impreunat cu împăratul, precum Nestoriţ, Zariț şi Bo- . bromer „cel mai tînăr, fieşte-care cu: ostașii, şi pre toți i-au primit împăratul cu blăndețe, şi: i-au cinstit 'cum i se. cu- vinea lui. e a 
_«Ba ce e mai mult, şi Grusian feciorul lui Ioann Vla- disthlav cu fraţii săi, despre cari! am dis mai în sus, 'că fugise în muntele Tmor; îndelungata încunglurare nu mal Putendu-o răbda..... au poftit de la împăratul securitate, și ai făgăduit, că se vor supune, cărora omenâsce le-ai. răs- puns...... Din Prespa s'au dus: împăratul în Diaboiui, şi a- colo ședând în thron, au ru, | pre cari m ngâindu- cu cuvinte dulci şi pline de ornenie, pe trusian lau. făcuț magistru: iară na. a a 8 dară pe cel q al lui, i-au făcut patrichi. » | i E col (aţi 
Du : a a pă acestea scrie acelaş Chedren, că. pre 

Sa 
Maria muma 

a 

primit pre Prusian cu frații. lui,”
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“lol Prusin încă o ai facut împăratul Zostă, „carea cinste 

era între muleri, ca şi a fi patrichi! între bărbaţi. 

“Bogdan "Domnul cetățulcilor. celor din lăuntru, despre: 

carele scrie Chedren la anii aceştea,. mi se vâde a fi fost: 

Toparh preste "-Constanţia şi câl&-laite cetăţi, ce sânt de-a. 

stânga Dunărei, adecă în Valahia de acum, despre care sai 

făcut cuvint la anul 972. Carea părere a mea, căci are fun- 

dământ, m& -lace -a crâde, că Bogdan încă ai fost Român; 

ca şi Cracra şi toți cel ce sânt din semința Comitopulilor. 

Vedi şi acâlea,: care am scris la anul 963. | 

“Așa ai. cuprins de. odată Vasilie II.. Bulgaroctonul  tâtă . 

Bulgaria, şi precum scrie Nichita Honiat! au făcut 'Testă-. 

mânt (diată), ca de cum-va se vor „scula Gre-când şi -ro- 

“ mânil, aşa se lucreze cu dânşii, cum ai lucrat el cu bul- 

garij, carea diată o ati pus în mănăstirea lui. Sosthenie în Ța- 

rigrad, precum mai pre larg se va arăta la anul 1187. 

Anul 1021. Bessil saă Bissenil, despre caril s'au făcut po- - 

menire la anul 970, în: anul de acum fără veste al nă- 

vălit în. Ardsl, şi multă „pagubă: făcând, iară Sau înturnat 

la ale sale 2. Gheogrhie leremie . Haner 3 se, îndoiasce, de . 

nai omorât în anul -de acum Sunad pre Othum, despre 

Caril am cuvintat la anul 889. 7 

Anul 1024. Murind. în anul "acesta fără de noșteni îm- 

păratul . apusului S. Henric II, fratele Giselei, și cumnatul 

S. Stefan craiului unguresc, acesta: ati cercat cădința, carea 

o avea fiiul. său S. Emeric în. Bavaria despre mumă-sa 

Gisela, şi drept acâia sau şi certat cu împăratul apușuluy 

Contad LL, următoriul S. Henric pentru Bavaria î. 

„A Nicetas Choniates L, l. cap. 6.| 3 , Georgius Jeremias Haner pe- 

de Imp. Isaacio Angelo. - "| niodi 1-ae Ş 14, 

* Bonfinius. f. 181. Chartuitius 4 Cortholt pag: „306. Stilingas 

£. 187. Timon in Epitome Chro- 136, 
SI a sed. 

nologica, f. 3,.
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Anul 1026.. Marind Vasilie II. Bulgaroctonul, i-ai urmat . 

Constantin VIII, supt a căruia împărăție precum. serie Che- 
“drent: «Paţinachil au. năvălit în Bulgaria, şi prea mulţi 6- 

meni, povăţuitori și oști i-ai omorât şi prins. Drept acdia 
împăratul Constantin VIII, au făcut povăţuitoriii Bulgariei 
pre Constantin Diogen prefectul Syrmiului, carele mai ade- 
se-ori lovindu-se .cu Paţinachil, mal pre urmă i-aă bătut, 
şi. întirindu-i preste Dunăre, i i-au silit se remână acolo.> 

Așişderea. scrie Zonara 2. | | ă 

“Anul 1029. Despre- Prusian . fi iul luj loann Vladisthlav 
craiul Bulgariei, despre carele am cuvîntat la anul 1019, 

“așa serie Chedren? la anul de acum: <În vrâmea acdia 
pârât fiind Prusian . Bulgarul (mai bine ar fi scris Românul) 
Şi: magistrul, că înțelegându-s -se cu Theodora. sora Avgustey 
Zoe, vrea să răpescă împărăţia, sau pus supt.padă în mă- 
năstirea. lui Manoil, Şi îngroșindu-se'prepusul, i-au scos o- 
chili, şi pre „mumă- -sa Maria _Zosta o aă „lepădat din Ţa- 

" rigrad.> 

Așișderea scrie Zonara £. 

“ Anul 1030. Certarea, carea o avea s, Stefan craiul ungurilor 
„cu împăratul apusului Conraa II, pentru Bavaria, cum s'au. 

dis la anul 1024, atâta aă crescut, cât în anul acesta, sai 
venit la arme, ci nu îndelung au ţinut războiul, căci mu- rind S. Emeric, pentru a căr uia cădinţă se pornise, în grabă Sai aședat5.. | 

Anul 1031. Despre Prusian mar. pre urmă aşa serie Che- 
7 N 

So 
) Georgius Cedrenus in Com- 4 . ă 

pendio Hisiorico ad an. 1. Imp. | : * Joannes Zonaras Tom. 2 
Constantini VIII. . » pag. 230. 

2 Ţ i | 
pag. 208 fonaras Tom. 2. | * Chartuitius in vita S. Ste- 
3 Georgius Cedrenus în Comp, Phani f. 190. 'Thuroezius f. 97. ist ad an. 1. Imp. Romani II. | Ranzanus f. 356. Timoni in Epitome 

Ss | Chronologieae,
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dren!: «În'anul de la zidirea lumii 6539, în indictionul 

14, pe Prusian. Pai tuns călugăr, iară, pre mumă-sa de la 

mănăstirea - Vuchellariului din Manticheii o au trecut în 

Thrachia». | 

„Tot îniru acesta an ai murit şi s: Emeric fiul sântuli o 

- Stefan” craiului unguresc ?, ȘI după dânsul ai marit şi.mu- . . 

mă-sa Gisela, căci scrie Ens3: .«Muma lui Emeric încă nu: 
mult ai.trăit după. fiiul său, după. a, căruia morte, Stefan 

Şi-au luat altă mure iarăș Gisela. numită din familia. Bur- -: 

gundilor>. "Gisela acsta,. nu cea dintâiu, au îndemnat pre 

Sebus se scâtă. ochil lu! Bezul, pre carele vrea S. Stefan, 

„după ce i-au murit feciorul "Emeric, se!], Jase craiii în lo-. 
cul săi î. Deo întâmplare ca. acâstă sau temut şi Andreiă, 

Bela. și Leventa rudeniile S. Stefan, și drept acâia au fu- 

“git întâi, în. Bohemia, - -apol în Polonia: 

Anul 1032. La anul. acesta aşa scrie Chedren 5: «În anul 

de la zidirea lumit. 6540, în 28 Iulie, sâmbătă la. doao C6- 

suri ale nopţei, au. trecut o stea. de la amedă-di spre ms- 

qă-n6pte, careă au luminat tot pământul cu radele sale. Şi. 

„Puțin după aceia, tristă veste ai venit despre- lucrurile TO- 

manilor, adecă: cum că avarii jătuesc Mesopotamia, paţi- 

nachil trecând Dunărea, Mesia de gios, sarachinil margi-  - 
nile Illiricului..,... şi ceia-lalți s'ai înturnat acasă nevătă-. . 

maţi,, numai. sarachinii sai bătut». 
" Aşișderea scrie Zonara ? Şi Calvisie 8. 

Ânul 1035. In.anul de acum, după cum. scrie  Chedren 2: 

și Zonara 0, paținachii trecând, Dunărea, au prădat tea, Bul- 

1 Cedrenus “Tora. 2 p. 729, 6 Cedrenus Tora 2, p. 730. 

- 2 Chartuitius, Thuroezius, Ran- | 7 Zonaras Tom. 2..p. '232. 

„Zanus et Timon Il. ce... 5 Calvisius in Opere Chronol. 
vEns p.4l. ad h.an. 
+ Thuroezius f.: 97. 9 Bonfi-. 2 Cedrenus ad an. 1. Michae- 

nius. f. 185,. 
% Thuroezius f. 98. et 103. Bon- Jis' IV. Paphlagonis Augusti. 

finius f.. 185 et 194.. Se 19 Zonaras. “Tom. 2. pag. '236.
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garia, 'Thrachia şi Machidonia, în carea pradă ce n'au tre- 

 buit să pătimescă, şi bieţii Român) ? - 

Anul 1036.. «La anul dela urzirea lummel 6544, în indic- 

tionul 4, primăvara, dice Chedren !:: paţinachil de tre! ori 

sau slobodit în: ţinutul. romanilor, stricând tote, câte le- au 

fost înainte, și pre câți au prins, pre toți i-ai omorât cu 

nespuse chinuri, nepărtinind la vre-o vârstă, vii încă ai 
prins pe 5 povăţuitori: pre I6nn Dermocaitul, pre Barda 

- Peţ, pre Leon Calcotuba, pre Constantin - Pretorul şi pre 

Mihail Strabotricariu». 

'Aşișderea- scri€ Zonara 2. S 

Anul 1038. Anul acesta e vestit fârte nu numai la isto- 
ricil cei unguresci, ci şi la cei streini pentru mortea S. Ste- 

fan, celul dintâiu eraiti al ungurilor, ci nu toţi istoricii se 
nărâvese. în anul. acesta. Eu am'urmat celor mal vrâdaici 
de credinţă, „lui Turoţie 2 şi lui Ranzan $, şi pentru acdia 
„pun mbrtea Sântului Stefan la anul acesta. Tu cetsce pre 
Haner 5, şi maj multe vei afla într'Ensul. 

Anul 1039, După msrtea sântuluy Stefan: prin ajutoriul Gi- 
selei: văduvei crăiasei ceil din familia burgundilor, sau fă- 
cut crai Ungariei Petru Alemanul 6, pre carele Pai şi în- 
coronat ungurii în anul acesta ? 

«Intru ăcest- an dice Chedrens: Sai rădicat şi bulgari! 
asupra romanilor, cu acest prilej, Gre-care bulgar, anume 
Petru poreclit Delean, șerbul unul țarigrădsn, au fugit din, Țarigrad, şi umblând prin Bulgaria, au venit până la Mo- 

! Ceărenus i in Comp. Historieo' „6 Tnuroezius 1. 98. 99. Ran- al an. 2 Michaelis IV. Paphlago- zanus f. 357, 
DIS Aug. 

_2 Zonaras |, e. i 7 Petrus de Reva Centur. f. 3. ă 
* Thuroczius f£. 9. in margine. Ranzanus f, 356. | % Georgius Cedrenus în Comp. Georg, Jeremias . Haner Pe- 

oa, er deremi „| Hist. ad an. 6. Michaelis IV. Pa- 
e „| phlagonis Augusti. |
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rava şi Bălgrad, care sânt cetăţile. Pannoniei de-a 4r6pta.. 

Dunărei, vecine cu ţinutul unguresc, şi dicând:: că el iaste 

fiiul lui Roman şi nepot lui Samoil (craiului Bulgariei), au - - 
pornit pre. bulgari de aa credut și Lai făcut craiă Bul- 

gari! Dâcl Lai dus în: Nais şi Scopia, câle mai de frunte 

cetăți ale Bulgariei, pretutindenea craiii bine-vestindu!l şi 'a- 

mar omorând pe grecii, pe carii afla. Acesta, înţelegându-o 

Vasilie Syriadem prefectul _Dyrrahiului, în grabă au strâns | 

oștile de acolo, şi le-au dus în cântra Iul Delean,..... “Tară 

după ce au sosit la. locul ce se “chiamă Debra, sai sfădit . 

“cu tribunul Mihail Dermocaitul, carele Pai pârât, că vrea 

se -răpâscă împerăţia, pentru acâia împăratul Pai măzălit, 

și trimiţendu'! în 'Thessalonica, Vai pus supt pază. Dermo- 

cait, căci acesta aă urmat lui Synadem, nebunesce purtând. 

diregătoria, în scurt: timp i6te le-au r&scolit. Pentru că a- 

câia, pre caril i-ai “jăfuit fară dreptate, — sau sculat asu- 

pra lui, și el sîmțând 1âşurile, au fugit n6ptea. Ei așa dară 

temându- -se de împăratul, aiavea s'au desbinat de câtră împ&ra= - 

"tul, şi pre unul dintre ostași, carele era sciut de înţelept şi de 

lare, anume “Teihomer, Pai rădicat împărat Bulgariei. Des-“ 

părtindu-se în doao bulgarii, ŞI. cunoscând craiii unil pre 

Delean, alţii pre Teihomer: Delean ai chiemat. prin. cărți 

pre Teihomer să se unescă la o laltă, apoi. după ce ȘI-aă 

unit oștile, pre toţi i-a. chiemat şi le-au cuvintat, că del 

cred pre dânsul a fi din sânge crăiesc, precum şi iaste din 

Samoil. prăsit, şi poltesc să le fi» craiu, să lâpede pre Tei- 

homer ; almintrelea el însuși se va lăsa, şi crăimea 0 va 

„da lui Teihomer: — După ce au dis 'acâstea, s'au făcut mare 

larmă, și strigând că numa! pre Delean îl voesc craiu, pre 

Teihomer îndată: lau ucis cu pietri. Delean remâiud craiă 

singur, oștile sale le-aă povăţuit la 'Thessalonica împrotiva 

împăratului. Ci împăratul fără vre-un rând și-au tras '0Ș- 

tile: spre “Țarigrad, lăsând t6lă bogagia, aurul, argintul: şi 

sculele, se le ducă după dânsul domesticul Manuil' Ibaţa, |
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carele luând -tâte la sine, cu re-care Evnuh şi Cubicula-. 

rii, ânume Cheonit, ai trecut la Delean..... “ 

 « Alminteelea,-Delean. bine sai purtat; căci trimeţend cu 

Sste pre Caucan, ai luat Dyrrahiul; Anthim încă trimis fiind 

cu altă 6ste în Grecia, ai bătut pre Allacaseit la Theba, omo- 

rând mulți thebani. Atunci s'au plecat bulgarilor şi ținutul” 

Nicopoiului, luând afară Naupactul. Pentru că trimis fiind 

în țînutul acela un țarigrădân a nume Ioann Cuţamyt, se - 
scâtă tributul, mai aspru. şi nedrept purtându-se cu lăcui- 

torii, şie însuşi şi-au căştigat osândă, şi lor le-au dat pri-" 
"ej de a se pleca dela împărăție. Căci au tăiat tot dărăburi 

pentru  scumpâtea lui, şi blăstămând pre împăratul roma- 

„nilor, scuturând jugul, sau unit cu bulgarii, nu atâta pen- 

tru dragostea lui Delean; cât pântru ura Orfanotrofului.— 

- Pentru că împăratul Vasilie (Bulgaroctonul), când ai: supus 
pre bulgari, nemica au “mutat din câle obicinuite, nici ai 
stors mal mare dare, de cum aii fost supt Samoil, adecă 
-ca fieşte-care „bulgar “(şi român) carele avea un jug sai o 
păreche de boi, se .dea în commun un. modit sau călâtă 

„de bucate, şi altul de meiă.sai mălai mărunt, şi o vadră 
de Yin. Orfanotrotul acâstea le “mutase în: bani, care lucru 

nesuferindu'l. nicopolitanii, S'ai înturnat la cel de'un nm 
cu dânşii cc | | 

eri Duane m at ata d Sano et cuprius Turcii : de a cel până atunci, până ce au 

anii mal din. nainte înce a Sia. Precum sati arătat la 
» incepând de la anul, 963, şi se vă 

arăta a cel viitori. -Despre. Ibaţa şi Caucan vea! care am 
ris la anul 1014... Doră: şi. Anthim au fost român, câcl 

cam așa îl sună. numele.  .. 5 | | 
| Anul 1040, „In anul acesta scrie Chedren dicând: anul de la facerea lumil 6549, indictionul 9, luna. lui Sept "mie patrichiul Alusian prefectul Theodosiopoiuli!. fiiu . 

9 i i | Georgius Cedrenus aq an 

«In | 

em- 

l-al . 

7, Imp. Michaelis IV. Paphlagonis. | 

i
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doilea al lui Aaron: (fratelui lui Samoil), fugind fară de veste: 

din Țarigrad, au trecut la Delean. Pentru că părit fiind de: 

nedreptate, mai nainte de a i se lua şi cerca causa, Joann 

fratele împăratului. au stors 50 de funţi de aur de la den- 

„sul, şi i-au luat şi o mueruşcă Îrumușşică, pre. carea o ţi- 

nea în Harsian: şi după ce mult s'ar fi rugat împăratului 

şi mar fi. dobândit să i s6 facă dreptate, deznădăjduind, 

despre- lucrurile sale, sai îmbrăcat în . veşmiînt armenesc, | 

și făcându-se a fi şerbul: lui Vasilie Theodorocanul, ŞI că 

mârge în 'Thessalonica la împăratul, pre ascuns ai fugit şi 

au mers în ostrov, unde se tăbărisă Delean cu t6tă -6stea. 

Cu mare bucurie aii primit Delean pre Alusian, temându-se: 

"ca nu cumva să 'se închine bulgarii lui Alusian, ca unuia 

ce eră născut din sânge crăiesc. Drept acâia Pau” primit 

(precum se vedea) soț, şi Tai trimis cu 40, ;000 de - ostași 

să bată 'Phessalonica, preste carea atunci era mal mare, 

| patrichiul Constantin vărul împăratului. Ajungând acolo A- 

lusian, cetatea o ai închis cu şanţ, şi ducând mașine, cu , 

tot deadinsul o ad bătut, ci după ce în zădar o ar fi bă- 

tut în şse dile, de pretutindenea fiind alungat, şi desnă- 

dăjduind de a o putea lua, sai sfătuit să o cuprindă cu în- 

delungă încungiurare. Ci cetăţenii în Gre-care di au eşit 

la mormîntul: muceniculul Dimitrie, şi, tă noptea rugân- 

" du-se, sau uns cu micul, cu care isvorâsce din mormint, apoi 

„deschidând porțile, cu o inimă. sai slobodit asupra “bulga- 

rilor, având şi leghionul celor inimoși cu sine, şi spăriind 

“pre nemici cu năvălirea lor cea fără de veste, s'au fugărit, 

-_neindrăznind cineva a sta sau a se apăra. Ai. cădut dintre: 

bulgari ca la 15, 000, şi sau prins nu mal puțini, ceia- -lalţi 

cu rușinosă fugă ati i scăpat la „Delean, + dimpreună cu A- 

„lusian.> - în | 

Aşişderea scrie Zonara. - 

Anul 1041, «După ce sau intămpist porderea la anul tre-- 

i Joannes Zonaras tom. 2. p.24i. | ,
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cut spusă, dice Chedren ! împreunăndu-se Delean cu Aln- 

“sian, au început a gândi rău unul de altul; acesta ruşi- 

nat fiind pentru: pârdere, acela judecând că ai fost vin- 

dare: pentru acâia. unul altuia tindea laţ și cerca prilej de | 

a. se perde. Mal pre urmă Alusian sfătuindu-se cu unii 

din "prâtenii să, ai: chiemat pre Delean la ospăt, ȘI a- 

colo după ce sai îmbătat Delean, nesciind vre unul din- 

“tre bulgari i-aii scos ochil, apol'el au fugit în Mosonopoiii 

“la împăratul. Pre Alusian împăratul Lat făcut magistru și 

“Vau trimis în Țarigrad la Oifanotrof, iară el aii trecut prin 
"-“Thessalonica în Bulgaria, şi prindând pre Delean, Vai tri- 

mis în Thessalonica. De acolo mergând: mai înlăuntru, îm- 
-plătura cea din l&mne făcută de. Manoil Ibaţa, ca să îm- 
pâdice oștile împăratului, şi el se ţină cele din lăuntru, , 

„în grabă o: ai stricat, şi răsipind adunarea bulgarilor, a 
“prins pre Ibaţa. După acâia rânduind lucrurile Bulgariei, | 
şi cine se fie mal. mare preste dânsa, sau înturnat în Ța- 
rigrad, ducând cu sine pre Delean. Şi. pre lbața.» 

" Aşişderea scrie Zonara 2. 
Petru Alemanul, al doilea crai al Ungariei, nebăgând 

în vre-o samă pre unguri, al cărora crai era, deregătoriile 
c6le mai mari le-au dat nemților ȘI tălianilor, pentru ca- 
rea faptă a lui, unguri Sau bucurat și lau lepădat din 
crăimeă, punând în locul. lut crai pre. palatinul Aba, ca- 
rele "fosta ungur sau coman, adecă român, iarăș fost'aii 
cumiiat sail nepot sântului. Stefan ? vedi pre Haner 5. 

Anul 1042. Petru al doilea craiii al ungurilor «după ce Sai măzălit, ai fugit în Bavaria la împăratul apusului! Henric al treilea, de carele s'a primit cu dragoste: “pentru 

1 Georgius Cedrenus ad an. 7, * Ia em Ranz - i Imp. Michaelis IV. Paphlagonis. ]] îm, Hanranus et-Bonfiniue 2 Zonaras 'Tom. 2 p. 249. | ia 
* Thuroezius f. 99. Ranzanus * Gorg.. Jeremias. Hancr. peri- f. 357. Bonfinius f. 189. odo 2 N „9do 2. $.23 nota. n,
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acâia craiul Aba s'aii mâniat fârte, şi în anul acesta au 
prădat Austria. și Bavaria, apol cu mare dobândă întur- 

nându-se ca se îmblânqâseă pre Henrie, se nu "SI facă. de-, 

- slul, multe i-ai dăruit şi mai multe i-ai fagăduit. 1 

Anul 1044. Aba al. treilea“ craiă unguresc, aședându-se 

în scaun fără de vre o. frică, pre supușii săi mal 'tare- 

i-au năcăjit de cât Petru: drept acdia unii dintre un- 

gun au fugit la împăratul Henric, și sai rugat săi mân- - 

tue de tyrănnia lui Aba. Iară împeratul în anul de acum 

luând pe Petru (despre carele gândea că se va omeni. de 

aci înainte) cu sine, cu mare: 6ste au întrat în Ungaria, 

și bătându-se cu Aba la Iaurin, Păi învins și “fugărit, pre 

carele în fugă Pai ŞI omorât ungurii să), iară pe Petru Pau - 

dus în Alba cea, .crăiască şi lau încoronat a doua „« “6ră, fi- 

ind de faţă și împăratul2. | 

Anul 1047.: Petru Alemannul întru a doao crăime, mai 

întăiu sau purtat bine, iară după: aceia “mai reii. ai fost 

de cât în crăimea cea dintâiu3. Pentru acâia Visca, Bua " 

și Bucnav, (dintre carii acești doi de pre urmă, ali fost, fe- 

dorii lul Giula celui mai tinăr, „despre carele am scris la: 

anul 1002), sau sfătuit „să aducă pre Andreiii, despre ca- 

rele am cuvîntat la anul 1031; din. Polonia şi sel pună 

craiă, ci vEdindu-li- -se sfatul, cu amară „morte Sau omorât 

" de Petru. întâmplarea acesta vădându-o țara, sai strâns, . 

Şi în anul de acum au trimis solii Să, se aducă pre An- 

dreiu 5 şi pre Leventa, căci Bela Sali iost căsătorit în' Po- 

lonia 5; apoi ai "omorât pre. toți streinil, carii fusâse de 

Petru înălțat la. - deregătorii *. De una ca acesta temându-se 

1 Thuroezius £. -100, Boninius 5 Thuroez. 107. Bonfnius E 

£..190, 196. 
2 'Thuroezius. f. 102, Bonfinius “6 "Phuvoez, 4 104. Bonfinias 

î. 191. Timon f. 4. 194. : 

 ggLardez- î 19% „Ranzanus, î 'Thuroez. [104 seqq:. Bon- 

că Turoez, |. e Bonfnius(. 193. finius f, 195. Ranzanus f. 357. seg. |
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ȘI Petru, ai vrat sa fagă în Austria, ci Vai tras din cale 

cei ce păzia; şi Pau -istovit, dară cum? vedI pre Hanerl. 

După -m6rtea lui Petru așa dară “ungurii Şi-au încoronat 

craiu tot întru, acesta an pre: Andreiu cel dintâiu 2, carele 

" fiind bătrân şi neavând moștâni, căci Leventa murise, au 

chemat pre frăte-săi Bela din Polonia, şi i-au dat a treia 

parte: din Ungaria se o stăpânâscă3. F aşing? dice, că par- 

tea a treia. au fost Ard6lul. - E 

„Anul 1048. Andreiii întâilea uitându'şi făgăduinţa, carea o 

făcuse: fratelui săi lui Bela, celui dintâiu, -ca el să urmeze 
E în crăimea ungurâscă, în anul de acum sau “căsătorit, lu- 

“ând pre Gre-care Agmundă, fată de rus, din carea ai năs- 

cut doi feciori, pre Solomon: Şi pre. David5. 

Anii: 1049 şi 1050. Cine vrea a sci tot n&mul patinachilor, 
carii almintrelea sau numit patinachite şi peucenegi, cel€- 

scă “pre Constantin -Porfyroghenetul 6, pre. Chedren? şi pre 

Zonara8, cari! destul de larg scriă nu numa! urzirea şi 

împărţirea n&mului. acestuia, ci şi lăcaşurile lul. Eu numai - 

acâlea le voii însemna la anii_aceștea, care se țin de cro- 

nica românilor. Așa dară sciut să fie, -că paţinachil pe vre- 

mea acesta ținea tot pâmântul cât iaste întră o parte a 

munților Carpatului, întră Boristen,: intră marea nâgră şi 
întră Dunăre, adecă: ţinea şi Moldova cu Bessarabia, și o 

„parte a țerei muntenescă; căci tâtă Valahia nu o au stă- 
pânit, precum. sai , arătat la anul 972. _ Preste Paţinachi la | 

> 

1 Georgius Jeremias Haner Pe- &. Constantinus Porphyrog. de 
ri iod. SE £. 108. - | againistrationo Imperii Cap. 37. 

3 Thuroez. f. 108. Bonfiniusf. | .| - 199, Aa î e ” Georg. Cedronus in Comp. 
+ Faschingius  Novae” Dacia Hist. ad an. 7. Imperatoris Con- 

Part. 3. pag. 108. Di stantini IX. Monomachi, 
5 'Fhuroez. f. 108. Bonfinius f. ! 3 Joannes Z . 

199. Ranzanus f. 358. PI onaras Tom, 2. pag 257. seg. 

+ 

N
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anii de acum stăpânea ca 'un mal mare voivod Tyrah, om 

de luminată nascere, dară nici o virtute. Era între dânşii şi 

alt bărbat, anume Cheghen de prost nm, dară fârte bun 

ostaş, Tyrah ne putend suferi virtutea lui Cheghen; vrea se'l 

potâpă: ci prinqând de veste Cheghen, în anul 1049 au tras 

la sine doao nemuri din câle trei- -spr&- -qece ale paţinachilor, 

şi Sau apărat. totuşi Vai învinş 'Tyrah, având unspr&-dâce 

nâmuri în partea sa: drept acâia Cheghen cu 'doao- dăci de 

mil. de paţinachi ai scăpat preste “Dunăre la romani, şi 

făcându-se creştin cu toti al. să, au dobândit deadrâpta Du- 

„_mărei trei cetăţi de la împăratul Constantin al IX, Monoma- 

hul, din care adese-ori. se slobodia, şi jefuia pre paţinachii : 

lui Tyrah. Pentru acâia: Tyrah au trimis la împăratul, şi s'au 

certat cu el pentru ce îngădue unele ca acestea; ci împăratul 

lau ris. și pre sol i-au slobodit fără nici-o ispravă. Tyrah 

încă după ce au înghețat Dunărea, ai trecut cu 800,000. 

de paţinachi în ținutul romanilor, şi în anul 1050 forte 

mare pradă au făcut, ci nu îndelung le-ai slujit norocul; 

pentru că aflând mult med în: Bulgaria, a căruia „dulceţă 

şi putsre încă nu o scia, s'au. imbătat “de med, carea în- 

țelegendu- -o Cheghen de la unul, carele fugise la «el, cu ma- 

gistrul Constantin Arionitul povăţuitoriul Odriului, cu Va- 

silie Monahul povăţuitoriul Bulgariei, şi cu Mihail fiiul luk 

Anastasie prefectul Drăștiorului au dat preste dânșii, cari 

spâimântându-se au lepădat: armele. şi sau. dat romanilor. 

“Cheghen vrea ca pre tou se! taie. ci Vasilie Monahul pre 

aceia carii scăpase.de mânile lui Cheghen, luându-le armele, 

i-ai aşedat în şesurile Sardicel, ale Naissului şi ale Ev- 

(apelului. Pre Tyrah cu 140 de bărbaţi lângă sine Vai dus. 

la împăratul în Țarigrad, unde toţi X-au botezat, şi fârte 

cinstindu-se, acolo ai trăit in odihnă. Aşa le scriu tote a- 

cestea Chedren şi: Zonara la locurile mal sus aduse. | 

Tot în anul 1050 sau rădicat cu 6ste asupra lui An- 

dreiu craiului Ungariei, Henric al. treilea împăratul apusului, 

pentru uciderea craiului Petru, şi aă încungiurat Pozonul, 

Cronica românilor. Tom. ÎI, . 21
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ci fără de folos; pentru că sai întețit a se trage îndărăpt.!. 

Anul 1051. De anul acesta să văd a se ținea, care le scrie 

Zonara ? dicând: <Având romani! războiu cu Turcii de la 

resărit, împăratul (Constantin Monomahul) ai ales 15,000 

de paţinachi, şi dându-le arme, cal şi povățuitori din nemul 

lor,. i-ati trecut în Hrisopoiu, şi le-ai poruncit să mergă 

în Iveria, dându-le şi călăuz. Caril mergând până la Da- 

matrin ai stat, nici ati vrut: se. mârgă ma! încolo, ci în- 

turnându-se până la strâmtârea. mărei, lângă mănăstirea 

sfântului 'Tarasie ai trecut: marea înnotând cu call, nici 

Sai oprit; până n'aă ajuns la n6mul lor. Împreunându-se 

cu. ceia-lalți. paţinachi, şi întindându'și -corturile . lângă țer- 

murii. Dunărei, au năvălit.in Thrachia, şi de vr'o câte-va 
orl au învins oștile împărătesci cele. asupra lor trimise, 

întru atâta sumeţindu-se, cât prin tâtă 'Thrachia şi -Machi-: 

“donia alerga fără de vre o bântuială, şi prăda tâle, nu 

“numai cele mal de departe, ci.și edle mai aprâpe de Ţa- 

rigrad. „Mai pre urmă au făcut pace cu romanii pe 30 de 

ani: aşa sau sfârşit războiul cu. Paţinachil.> | 

„ Aşişderea scriu Chedren 3 şi Glica î. 

Henric al III, încă gândind că în anul acesta va fi mail 
norocos asupra ungurilor, sau sculat cu 6ste în eGntra 
craiului Andreiă celui dintâi, ci tare sau înşelat cu nă- 

„dejdea; pentru că iarăşi s'au învins și au trebuit se facă 
“pace cu Andreiă, logodindu- ŞI şi fata, pre. Sofia, după So- 
„lomon  fiiul lui Anăreiă, carele era numal de 5.anl în 
vârstă 5. a i : 

Anul 1053 Andreiti cel dintai, craiul ungurilor, fiind 
mal nainte logodit Solomon fiiul s&u cu Sofia fata lui Hen- 
'vic. al treilea, în anul acesta preste fagăduința carea o fă- 

1 Thuroez. f. 109. Bonfihius f. 
199, Csatari p. 147. i Cere p. 824, 

2 J. Zonaras T. 9, p. 258. 259. 
5 'Thuroez. f. 110. seg: B onf. f. 

3 Cedrenus T..2. p. „378. seqq. d 200. seg. Ranzanus f. 358. ---
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cusă frate-săă Belei, Paa încoronat. crai: 'Ungarier; pehtru | 
care lucru supărându- -se Bela, s'au. dus la socru-său în Po- 
lonia ?. i PR -. NE : Ă ” 

- Tară despre Paţinachi așa. scrie Enghel 2: «In Moldova Și 
Bessarabia, care mal cu samă le lăsase Paţinachii, pre la: 

anul 1053 sai aşedat Uzil, Polovţii şi Cumanil, carii era”. 

prăsiți dintr'un  n&m cu Paţinachil,. drept acdia lezne. sai 

amestecat cu remăşițele paţinachilor, cari! sau strâmtorit! 
în Valahia de acum.» În cât iaste, că: paținachii sânt pră- 

siți dintrun nm. cu Comanii, Anna Comnena încă măr- 

turisâse., întărind că tot o limbă au.» : 

Tot pre: acest timp trăia Leon arhiepiscopul Ahridăi, ca- 

rele multe aă scris asupra. lătinilor pentru azime şi sâm.: 

bete supt împăratul Constantin Monomahul . şi patriarhul 

“Cherularie, precum arată: Lecvien £. Ba încă şi alt Leon ar- 

hiereul Preslavei, carele iarăşi au scris împrotiva latinilor, 

precum iarăși. Lecvien arată, 

“Anul 1057: La anul. acesta - aşa scrie. Ioann Schyliţeo: 

«După ce “unguri! au- stricat pacea cu. romanii Și paţina- 

chil. au eșit din gaurile, în care se ascunsse, si vătăma ţe= 

rile din „vecini: împăratul (Isaachie Comnen) gătând acâlea 
care sânt de lipsă - oștilor la războiă, cu tâte puterile ai 

trecut în Triadiţa, şi acolo priimind solie de la unguri, după 

ce au făcut. pace. cu: ' aceştea, şi după putere o au întărit, ati 

pornit în contra paţinachilor, ax. cărora povăţuitori (căci 

era. împărţiţi după n6muri) toți sau plecat, împăratului, şi 

au priimit pacea” şi pretenşugul : singur Selte- nai vrut să 

„dea mâna cu împăratul, bizuindu-se locurilor de lângă Du- 
_năre unde fugise, și stanului de peră ce era . acolo, în care 

"Thurocz.' f 111. Bonfiniuş f. 4 Michael Lequien in Oriente 

201.,Ranzanus f. 358.  . .. Christ. TŢ. 2, p. 292. | , 
2]; Christianus, Engel in atiq. 5 jdem 'Lequien T. 1. p. 1220, 

His Valachiae, Part... p. 140, o J. Soyliezes p. 809. 810. 
î Anna Comnena p. 235. ” a
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punendu- “ŞI nădejdea, pre. şes: încă au eşit, gata fiind a se 

bate cu împăratul. Ci în scurtă vreme ab luat plata ne- 

bunie! sale. Pentru că numai puţini ostaşi mergând asupra 

luy, a fugit si locul cel de scăpat al lui cuprindându-se, 

din fundamânt s'au stricat. Iară împăratul, după ce lau stricat: 

pre el de tot, sai dus la Lovit, şi acolo şi-au întins cortul.» 

Aşişderea scriă: Zonaral!, Glyca? și Anna Comnena: 

iară Stritter+ aşa scrie: «În 'anul acesta, adecă de la fa- 

cerea -lumii 6566, în indictionul 2, întâe di a lu Septem- 
vrie, s'au făcut împărat Isaachie Comnen, şi lucrurile aci 

spuse curând după acâia sau întâmplat.» Ci şi Zonara la 
locul “mai sus adus dice, că sau întâmplat cătră sfârșitul 

lui Septemvrie din anul acesta. : | 

    

Anii 1059, 1060. Bela cel dintâiu, carele în anul 1053 
fugise în Polonia, în anul acesta au venit cu ajutoriu le- 

şesc în Ungaria, căruia eşindu-t înainte frate-săă Andreii 

„cel dintâiu la Tysă, fu lăsat de ai să și învins de Bela, 

apoi şi prins la Moşon, din sus de Iaurin,-(d6ră fugea la 
cuscrul săi pruncul . Henric al patrulea, la carele trimis6se 
mai nainte şi-pre Solomon fiiul s&ă), din carea prinsore de 
ai şi scăpat Andreiu,. dară după acâia tot au fost ucis în. 
pădurea ce să chiamă _Bocon, :întru-al . 12-lea an “al cră- 
imel sale. După a. căruia mârte, ungurii n'au luat în samă 
încoronarea lui Solomon, ci în anul 1060, ai, încoronat 
loruș craiu pre Bela: cel dintâiti 5, 

N . 

Anul 1063. Craiul unguresc Bela cel dintâiu în anul acesta 
mergând în Demeș, iară nu în Temișora, cum amâstecă 
Ceatari 6 Temişdra cu Demeșul, carele nu e departe de Vi- 

id, Joannes donares in Annal. moroca, E 1, B £ 
i num. | seq. on 

2 Glyeas p. 393. f. 202, Ranzanus fi 359. Nadanţi: 
3 Anna Comnena p. 89. 80. 

. 5 

p. 76. Parschitius p. 15. Timon. E- 
4 a Stritterus Paczinacicor. $. 54. | Pitome Chronol. f. 6 
a. ” 

G Tsatări p. 151. 
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“segrad!, ŞI= :au făcut un îhron sati scaun crăesc forte înalt, 

din carele cădând, așa sai zdrobit, cât în scurt timp ai 

murit, întru al patrulea, an al crăimel sale; după a căruia: 

mârte prin mişlocirea lui Henric al patrulea, sai al mi- 

nistrilor lui, căci Henric era - prunc de” 13 anl, Solomon 

-fiiul lui Andreiu cel dintâii, iarăşi sau făcut crai ungu- 

resc, și sau incoronat a doaoa oră 2, 

Anul 1064. Gheza şi Ladislav “cei dintâi. aport numiţi fii 

Belei celul dintâiă, caril fugise în anul trecut după mortea 

tătâne-său în Polonia, în anul de acum  aii adus 6ste'le- 

Şască asupra lul Solomon, dară nu sau “bătut ;' căci 's'aii' 

împăciuit se li se dea a treia parte din Ungaria, şi Solo-: 

mon [u încoronat a: treia Gră, ce nu sai mal: pomenit . 

Anul 1065. Despre descălecarea Uzilor în Moldova şi Bes- 

sarabia am vorbit la anul 1053,. iară la anul de acum. 

aşă scrie despre dânşii Ioann Schiliţe +: «Nemul uzilor tre- 

“când Dunărea pre ostașii caril îi opria de la tiscere, pre 

bulgari, dic şi pre romani, şi cel ce era cu dânșii, în- 

dată i-au bătut. Împăratul (Constantin Duca) trimeţând soli | 

la mai maril nemului, cerca fi-va cu putință. se împace şi 

sei tragă la sine cu daruri? — ci fiind n6mul prea mare, ; 

drept acâia năvălea în „părţile Bulgariei, ca se aibă l6fă, și 

acuma asuprea şi Thrachia. şi Machidonia. Deci gătindu-se 

împăratul asupra lor/ au venit veste; că după ce Sau suit 

în luntri, și au trecut Dunărea povăţuitorii lor cel remași 

„de fome, de ciumă şi de bulgarii şi paţinachil cel din ve- 

- cinătate bătuţi, cu totul sau stins.» 

 Aşiyderea scriiă: Zonara Şi i Calvisie; iară Boghel? dice; ” 

! Anonymus i in Decretis et vitis Ioannes Zonaras tom, 2. 

Regum Ung. Part, 2. p. 45; p. 274. i 

*.Thuroez, f. 113 seg. Ran- 6 “Sethus Calvisius in Opere, 

zanus f. 359. Bont. f. 204 et.206. Chronol. , 

% Thuroez. f. 114. Bonf.:f. 207. t. E elin An- 

seg. Reva in Centur, f. 6. 'Limon 1 Ioannes Cn  Exe ar, 1 

Epit. Chronol. f. 6. , iq: Historia ala .p . 

* Ioannes Senylitzes p. 815. seq | p. 141.
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" «Atunci prin multe pârderi sau, fost împuţinat uzil, ci după. 

acâia ad chiemat pre. mai mulţi de la muntele Caucazului, și 
de la riul Cuma la sine, “şi aceștea sai numit apoi Cuman!.» 

“ Anul 1066. La anul de acum așa scrie „Schiliţe!: «Dio- 
gen. povăţuitoriul Sardicei, fiind. el patrichiă, au cerut: de 
„la impăratul Constantin Duca se] facă vestarh,. iară împă: 
ratul i-ai respuns: Arătănduţă: lucrul, poltâsce plata, și 
lau slobodit deşert. Drept acia eşind Diogen şi mergând 

“la Sardica, . au dat preste nisce paţinachi, caril eşise se 
prădeze (înutul, âcela, şi i-ati bătut, prindând pre mulţi 
Vii, pre caril .cu "capetele celor morți i-ai trimis la împ&- 
ratul; pentru aceia . împ&ratul lau făcut vestarh scriindu': 
«Nu e darul mei o. Diogene! ci e al virtutei, și tariel tale.» 

Aşişderea. scrie și Zonara2. . 
“Tot în ânul 1066, ba. şi în cel următorii S'aii ținut de 

patriarhul Țarigradului Ioann Csifilin, sobor despre. căsăto- 
ria cliricilor, în care sobor au fost de faţă arhiepiscopul 
Gothiei Gel Dora, d6ra al Ardelului. Vedi anul 325 și 
pre Lecvien 3. 

- Anul 1067. Solomon, craiul ungarilor întru atâta. dragoste | 
au trăit noao ani cu văriă să Gheza şi Ladislav cel d'in- 
tâiu, cât şi în anul de.acum la. olaltă. s'at sculat asupra boherailor, carii năvălise . în Uungaria î. 

- Anul 1070. Ta anul acesta iară ș la olalta. ai bătut acei 
trei v &ri pre Osul genărariul lui Giula - povăţuitoriulul Cu- nilor, cari! năvaălise prin „Meseș în Ungaria, pre cari! Ran- zan 5 îl numâsce Comani, iară . Chemâni 6 și Clatari 7 Vlahi sau români. Şi „pâte: fi, „că Giula au fost următoriul lu! Zol- 

1 Ioannes Seyliezes p. 820. 
2 * Joannes Zonaras"Tom. 2 p.276. 
3 

4 Thuroez, + 145, Bonf. f. 208. . 
Rahzanus f. 359. . - 

* Ranzauus f 359. 
5. Kemâny p. 39. Sa 
* 'Tsatări p.153. .. o: 

  
L.equien in Oriente Christ, 

tom. 1. p.:1944. 

  

=. 
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“tan povățuitoriulut Ardeluluy, precum scrie Haner 1; ci Ens2 

dice, că Cunii sânt remăşițele Gothilor, dară eu “mai diceaş 

remăşiţele romanilor celor vechi, din colonit. lu! Traian ; căci 

şi Reva.3 nu". chiamă Cuni, ci Comani, cum s'a chiemat şi 

Românii. după stingerea cumanilor celor adevărați. 

- Vedi și pre 'Turoție 4, cu Bonfinie *. . 

“Anul 1072. Pe 'vr&mea. acesta trăia Nichifor episcopul ce- 

tățer „Belesbugdulul din Bulgaria, cum scrie Lecvien €. E 

Anul 1073 Bissenil, despre. caril am cuvintat la anul 970, 

în anul. de acum ai năvălit în Uusaria supt. povătuitoriul 

Cazar, dară fără de noroc; pentru că fură învinși de So- 

lomon. şi Gheza, şi învingându-se și ajutătorii lor. grecii, şi 

“bulgarii; ungurii ai luat .Bălgradul din Servia de acum ?. 

Cu prilejul acesta, au început Solomon a se mânia cu Gheza. 

“Anul 1074. Sfada din anul trecut la atâta ai venit între 

Solomon, Gheza: şi Ladislav cel dintâr, - cât. în anul. de .a- 

cum S'aă mers la arme, dară cu nefericirea lut Solomon; 

„pentru că acesta fu învins la Vaţ de Gheza şi Ladislav, cu 

ajutoriul din Bohemia, „de la. Oton cumnatul lui Gheza, Şi 

silit se fugă în Ştiria cu- mama şi murea sa, după a că- 

ruia fugă tot în anul de acum Gheza cel dintâiu fu înco- 

ronat. crai Ungariel?.. 

Iarăș la anul acesta scrie Zonara 10 precum. urmâză : «In 

“al treilea an al împărăţier-lut Mihail Parapinan, n6mul. 

Crovaţilor, pre carii. uni: îl chiamă Servil,. vrând se cu- 

prindă Bulgaria, a luat vr'o „câte-va , Jocuri, ci învinși fi- 

1 Haner periodi 3. $ 55. : 'Thurocz. £. 119. Bont. £ 210. 
v 

2 Ens p. "50.- - . | Reva Centur. f.'6. 

3 Reva Centur. £ 7. 

* Thuroezius f. 6. - f. 115. seqq. Ranzanus f. 360. 

5 Bonfinius f. 208. . Timon in Epit. “Chronologica f. 7. 

5. Lequien in Oriente Christ. | . 19 Zonaras în Annal. Lib. 18. 

Tom. 1. p.1289 Nro. 7. 

8 'Fimon. în epit. Chronol. £.7. 

2 'Thuroez. f. 121. seqq. Bonf. 

V
e
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ind, şi mulți perind dintră dânşii, au perdut și ce luase, şi 
au fost siliți a se înturna la ale sale. _ 
«Deci -şi un şerb părintesc al împăratului a nume Ni- 

stor, carele era vestarh şi povăţuitoriă țermurelul Dunărei 
_aă strins. arme asupra împăratului, şi înţelegendu-se cu 

un povăţuitoriii al paţinachilor a” nume Tatu, sau tăbărit 
tocma înaintea” Țarigradulut, şi dojenindu-se de împăratul 
se pună armele, au. respuns că va face, del va da împă- 
ratul în mână, sau va istovi pre logofătul Nichifor, carele 
e ciuma, împărăției, şi perirea poporului. Nedobândind acesta 
de la împăratul, au lăsat Țarigradul, şi: au prădat Thrachia, 

__ Machidonia şi câle may qe aprope ale Bulgariei, apol au 
“trecut la paţinachi.» | 

_ Aşişderea, scrie Schyliţe, ci Stritter 2 acestea le pune 
la anul 1070. ă | - 

Anul 1075. Henric IV împ&ratul apusului în anul acesta 
au venit în Ungaria cu mare 6ste asupra lui Gheza, ca se'l 
lpede din thron, şi s&l întorcă pre Solomon, ci nebătân- 
du-se cu ungurii, s'au înturuat înnapol 3. . 
„Anul 1077, La anul acesta, precum mi se pare, dice Zo- nara + scriind: «Întru acâia mulțime. de. paținachi ai în- cunglurat Odriul, şi tăbărându-se au prădat oştezele, pre. carii cu ban! i-ai mulcumit Bryennie, de sati tras de la cetate.» | 

| „Aşişderea scrie și Ioana Schiliţe 5, 
„Pre acesta timp trăia şi Theotylact. arhie Tie), cel vestit pentru învățătură 8. . _“ Intru acesta an au murit şi Gheza cel dintâtă 

piscopul 'Bulga- 

craiul 
„1 Joannes Seyliezes p. 813. , |., 

2 Stritterus Paczinacicor, $ 57. Joannes Seşliezes p. 860, 3 Turoez, f. 127. Bonfinius. 
f. 221. seqq. Timon in Epit. Chro- | c nol. f. 7. Ă | 

* Michael Lequien in Oriente 
hrist. tom. 1. p. 1224. Goiliel-: Joannes Zonaras in Anna, | US Cave in Historia Litteraria „Lib. 18. Nr. 18, = tom: 2. p. 158. o
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ungurilor în .25 Aprilie, căruia i-au urmat Ladislav cel din- 
tâiu, irate-săă,, carele totuși nu, s'a încoronat, până ce nu 

Sai împăcat cu. Solomon în. anul 1080, ci numal ca un: 

povăţuitoriă | a . ocărmuit Ungaria !. a 

Anul 1079. La anul acesta at urmat lui Theofilact ar- 

“Diepiscopului Ahridei din Bulgaria I.eon Mungul, carele ai 

hirotonit. pre. diaconul sloann cel trunchi de o mână în- 

tr'o. Sămbătă: preot; apol în Dumineca ce au urmat episcop 

Grebenului din Bulgaria 2. 

“Anul 1080, Solomon “craiul ungurilor. după “mârtea lut 

Gheza celui. dintâit destul: aă âmblat să se pună iarăş în 

scaun, ci ungurii: nu Pau voit: drept acâia în 'anul de a- 

cum - au făcut tocmâlă, ca. Ladislav se remână craiă, şi 

lul se-l dea atâta venit, cu cât se pâtă “trăi ca un craiu.8 

Aşa întorcându-se, Ladislav cel dintâiă încă sai încoronat 4, 

ba încă sau și însurat tot întru acesta an. Pentru că scrie 

Schiliţe 5:: «Leon Diabatenul trimis fiind în: Mesemvria, a- 

colo ocârmuia lucrurile, -şi sad împăciuit cu paţinachii, 

Şi cu comanii; craiului Ungariei râ xpăhm Obmiaplas încă ai 

dat mure pre Sinadena. fata soru-sa, cea născută din The- 

6dul Synaden, carea murindu bărbatul, iarăş .s'ai întors 

în Țarigrad.» Greşesce așa dară „Haner 6 scriind că numele 

muerey sântului Ladisalv nu se află scris; dară mai reii gre- 

şesc Ranzan?7 şi Deserichie 8, când scrii că Ladislav cel din- 

tâiu în vița Toi n'au fost însurat; căci Turoţie, Bonfinie 1, 

| ' Thiroczius f 129, Bonf. f. 924 „+.G. Jeremias Haner periodi 3 3. 

seg. Ranzanus f. 360: Reva Cen- $ 65. nota p. 

tr 6. “los Toannes Soyliezes p. 867. 
: Dositheus Hierosolimitanus.- 

. : 6 -$ 33. nota h.h. 
Lib. 3. de patriarchis Hierosol. Haner periodi 3 $ 83. nota 

cap. 2. $ 4. Michael Lequien. in ? Ranzanus Î. 363. 

Oriente Christ. tom. 2. p. 29%. |. 8 Desericius tom. 2. f 1124. 
3 

| - 
' . - 

“'Thuroez. f. 130. Bonf. f. 225. - 9 “huroez. £. 140, 

Ranzanus f. 361. Timon in Epit. ! 

Chrono. £. 8: „10 Bonf, f. 232.  
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şi - Petru da 'Reva! chiar arată, cum că: Pirisca, carea saă 

măritat după Ioann cel întâiă născut fiiă al avgustulul A- 

- lexie. Comnen în anul 1109, au fost fata s. Ladislav. 

Pre Mihail episcopul Sardicei înbrăcat în veșmiînturile 

arhierierescl. încă întru acesta an laă omorât un manihea 

a nume. Leca, pentru că ai ţinut cetatea sa supt asculta- 

rea de împăratul Nichifor III Botoniat, carele sau măzălit 

în anul viitori: 1081 -prin Alexie Comnen. 2 

Anul 1081. Precum. mi se vâde, de. anul acesta se ţia, care 

le dice Anna Comnena 3 scriind: <Ore-care nâm schythi- 
cese prăsit din Sauromate, „lăsându'şi locurile sale, au ve- 
„nit la Dunăre. Şi pentru avea ap de a se întocmi cu lăcuitorii 

cei de lângă Dunăre de.âmbe părţile s'au trimis, caril să se 

sfătuiască: din cel. noi, coloni Sau trimis D bărbaţi, iară din 
ceia- alţi: Sau trimis Tatu. Şi Hale, şi Sesthlav .și Saţa.— 
Dintre câril cel dintâiu poruncea.. în Drăştior, al doilea în 
Bidina, .ceia-lalți. în alte cetăți, sau locuri de lângă Dunăre. 
Aceştea vorbindu- -se îndestul, au făcut legătură, după ca- 
rea Schytnele. fără de primejdie: ai putut trâce Dunărea se 
jăfuiasce ținuturile de prin prejur, bătând, şi cuprindând 
încă şi târgurile din -marginea acâia. După acâia totuși fă- 

- cându-se pace cu dânşii, Sai dat „spre lucrarea. pământu- 
lui, s&mănână "bucate. Și meiă.- +. 

-“ Anul 1083. Schythele, 'despre cari! vorbi i mai nainte Anna 
Comnena, aă fost. comanil şi paţinachil, despre caril aşa! 
scrie Enghel4: «Strimtorându- -se paţinachil prin uzi sau 
comani, la atâta at agiuns, cât în anul 1083 + au golit Vala: | chia, şi sau aşedat în Bulgaria: > 

Solomon craiul unguresc încă neindestulinău. -se cu tocmela careă o făcuse. cu S. Ladislav şi cu ungurii, în anul 1080, au început a tinde cursă Sântulul Ladislav pentru carea 
! Petrus de Reva Centur. f. 9. 3 - Anna «a Canis tz Leguien in Oriente. 4 icon nea pi să t in anti p...3u8 Bisotia Valachiae part. 1. p. 44,
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neodihnă în anul de acum, sai cum scrie Han în anul 1081, 

tu: prins, şi ținut în Visegrad, până ce ai făgăduit, că nu 

se va mal scula în cântra. craiului Ladislav; aşa Sai slo- 

bodit în anul 10842, 

Anul 1085. "Solomon nau ţinut făgăduinţa făcută craiulul 

Ladislav celui dintâiă, ci au fugit în-anul de acum la Cu- 

tesc povățuitoriul cunilor, căruia i-au jurat, că” va. da de 

uric Ardslul,: del va ajuta să” ȘI capete îndărăpt, scaunul 

“cel crăiesc3. La 'care. cuvinte ale lui “Turoţie - acestea în- 

sâmnă Hanerî: «Cuvintele lui Turoţie juravit, guod Tran- 

| silvaniam Provinciam proprietario jure îpsi traderet =a jurat 

că 'Ardelul i-l va da se-l stăpânâscă cu propria sa cădință, 

„Sânt de a se lua bine în s6mă, pentru, că, de se dice Chiar de . 

acelaș Turoţie, că “Cutesc ai fost povăţuitorii * cunilor, şi 

acesta au fost Ardel€n, cuvintele : - Duz Cunorum atâta -pot 

însemna cât Duz. Transilvanorum ; drept acâia. Cutesc, căruia 

i-au făgăduit Solomon Ardslul. de uric, may nainte Paţă. 

stăpânit” numai jure: alieno, cu altuia cădință, ca un Ocâr- 

_ muitoriiă: supus craiului „unguresc. Ri (în, că Cutesc au 

fost îndată următorii lui Giula.» Până aci Haner. Iară tu. 

 socotâsce acelea, care am scris la anil 1004 şi 1070, şi 

însuți vei judeca, că. pre vremea. acesta Românii din Ar- 

del se numia cuni, sau, comani, în loc de romani. 

„Anul 1086. Cutesc, priimind c&rerea şi făgăduinţa. « craiului 
Solomon, în anul de acum cu mare ste au întrat în Un- 

garia ; ci, fu tugărit împreună cu: Solomon, prin: craiul un- 

gurilor. Ladislav cel: dintâiu 5. - 

Anul 1087. “Solomon, fiind bătut de Ladislav cel dintâi 

în anul trecut, în.anul de acum aii cercat' norocul său în _ 

E Ban. p. 114 d î Haner Periodo 3-ae Regum 
2. Thurocz. f. 130. Ranzanus Hung. $ 67. 

î. 361. Bont. |. 225. Timon ii in Epit. | . - 
Uhron. (8. 7 5 Thuroez. f. 130. Bonf. [. 227. 

„3 'Taroez: £.130. . Timon in Epit. Chron. £. 8.. 

nota u.
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cântra Bulgariei şi a “Thrachiel, mer gând cu ajutoriul cunilor, 

dară așa încă nu' Sai folosit; pentru că împăratul resări- 

tului Alexie cel dintâi “Comnen, supt carele era atunci 

Bulgaria, pre cun mar'cu samă i-au tăiat, şi Solomon încă 

anevoie au scăpat din perire, carele. după acâia sai făcut 

săhastru, și ca săhastru ai şi murit ?. 
pu 

Anul 1088. După ce ai bătut în anul trecut Alexie. Com- 

nen împăratul resăritului prin genărarii să Nicolae Mavto- . 

cal și „Rempegio tot. pre cunil craiului Solomon, caril se 

însoțise cu comanii şi cu paţinachil, cu carii mal de mulți 

"ani se bătea împăratul Alexie Comnen ;: paţinachil n'au tre- 

cut Dunărea, ci sai aşedat în Bulgaria. Acesta înțelegen- 

- du-o împăratul, .și temându-se ca nu cumva iarăși să trecă 
curmăturile Hemului paţinachiy, el însuș au pornit asupra 

lor cu ste bine gătită, şi venind până 'la locul ce se dice 

Lardea, între Diampoiă şi Goloe, nu departe de Odriu, de 

acolo aă trimis pre Gheorghie Euforben cu o samă de o- 

staşi ca să mârgă pre mare „la. Drăştior, mergând, el pre 

uscat. Aghangând la Drăștior impăratul şi Eulorben sai 

bătut cu paţinachil, dară fără de folos; pentru că Sai în- 

„vins de paţinacki, carii ai trecut apoi Dunărea, cu forte 

mare dobândă 2. 

După ce au trecut paţinachii Dunărea, au sosit şi Tatu 
Paţinacul cu ajutorită mare de la comani, caril vădend. “prada 
Şi robii de paţinachi aduşi, au poltit să se împartă cu dânşir 
tâte. Acâsta ne vrând a o face paţinachil, comanil sai scu- 
lat asupra lor. şi vădându' i-ai strimtorit lă Ozolimna, de 
unde . neputându': scâte, şi stărşindu'și. zăhărâoa, comanii. 
Sa înturnat a casă 3, 

! 

1 Thurocz. f. 131. Ranzanus f. ordinis Cislerciensis, Anna Com- . 

361. Bonf. f. 227. Peterfius Con. | Nena. _ o 

cilior. Hungariae T. î. f. 14; seq. | ! 2 Anna Comnena in Alexiade 
Jongelinus in Notitia Abbatiarum! „P. 188. segq. 

! Eadem Auna pag. 209. 
?
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Despre “Ozolimna așa scrie Du- Cangie!: <A fost lacul 

acela preste Dunăre în Valahia de acum. Iară Strabon doao... - 

Jacuri însemnă în cartea a 7, dintre care lacuri unul iaste 

lângă mare (d6ră Tiagola lui Ptolomeu) altul nu cură. A- 

- devărat se scie, că riul lerasului, carele nu departe de Dră- 

ştior. cură în Dunăre, unde s'au ţinut războiul acesta, prea 

mare: lac face, carele dâră e Ozolimna.> | 

"Tot întru acesta an Sau sculat cunil iaraşi asupra Unga- 

rieă, şi venind până, în Iysă, mult au prădat, şi pre mulţi . 

ai robit, mal ales dintre muerile şi fâtele bosrilor, după caril 

luându- -se S. Ladislav la apa 'Temeşului i-au ugluns, şi nu . 

numai prada şi robil i-ai luat înapoi, ci pre Cotule povă-. 

țuitoriul lor Incă Pau tăiat 2, 

Anul 1089. După ces ai înturnat comanil de la, Ozolimna: 

se'ș gate. zăhărea, paţinachil ad trecut Dunărea şi curmă-: 

turile munţilor, cari! sânt întră Goloe şi Diampoiii, şi s'aii. 

tăbărit la Marchela.  Audind« acâsta împăratul Alexie Com-' 

nen, au. trimis pre Synesie, de ai: făcut pace cu paţinachi, 

cum aă putut. . 7 

Întru acâia Comani sad “înturnat Ja Ozolimna ata de 

a se bate cu paţinachil, şi ne aflându”, ai trimis soli la 

împs&ratul, se. le fie slobod-a trâce curmăturile Hemului şi 

a se bate cu paţinachii; ci, împăratul ! ne îngăduindu-le ce 

cerea, ai dăruit şi pre soli și pre ceia- alți comani, și mul- 

țemindu-le de ajutoriă i-au trimis a casă. 

Aşa mântuindu-se paţinachii « de frica' comanilor, nai a ţe 

mut legătura cu Synesie făcută, că iarăşi au început a prăda 

cetățile. şi ţerile prin pregiur 5. 

| Anul 1090. De anul acesta mi se văd ase. ţinea cele ce 

1_Du-Cangius in Notis ad Alexi- tur. f. 7. Timon in Epit. Chronol. 

adem Annae Comnenae. | f. 9. 

2 Thuroezius fi 132. Ranzanus |: * Anna Comnena in Alexiade' 

î. 362, Bonfinius . 228. Reva Cen- | pag. 203.: 

,
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dice Anna Comnena ! scriind: * (Alexie avgustul, audind, că 
"Țaca Turcul 'vrea. se “năvălâscă in ţerile de la apus, ai po- 
"runcit chesariialul Nichifor, se mârgă în târgul En) cu le-. 

ghiânele de curând alcătuite; pentru că îl poruncise mal 

nainte să se strângă. cât mai mulţi ostaşi, nu din cel bă- 

trâni, — ci noi şi.ne 'nvăţaţi la război, spunându: le feliul 

din carii, ar vrea să se stringă aceştea, adecă din bulgari 

şi din tinerii "cei dai spre păstorie, cari! nu au statornice 
lăcașuri și de obşte. se chiamă Vlahl» 

De ce f6liti 'de nâm au fost Taca Turcul, nu pocl dice, 
căci pre unguri Annă Comnena? îi numâsce dachi, dară 
acâsta dic, că vestitul Iosif Carol Eder 3 al meu dre-când-. 
va soț în direcția, 'scâlelor, fârte rei Şau înşelat, judecând 
din cuvintele -Annei Comnenel csle -mai sus aduse, că pe 
vremea eil, Românii at fost numa! păstori şi neavend stă-- | 

„tornice. lăcașuri, se muta. din,loc în loc, ca: ŞI țiganii; pen-' 
tru că însa Anna Comnena 4 „seric, că oraşul Exeban de 
lângă Andronia, au fost oraș românesc, şi așa românii în 
commun aii avut lăcașuri şi oraşe cu mult. mai. vestite, de 
cât sasi! din Ardel; măcar că pentru mărimea, şi lăţimea 

-nemului . 1omânesc, carea nici Eder. o pste tăgădui, mulţi 
dintre români âmbla razna şi atunci, ca Şi. acuma. 

Anul 1091. Precum arată Enghel5, în anul. acesta s'au: 
întâmplat perirea cea mare: a Ppaţinachilor,. cea de la Cos- ren, carea perire Anna. Comnena 6 așa o scrie: 
după ce aii” venit împăratul. Alexie în tabăra d 
Sau vădut venind stea comanilor, 'ca de 4 
tabâra romanilor : de cari temândui- 
se unescă cu paţinachiy, ati trimis se 

<A patra di 

e la Cosren, 

O de mir spre 
-se împeratul, ca se nu' a 
châme pre povățuitorii. 

! Anna Comn | p. 226 mnena in Alexiade __* Eadem Anna Comnena p. 138. 
5 Ioannes Christ. En 

, 
| gel in an- : Eadem Anna pag. 455. seg. | tiq: Historia . Valachiae Part. 1. Iosephus Carolus Eder in Crisi p. 14. 

| ad Instantiam Valachorum e Tran: silvania . î d eter Carmen in Alexiade



lor la vorbă. Aă niers mulți alţii cu Tagortac şi Maniac, cel . 
mai de frunte povățuitori, petrecuti de mulți vitâji dintre CO- 

mani. Apropiindu-se comanii, şi nesciindu-se amici vin (ai 
nemici), împăratul pentru măcar carea întâmplare. poruncise, 

„ca al săi se trecă iarăş riul, şi în loc fără de primejdie să 

se tăbărâscă. În tabăra cea noao chiemându- -se povăţuitorii . 

comânilor, aă venit încă și Maniac, măcar că dintâiă se cam. - 

trăgea. Poruncise mal nainte Alexie. se li se gătâscă prânz 

împărătesc, și împ&rătâsce priiminduii, la slujba şi dragostea, 

carea le-au arătat, au. adăogat tot fEliul de daruri, poltind 

și de la denşi!. jurămint,: şi . chezeşi. — Tote: le-ai plinit 

„ bucuroşi, şi ca sășI arâte inima, au cerut, ca după trel 

dile să se pote bate cu paţinachii, făgăduind, că de le va 

ajuta Dumriedeii se învingă, vor da prada de giumătate. îm 

p&ratului. “Lăudână împăratul pre” comani, în loc de trei . 
le:au dat qâce dile, de, vor vrea să se gate de războiii, şi 

giumătatoa prădzei, carea o fagăduise împăratului, încă, o ai 

îngăduit lor. Deci stând- comanii împrotiva, pajinachildr, şi 

până atunci încă se 'scărmăna. uni! pre alții (până ce bă- 

tându-se comanii cu paținachil, pre .aceştea i-au mai stins). 

Cădutai dioa cea de perire a paţinachilor în 29 Aprilie, 

într'o Mercuri. >. După acâstea scrie. Anna Comnena în pa-= 

gina 255:-cum au fugit comanii în nâptea cea de! după, 

bătae cătră “casă, “temându- -se se nu-i omdră grecil şi pre 

ei, cum atu 'omorât Synesie,, ci fără scirea împăratului, pre 

paţinachil cel prinşi tot întru acâia nâpte; şi cum aă tri-, 

mis împăratul Alexie Comnen darurile cele fă ăgăduite după 

comanil cel fugită; adăugând şi acesta : că paţinachil ai 

fost de actiaș limbă cu .comanil. : 

Tot întru acela ân au tăiat S. Ladislav cu mâna sa pre 

[ "] românul, carele venise, se isbândescă mortea 

lui Cotule povătuitoriul cunilor sai românilor (vedi a- 

nil 1070, 1085-şi 1088), şi au cuprins. Croaţia, în carea 

au pus craiu pre Alm..; Se 2 

1 Thuroczius £. 180. Bonfinius i. 229. “Pimon i in Ei Chronol. f.8.9.
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Anul: 1092. loann Zonara! după ce aă adus inainte peri- 

rea paţinachilor mai almintrelea, de cât cum o au scris Anna 

Comnena la anul trecut, așa scrie: «Aşa dară mare mul- 

ţime de pacţinachi au. perit, cela- lalţi sau ţinut în obedzi, 

şi Sad vindut. Iară împăratul alegând pre cel mal tar! dintre 

- dânşil; mare numer au aședat în Moglena' cu muerile şi 

“ prunci lor împreună, făcând un prea sdravăn leghion din- 

"trânşii, care pâna. astădi custă din nem în nem, poreclin- 

du-se de la locul în care s'ai aședat paţinachil, să se dică 
Moglenite.» 

„Anul. 1098, Câte scrie Anna Comnena ? prea prelarg după 

obic6iul ei! despre Pseudo-Diogen, neputându-le sci de ce 

an se ţin, le pun la anul de acum din Ioann Zonara8, ca- 
rele mai pre scurt așa scrie: <Şi altă răscâlă sau făcut 
împrotiva împăratului (Alexie Comnen) prin unul, carele di- 
cându-se pre sine a. fi feciorul împăratului Diogen, şi trăgând 
la sine comani), prăda şi jefuia Thrachia, poftind să se pri- 

- mâscă în cetăţi, şi să se cunâscă împărat. După acâia în- 
trând într'o “cetate a: Thrachiei, şi cu înşelăciunea cetățeni- 
lor. rădicendu- -se împărat, au întrat într'ensa, şi prindendu- 
se, i sau scos ochil. Așa sau sfărşit tyrănnia lui, şi co- 
maniy, cari: scăpase vii, Sau înturnat la locurile sale » 
Anna Comnena la locul mai 'sus adus dice, că re Pudil 
din cel mai de frunte. vlahi! sat românul aă spus mal întâit 
împăratului, că ati trecut Targota cu Comanrain Dunărea, 
Şi că pre comani. românil i-aă povăţuit preste curmaturile 
Hemului. 

Anul 1095. Craiul ungurilor . Ladislav cel dintâi, carele după acâia sai numerat între sfinții bisârecil apusului, în 
ce an ai murit, mare întrebare iaste, „căci Sent-lvanit pune 

! Ioan Z Ls oa nos onaras in “Annalibus 2 Ioannes Zonaras in Annalibus 
Lip, 18. Nro. 23. 

? Anna Comnen , 

p. 272. segq. ăi . „Alexiaăe pag Sata Ivânşi Dissert. Par.
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„anul 1096, 'Faşing! -anul 1093, Turoţie? şi Ranzân 3 cu 
ceia-lalţi istorici ungurescr. anul: 1095, pre acești mai de: 
pre urmă îl urmez şi că, pentru firul istoriei, măcar că' Anna 
Comnena 4 sora lul Ioann Comnen, ginerelui lut Ladislav 

celui dintâi (vedi anul 1080), apriat scrie, că în anul de 

la facerea lumii 6617, de la Hristos 1109, în indictionul 2, 
când ai făcut pace impăratul Alexie cel diatâiu, tatăl eil; 

cu Balmund în luna lut Septemvrie, au fost de față şi solil 
craiului ungu:esc, al cuscrului [opozsy9os] împăratului, adecă 

a lui Ladislav, şi sau iscâlit păcei, carea poveste de e adevă- 

rală, Ladislav în anul.de acum încă trăe, ci ed cum am dis, 

urmez -avtorii mal sus numiţi, şi dic cu: dânșii, că în locul 
S. Ladislav celul dintâiu, ungurii încă în anul. de acum ai 

ales craiă pre Coloman ficiorul lui Geza celui dintâiti. 

  

Anul 1096. În anul acesta s'au încoronat Coloman. craiul 

Ungăriei, dând frate-săi Alm, pentru că i-au îngăduit cră- 

imea, ducatul Ungariei 5. . 

Anul 1097. În anul de acum -sau căsătorit întâiaşi dată 

Coloman craiul ungurilor, luând pre Adelhaida din Sichilia 6. 

“ Anul 1102, Croaţii din ce pricină: nu se scie scuturase 

jugul ungurilor : pre croați drept ac6ia în anul de acum 

iarăş i-au supus craiul Cplomare „Şi au cuprins de odată 

şi O parte din Dalm aţia 7, „că sar fi încoronat crai 

Croaţiei și Dalmației în Bateradul din Serbia, anevoe se 

pote crâde,. măcar că 'unil dic acesta 8; că Bălgradul În 

timpul acesta. era supt împăratul resăritulul, 

! Fasching Novae Daciae Partea Centur. î. 8. Timon in Epit. Chro- 

3. p. 111. -| nologica f£. 10. . 

2 Thuroez. f. 134. | “ “Timon în Epitome Chronol. 

3 Ranzanus f. 362. o f. 11. Lucius f. 178. 

* Anna Comnena in Alexiade 1. 'Thuroezius f. 138. Ranzanus, 

p. 415. seqg. “ Lucius f. 179. seqq. Timon in Epit. 

-* Thuroezius"f. 135. Ranzanus Chronologica 11. : 

(. 363. Bonfinius f. 234. Reva | . % Haner Period, 4. $. 183 - 

Cronica românilor. Tom. 1. 22
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Anul 1109. Timon! dice, că în anul acesta ai împăcat 

Henric V, împăratul Apusului pre Coloman craiul cu îra- 

tele săi: Alm; şi Turoţie?, Ranzan? şi -Bonfinie+, împăca-. 

rea. acâsta o pun la anul 1113; dară măcar când sau în- 

tâmplat, nu îndelung ai ţinut pacea. N 

  

“Anul 1113. Am dis la anul 1109 că nu îndelung ad ţi- 

nut pacea între Coloman și Alm făcută; pentru că Colo- 

man temându-se, ca nu cum-va se vie crăimea ungurâscă 

la Alm, sau la Bela apoi al doilea fiiul lui, pre amândoi 

i-au prins în anul de acum, şi cu hoheriul 'le-ai scos o- 
chii, dimprotivă pre fiiul săi Stefan II, Pau încoronat craiă 

- Ungariei în vârstă de 12 ani5; ci tot nu i sai împlinit 

voia, căci în Ştefan II i sau stâns sămința, precum se va 
arăta la annl 1131. | 

Anul 1114. Du-Cangie€ scrie: «Împăratul Alexie Comnân 

gătindu-să asupra comanilor, ai .eşit din Țarigrad în No- 

emvrie al Indictionului 8, adecă în anul de la Hristos 1114». 
Iară Anna -Comnena” așa scrie despre războiul cu coma- 
ni: “«Nu trecuse un an după. războiul cu turcii, când iată 
vine veste la începutul tâmnei în Indictionul 8, că coma- 
nil se gată se trecă Dunărea, se gată şi îndată drept a- 
ceia avgustul, şi în luna lui Noemvrie pornind din Țari- 
grad, ai strâns de pretutindenea . oştile romanilor, şi le-au 
orânduit prin marginea acâia — (el apoi sai deprins în 
întorcerea bogomililor, și a Paulinianilor), când iată vine - 
e căruță de la Dunăre, şi: spune: că au trecut co- 

ni ee Sar ut Crime mda a er | » luân Sine ostașii cel de prin pregiur. 

! "Timon în Epit. Chronol, f. 
2 Thuroczius f. 137 13. f. 917. Reva Centur, f. 8. Timon - 

3 Ranzanus f, 364 E in Epit.. Chronol. f. 14. 

* Bonfinius f.246. - -.- | * Du-Cangius in Notis ad An- 
7 5 mp . Di năe Comnena iade: | gg Puroezius +. 137. Ranzanus | 7? Anna G e Alexiade p. 412, 

- 364. Bonfinius f. 246. Boksay | p. 412 a Uomnena in Alexiade 

A 
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Cu aceştea at venit cât ma! curând la Bidenă (d6ră Vidin), 

ci pre varvari, cum nădăjduise, nu i-au aflat acolo, adecă : 

audind ex venirea împăratului ai trecut Dunărea, şi sau 

tras înapoi. Aci împ&ratul alegând . din totă stea. voinici, 

i-au trimis după cei ce fugea. Trecând aceştea Dunărea, ati 

curs cât ai putut mai tare trei dile, şi trei nopți după ne- 

mici, şi rnal pre urmă i-ai vEdut la-un riă dincolo (de-a 

stânga) de Dunăre, că trec apa cu şeicele, care le. purta cu 

sine, carea întâmplare, i-au făcut, „de s'au înturnat la îm- 

păratul fără vre-o ispravă». 

Anul 1115. În anul! acesta aii murit Coloman craiul un- 

gurilor i, “căruia i-ai urmat fiiul săi Stefan al doilea prunc 

fiind în vârstă” numa! de: 14 ani 2. 

| Anul 1117, În anul acesta ati urmat impăratulul I6nn Com- 

nen, ginerele S. Ladislav. celul dintâiu tătâne-său avgustu- 

luy Alexie Comnen celui dintâiu 8. 

Anul 1122, Paţinachii câți scăpase din bătaia î în anul 1091, 

finută cu. romanii. şi cu comani! trecuse de-a stânga Du- 

nărei, şi se aședase. în Valahia de acum, căci Moldova și 

Bessarabia le cuprinsâse comanil. mal nainte de la dânşii, 

cum, Sai arătat la anil trecuți. Paţinachil aceștea în anul 

de acum iarăş au trecut Dunărea, ci “spre. cea desăvârşit 

perire a sa; pentru că scrie Nichita Honiatt precum ur- 

m6ză : cÎnteu al cincilea an “al împărăției sale când (pa- 

ţinachil) trecând Dunărea, prăda Thrachia, şi câte le venea - 

înainte ca lăcustele le- strica, avgustul I6an Comnen strân- 

end tte oștile, — le-ai dus asupra lor, — şi întâiă trime- 

țând sol ca: acâia la Schythe, “carii le scia limba, ati cercat, 

Sre put-va „aduce la tocmsle,- şi la pace, de nu pre toți, 

! Pistorius f.'762. 'Pimon in E- 2 Nicetas Choniates de Joanne 
pit. Chronol. £. =—; 'Thuroezius t. Comneno Aug. p. A. 
138. Bonfinius f. 247. Reva Cen- om 

tur, (.9. “+ Nicetas Choniates in Annal. 

2 (Nola lipsesce în manuscris). | de I. Comneno Aug..c- 4 e 5.
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încal pre unii, că era in mal multe ncmuri împărţiţi, nici a- 

vea numai un povăţuitoriă. — Până a fi el încă îndoiți cu 

gândul, face-vor pace cu. romani! pentru făgăduințele cele 

multe, ai nu? oștile le-ai pus în rând, — Scoţend dară 

oştile din Berea, că acolo se tăbărâsă, în reversalul dori- 

rilor” sau lovit cu paţinachil. — — Caril venind la brânci și 

la. ruşin6să fugă dăndu-se de romani, caril cu tot deadinsul 

îl gonia, mulți s'a tăiat dintre hamazonil acâia, și luânduli-să 

tabăra, nenumărați sau prins. Ba desertoril încă se aduna 

de dorul celor robiți din nâmul lor, întru atăta, cât, sau 

făcut apoi sate întregi de d&nşil înlr'o eră de câtră apus 

a romanilor, ale cărora remăşițe încă mai custă: nu pu- 
țin! sai amestecat între oștile soților, iară cea mal mare 

parte a celor prinşi, saii vândut de ostaşi. 

» «Dobândind biruinţa acâsta împăratul I6nu, aă rânduit 
sărbătâre, 'ce să. numea în timpul nostru sărbătârea paţi- 

nachilor, pentru aducerea aminte a biruinţei, şi ca să mul- 
ţămescă lui Dumnedei pentru dânsa». 

Aşişderea scrie I6nn Chinnam *; iară Enghel? însâmnă, 

că „prin. biruința acâsta cu totul sau stins paținachii, nu- 
mal 0 hordă aii mai! rămas în pădurile Bucovinii până la 
anul 1152, când şi aceştea sau delungat preste muntele 
Tenihori euarur Î argi iei 

ihorii Gheuarur, carele e în marginea 'Taoroscothiei, 
din preună cu comanii, precum să va arăta la numitul 
an 1152, După care an. vlachil sat români! cel din Dachia 
v6che sau numit după numele varvarilor acestora, adecă „românii cel. din țera Muntenâscă sau chema! paţinachi, iară cel din Moldova şi din Besserabia comani pentru că n6- 
murile acestea i-au stăpânit mai pre aemă Ved .L - Cchie 3 și pre Asseman £, : a se pre 

! Ioannes Cinnamus p. 3. 4. ir. 
Hist lu aist,, Engel în anliq. loseph. Simonius Assemani - Valae tei p.141. in 

4 3 Lucius de Regno Dalmatiae et în Calend. Eee. Univ. Tom, |. 
Croatiae Lib. 6. cap.5. Part, 2. e. 3 
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- Anul 1125. Stefan âl doilea craiul ungurilor, la atâta ti- 
rănie agiunsese, cât le-ati căutat. lui Alm: şi lui Bela, ce- 

lor 'de: Coloman orbiţi în anul' acesta a fugi la împăratul 
resăritului I6nn Comnsn, carele avea musre pre -Pirisca 

fata S. Ladislav, pre carea o ai numit grecii Irină?, îm- 

pă&ratul i-au şi primit bucuros, precum scrie I6nn Chinnam 5, 

pentru pricina mal sus adusă. : . 

Anul. 1126, «Ceaiul ungurilor cum scrie mai încolo Chin- 
nam audind acelea care se dicea. despre Alm, âii rugat 
pre împeratul prin soli; ca Alm să se alunge din ţinutul 

romanilor, carea €6rere nemplinindu-o Ioana, el trecând 

Dunărea, au bătut și au luat Bălgradul de lângă Dunăre, 

și. stricându'l din fundământ, au cărat cu luntrile pletrile 

de acolo, şi ai. zidit dintr'ânsele Zeugmen sai Zeughimuul 

din Syrmiă, care cetate ai stătut. mulţi any, pănă când nu 
o ai stricat împăratul -Emanuil Comnen iarăş din fundă- 
mânt, și din petrile eii iarăș au dires zidurile Bălgradului. 

<Acâste înțelegendu-le împăratul aii pornit cătră. Dunăre 

cu tâtă stea sa, — iară Stefan (al doilea) măcar-că era 
neputincios, şi zăcea bolnav în părțile câle mai din lontru 
ale ținutului 'S&ă, nezăbăvind: strânge cât pote mai multi 

ostași. cu care se împâdece pre împăratul a mârge mal in- 

colo, poruncind la al să, se rămâe dea stânga Dunăril, 

ai și ascultat ungurii. Ci: împăratul, ca se potă fară “de 

- putâre dobândi acâlea. care să vedea mal grele, acesta ai 

făcut; osebind oștile soţilor csle de ajutoriă, le. poruncâsce 

să se tragă de la 'riă, cca şi când ar mârge cătră “Timpa 

(4Gptov Teuzav), și la delul, carele începând din: Ungaria mer- 

ge până în rîu, să trecă apa: până când au remas-e€l cu” 

câia-laltă 6ste din dreptul cetăţulcei Hroneului, făcându-să că 

îndată vrea se trâcă pre acolo. Care făcându-se lezne ai 

! Bonfinius f.951- Timon în E- 

pit. Chronol. f. 15. 
* Dn Fresne in Notis ad Cin- 

namum, , 

2 Joannes Cinnamus p. &. 

4 Toannes Cinnamus p. 6.



| trecut romanil;. şi ungurir nebătendu-se ai prins a -lugi, 

cât au. putut. Gonindui romani! mai până la rii, ungurit 

ai întrat puntea ce era preste Dunăre, şi rupându-se pun- 

tea, mulți au cădqut în apă-și sai înecat, mai mulți ai venit 

în mânile-romanilor, între carii au fost doi bărbaţi de frunte 

dintre .unguri, Acuse. şi Chelade, isprăvindu-le acâştea cu 

noroc împăratul, şi luând cetăţulca Cruneulul. îndată au 

trecut iarăș în ţinutul romanilor, şi puind păzitori în Gra- 

nițala supt povăţuirea lui Curtichie, s'au .întornat în Ţa- 

rigrad.> o . 

Aşişderea “scrie Nichita Honiat! iară Dufresne2 dice: 

«Turoţie Cap. 71, şi Bonfinie scriind despre pârderea acâia 

a ungurilor dic, că în. bătaea acdia au perit dintră unguri 

Gre-care comil Chiz “sau Ciz, carele pote că au fost Acuse 

de la Chinnam.. Ci ei nu pociii înțelege cum au fost, de 

- unguri! după Chinnam n'a trecut Dunărea, şi totuși pun- 

tea de preste Dunăre sau rupt cu el.» 

Anul 1127. «Ci în scurt timp! după acâia, scrie mal încolo 

“Chinnam3, ungurii au bătut şi au luat Branizova, tăindu= 
se unii .romani dintr'ânsa, alţii “prindendu- -se, alţii scăpând 
cu fuga. Întâmplarea acâia f6rte cu grei au cădut împăra- 
tului Ioann Comnen, drept acâia pre Curtichie punându” 

di, Pau osândit ca pre un vindetoriu, și au poruncit, de 
Tau corbăncit, măcar că el nu s'aâ pogorit de pre ziduri, 
până ce. nau luat şi aprins unguri! cetatea. 
„„<După- acâia iarăș' sau. dus împeratul la Branizova, şi 

„au dires: cetatea cât mai curând. Ci zăbăvind în lucrul a- 
„cela mal: multe dile de. iarnă, şi de lipsa zăhărâlei fârte 
sau năcăjit. 6stea ; carea înțelegendu- -0 craiul ungurilor, au 
rânduit, ca trecând prea. curând Dunărea, fără de vâste să 
dea peste” romani:. Ci era la unguri o. muere lătină de vită, 

! Nicetas Choniates p..12. 
2 , Dufresne în nolis ad. hune Cinnami locum Joannes Cinnamus p. 6. 

7 

 



*. carea întrecâa. pre toți cu 'avuţia şi cu boerimea n6murilor, 
“acesta ati descoperit împăratului prin solir săi sfaturile ne- 

micilor. Drept acâia împăratul. ne având atâta putâre,. câtă 

“avea ungurii, n'aui îndrăznit a se bate cu ei. — Ce întărind 

cât-va cetatea sai înturnat înapoi pre calea cea rea numită 

de lăcuitori ca să nu se întâlnâscă cu ungurii, şi să albă 

„op de a se bate cu el. Acolo lovind ungurii fără de veste 

oştile cele de: pre urmă, alta nai stricat romanilor, fără 

“nurmal aă luat sculele cu care să aşternea cortul împără-. 

tesc, - care le şi lăsase romanii, ne având dobitâce să le 

pârte, şi aşa au eşit de acolo stea romanilor fără vre o 

primejdie. > : 

i Aşişderea scrie Nichita Honiat 1. A 

"Tu bagă de s6mă, că; latina acâia carea ai descoperit. 

împăratului sfatul ungurilor, ai trebuit să fie română pră- 

sită din colonii lui “Traian, caril se numesc. cuni de unguri, 

cum s'aii arătat la anii mal din nainte. Căci Stefan al doilea 

fârte iubea pre cuni, adecă pre românii. cel de supt sine, 

după cum serii Turoţie?-şi Bonfinie 3, şi așa cuna sau ro- 

mâna „acâsta lezne au putut sci sfaturile craiului. Stefan. 

„Anul 1128, “Până sau oştit împăratul Toann Comnân cu 

ungurii, după cum scrie Bonfinie4, Alm au murit sârgunit, | 

iară pre filul lui. pre Bela al: doilea Pau adus în Ungaria 

6re care. boeriă unguresc, și Pau ţinut în ascuns până în 

anul de acum, saii până în anul trecut, în carele Stefan . 

_al doilea ne având prunci, lau primit şie filă şi următorii 

în crăime, şi lau şi insurat în “anul 11295, dându'i MU- : 

re bre llina fata palatinulur Uros. ” , 

Anul 1130. Pentru că Stefan al doilea fârte iubise pre 

cuni sau pre “românii din Ardel și din „Ungaria, sau su- 

1 Nicetas Choniates p. 13. |: + Bonfinius f.252. 

> Thuroezius f. 141. -. "5 “Pimon in Epit. Chrono]. f. 16. 
3 - a Bonfinius f. 252.
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__părat „unguri! şi mulţi ai tăiat din. români, având aceştea: 

atunci. povăţuitorii pre Tătar 1. 
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Anul 1l3l. În anul acesta sai bolnăvit Stefan al doilea 

craiul ungurilor, şi înainte de msrte - călugărindu- să, au şi 

niurit, “cărue i-au urmat vă&ru-său Bela al doilea cel orb 2. 

Anul 133, Anul acesta pentru aceia e vrednic de a să în- 

sămna , pentru că. întrensul ai cuprins ungurii Hama sau 

“Boznia “de acum. - 

Anul 1140. În anul acesta ati murit Bela al doilea cel orb, 
căruia i-ai urmat filul lui cel: mal mare, Gheza al doilea, 
în verstă de dece . ani £. 

Anul 1143." In anul acesta. sai în cel trecui, au chemat 
“Gheza II pre sasi în Ardel 5, despre a cărora urzite vedi 
pre Haner 6, căci despre privilegile sai cădinţele - lor voi 
vorbi la anii viitori. 

2 

Anul, 1147, Mergând în . anul. de . acum la Palestina. asu- 
pra  necredincioşilor Conrad III împăratul apusului şi Lu- 
dovic. VII. craiul frâncilor,. și. trecând prin Ungaria, cel din- 
tâiu nu bine Sau «Purtat, iară al doilea şi-a ținut Gslea 
până ce ai trecut, în friu?, ă 

Tot întru acela an sat ținut sobor în. Tarigrad,. în ca- 
rele sai măzălit patriarhul Cosma Atticul pentru eresul 
Bogomililor. In soborul . acesta ai fost de faţă archiepis- 

Copil al. Drăștiorulut Leon şi al Gothiei (d6ră al Ardelului, „Vedi anul 325), Constantin, 

1 Thuroczius f. 14. „Bonf f- | a 
252. . 5 : Annales 'Templi Coronensis. „e Thuroczius . 42, Bontnius 6 Georgius leremias Haner Pe- Lo. „Tiodi 5- -ae Regum Hungarorum 

3 Timon in Epit, Chronol. “f. 16: Ş 104. 
Csatari p. 6. Thuroczius f. 143. |._ “Thuroezius [. 146 B 
Bonf. f. 255. 13. l-oso: 4 ont. (.261. 

* Timon in Epit. Crhonol. 4, * Les All „17. Thuroez. f. 144. Bont. f. 258..| C. 13. Ronzanus f. 366. Pa 

atius de Conzens Lib. 2. 
Michael Lequien in Oriente | Crist. t, 1. _p- 1227 —1245,
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Anul 1Î52.. Impăratul Emanoil Comnen ai pornit asupra 

lut Rogerie craiului. Longobardiei, carele prăda insulele. 

(ostrâvele) de la apus şi venind la .Filippopoiu,- cum scrie 

Chinnam, ai .venit veste, că oștile schythelor (ale coma- 

nilor). aă trecut Dunărea, şi..nu : numai răpesc, (ci. și) ora- 

șul Demniţic de lângă” Dunărâ,. Pai luat. Audind acestea 

împăratul, aă purces de acolo;-şi ai poruncit, ca corăbiile 

se. plâce cătră Dunăre; până au sosit corăbiile, el aă pe- 

trecut timpul în vEnat, pria câmpurile de prin pregiur:. 

pentru că multă fiară sălbatecă să..sporisă într'ânsele. 

Cu „vânatul fiind ;cupriris împăratul, i-au venit veste, că 
schythele,, după ce au cules forte mare. pradă . din ţinutul 

romanilor, ma! deunădi aul. trecut Dunărea, şi nu departe 

de acolo și-ai întins corturile,. care audindu-le, au grăbit 

cât mai enrând la. Dunăre. Acolo aflând o luntre dintru un 
lemn scobită,. cum sânt care stai în ț&rmurii Dunării, [au 

poruncit să o mâie la el..Ci vânslătoriulzfără de omenie 
- fiind, după ce. aii vădut că împăratul îl chiamă, aii dis: 

«De ar .fi avut grije împăratul de “lucrurile n6stre, nici 

Demnizicul, nică averile n6stre: le-ar fi prădat varvarii, şi 

dus, după cum le-ai,-plăcut :- La acestea, dic că cu mânie 

ai răspuns împăratul: Se nu fiu eu acela căruia de la 

Dumnedeu i s'au dat împărăţia romanilor, de nu se vor 

pedepsi îndată schythele.>. - - 7 

Pentru acâia lăsând câia: -laltă ste în tabără lângă (&r- 

muri, el căci nu sosise încă, cum sau dis, corăbiile le- 

gând -la altă plută cu 500 din cei de lângă sine ai tre- 

cut Dunărea, şi vrend să mârgă.: mai încolo, au agiuns la 

doao riuri de luntrit, şi ai poruncit la alor sei, să lâge lun- 

trile de la Dunăre de cai, şi aşa se le” tragă la rîuri; care 

isprăvindu-le, lezne aii trecut. Dâci trecând preste un loc 

larg, au venit la muntele Tenihorm, carele e în marginea 

“ Taoroscothei (Crimului). 

1 Joannes Cinnamus p. 53.
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Acolo aflând deşartă tabăra schythelor, pentru că ei 

cu o ţiră mail nainte se dusese de acolo, au purces .mal 

- nainte, ci mergând şi may încolo o glumătate de di, şi pre 

nimine aflând. dintre nemici, aă ales împăratul pre vro. 

„căp-va dintre  schythele, carii să oştea pentru romani, și 

supt. povăţuirea, lu! Ghifard” celui priceput. la bătăi, i-au 

trimis ca.să gonâscă pre nemici din dârăpt, şi de vor a- 

vea prilej, să se- lovâscă cu ei, pănă va sosi şi el mai 

„încet pășind. Sia 

„Nu mult călătorise Ghifard, când ai dat preste nemici, 
ci n'aii cutezat a se bate cu el, fiind că era ma! mulți cu 
multul de cât 'ai să; drept acâia au silit pre împ&ratul prin 
soli „Să grăbescă. Inţelegânăd acâstea împăratul, se întrar- 

_ mM6ză el, şi tâtă stea, şi lovindul din dărăpt, at trecut 
prin t6tă Gstea schythelor. Prea mulţi au căqut atunci dintre 
Varvari, ca la o sută sai prins, între cari! ai lost și La- 

„Zar, unul din cei mai de frunte povăluitori schythicesel. 
Pre câia-lalți i-ai mântuit fuga cailor şi desimea munţilor 

"celor de acolo; iară, Romanii după ce au prădat t6te, sau 
înturnat; în care vreme Syta cel de nem mare şi bogat, 
pre carele îl trimis6se schythele, avend prilegi, ai fugit. - 
în tabăra Romanilor. a _ 

| Aşișderea scrie Nichita Honiat!, dară forte pre scurt. 
a aci iarăş  însamnă întâiu, că Chinnam prin schylhe în- 
- doo. cl aa din caril sânt prăsiți cozacil de acum; 

aci înainte unde vei cati le-am SCLIS la anul :1122; şi de 
| | 1 în istoricii grecesc: 

ținachi sau schy 

Dunărel. 

Comani, pa- 
the, „înțelege pre românii cei de-a stânga 

Anul 1160. Lui Gheza n craiul unguresc i-ai urmat în - anul de acum filul lui cel. mar mare dară în vârstă nu- 

! Nicetas Choniates” p, 52. 

.
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mal de dece sau 1 unspră- -dece ani, Stefan III, cu începutul 

crăimil aă ertat t6tă darea țerel. pe. trei anil. 

Anul 1170.  Veneţianil în anil mal din năinte luase multe 

cetăți de la unguri în Dalmâăţia. "Drept acâia' Stefan III în 

persâna. sa. au mers în protiva “lor, şi 'aă luat îndărăpt de 

la ei Spalatul, Traguriul Și Sebennicul 2. 

„Anul Il. Până ce sau oştit Stefan VII cu _veneţianil, 

Ladislav II şi Stefan al: IV, fraţii tătâne-s&u al lui Gheza II 

sau “rădicat asupra. lui, şi. Ladislav II sau și încoronat 

în anul de ucum crai Ungariei, ci numai ş6se luni au 

domnit; ci aă. murit în Fevruariă. al anului viitori 5. 

Anul 1122. De abea :murise Ladislav II, şi frate-său Ste- 

fan III, carele luas€: şie 'musre pre o frăţie a împăratului 

Emanoil -Comnân, sai -încoronat! şi el crai Ungariei în 

"41 Fevruarie al anului. 1172, împrotiva căruia apărându'și 

“cădința ca. un: “adevărat craiui al Ungariei Stefan al IV au 

ațâțat asupra. sa pre împăratul Emanoil Comnân, al cărue 

” război în contra lui Stefan III aşa îl scrie Chinnam &: «Ci, îm- 

păratul Emanuil Comnen pentru 'acâia nu puţin mâniindu- 

se, Sau sfătuit, ca iarăși să mergă în Ungaria, şi acâsta, 

-o ali gândit a fi bună. Pre Alexie, căruia îș logodise lata, 

cu multe, oști: .lau trimis spre Dunăre, ca să se facă, că 

iarăş va din locurile cele obicinuite a năvăli în Ungaria. 

Iară lut Leon Bataţe i-au poruncit, ca 'din locurile de cătră 

Marea-Negră , de unde până: acum niminea izbisse din veci, 

dintâiă “preste unguri .să năvălescă' cu așa de mare 6ste 

mal ales cu prea mare mulţime de vlahi sai români, care 

se die a fi fost 6re- -când: coloni din Italia 0.râv &$ "lraMas ă- 

moto mâdat etvat )Etovrat. Alexie drept acâia, Şi altă ste a 

! Nadanyi pag. 99. Timon i 3 'Thuroezius . 147. Bonfinius 

Epit. Chronol. £. 18. Turocz. f. 14 mu 
- Bonfin. î. 266: Haner Periodi 6 f. 269. Timon in Epitome Chron. 

ŞI. (.19. Reva Centur. fil. 
: Bonf. f. 281. Lucius f. 220. 

Timon în Epit. Chrondl.. f. 18. „4 Ioannes Cinamus Lib.5 cap. 3.
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romanilor fiind la Dunăre, ai înfricoșet pre unguri, ca cum 
ar vrea îndată să trâcă.: Iară Bataţe năvălind .locurile câle 

dise, prădând tote, câte i-au venit. înainte le-au. stricat, şi 

pre mulți Gmeni i-au. tăiat, şi nu cu mult mal puţini au 

robit. Pre lângă acestea măind de acolo ciurză de boi, şi 

stave de cai, şi: turme de oi, cu alte „dobitoce, Sau înturnat 

la. împăratul.» 

Până. aci Chinnam, “ dintra ale cărue cuvinte lesne: poţi 

vedea, că în: Moldova, Bessarabia şi Valâhia de. acum» 

după alungarea paţinachilor şi-a comanilor din ţările a- 

câstea, numai coloni! lui Traian sat românii de acum au 

remas într'6nsele ; şi pentru acâia dice şi Chinnam, că vlahil 
sânt colonii-din Italia. Din care dicere a lui Chinnam' să 
nu gândesci că dâră el au. mărturisit acestă mat întâiă, căci 
alţii încă ai mărturisit acesta, „cu: mult mai nainte de el 
cum Sati arătat 'la anii trecuţi. 

Enghel 1. încă. bine dice că Bataţe, când au trecul. coma- 
„Nil în ț&rile mail sus. dise, pentru că și Nichita Honiat?, 
"mărturisâsce, că pre Andronic Comnen, carele fugea în 
Baliţia. adecă în Moldova de acum. De unde cu dreptate poți 
închide, că atunci, adecă pre timpul împăratului Emanuil 
Comnen-şi schythe ca să se. osebâscă de vlahil cel ce sânt 
de-a drâpta Dunărei.. Acesta de o ar fi socotit Enghei 3, 
nar fi scris: Că la-anul'1186, dâră iară sau înturnal co- 
manil şi paţinachil în Motdova, Bessarabia Şi Valahia. Vedr 
și ce scrie -Pahimer la anul 1284. 

Istoricil unguresc! 4 tot la acesta an scriă lu: că mai pre urmă 
Stefan III cu ungurii să au învins pre Stefan IV cu un- -guril lui Și pre greci; şi că Stefan IV fugind în Zemlin, cum să înşală Haner* acolo s'au “bolnăvit de supărare, şi au 

: Joannes Chris. Engel in 'antiq. 
Historia Valahiae Part. 1. p. 141. , Nicetas Choniales p. 85. seq. Epitome Chronol. f. -20, 

3 Engel. | 
+ 'Phurocz. L 147. Bonf. î. 269. 

Reva in Centur. £ 11. Timon in 

Ă 
| Georg. Jeremias Haner, Regum 

Hung. Period. 6. $ 118; nota a. 
.
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murit, de unde Pau dus: Şi Laă astrucat în. Alba, crâiască, 

tot întru acesta an... 

Anul 1173. După c ce au învins “Stefan TI în “anul trecut 

pre unchiul să Stefan IV, şi pre împăratul Emanuil Comnen, 

ŞI ad rămas . singur craiii Ungariei, nu' mult ai vieţuit, ci 

au murit în anul de acum, şi au urmat irate- săi Bela Il 1, 

Anul 1174. În anul acesta inipăratul Emanuil Comnen, până 

au trăit Stefan III craiul ungurilor, chemase: la sine pre 

Bela III. [Acesta 2] mai nainte de.a se da îndărăpt ungurilor 
să le fie craiu, să însurase,. luănd pre Măria fata lui Ema- 

nuil:a: împe&ratului grecesc; iară: murind Stefan JI, frate-său 

cel mai mic Bela III, ai venit în Ungaria, şi în anul 1174, 

în luna lui Ianuarie sau încoronat craiu$. - - | 

“Anul 1183. 'De anul acesta. să văd. a se tinea, care le serie 

Lecvien 4 din Nichita Honiat, că după ce Sai omorât îm- 

părutul Alexie IL. din îndemnul lui Andronic Comnen, lada 

cu care ai purtat mortul să'l astruce în mare, O at pe-. 

trecut cu cântări de veselie între ceia- -lalţi Joann arhiepi- 

scopul Bulgariel. 

Anul 1186. Sau arătat la anii: 963 și-976: cum că stin- 

gându-se. vița crailor bulgarilor mai de demult, carii de 

la venirea bulgarilor de la Volga ai stăpânit nu numai _ 

preste bulgari,. ci şi preste români în amândoao Dachiile,. 

crăimea bulgărescă. ai venit: la români, din: caril cel mal 

dintâiu craiă au fost Samoil, apoi seminţa lui și a fra- 

ilor lui [ai urmat], până: când aii supus cu totul grecii, 

caril fără de cădinţă sai numit și se numesc romani, pentru 

acia, pentru că mal pre urmă ai apucat şi repus. împ&- 

1 'Thurocz. f. 147. Bonf. f. 220. 3 'Thuroez f. 147, Bonfnius 

Timon in Epit. Chronologica f. 20. | f. 270.. 

Timon în Imagine Hungariae „..+ Michael Lequien in Oriente 

Nova pe 133. „-| Christ. Tom. 2. p. 295.



rătia. romanilor cea de la resărit pre români! cel dea drâpta 

Dunăril, şi pre bulgari, cum s'au arătat la anii trecuţi. 

Din n6mul comitopulilor, din carele ai fost şi Samoil 

crai, unul: dintre patru frați, sau prăsit Asan, Petru, și 

Ioann saii loannichie, tus trei fraţi la olaltă, cum arală în- 

suşi Joannichie în cărțile lui Innochentie III Papa de. la 

„Roma trimise, câre cărţi eu le voiu aduce. la anil viitori: 

Aci numai atâta însâmnă acum de odată, că tota partea 

acâsta a hronici! roăânilor -cu acela rând va mârge, ca 

şi cea mai din nainte, începând de la acești tre! frați 

Asan, Petru şi Ioannichie, şi păşind' din an în an, şi nu 

numai despre ei, şi: seminţia lor, ci despre toţi românil vor- 

bind. Aşă dară. . . - 
La anul 1186, așa scrie Nichita Honiatt: «Murindu-i 

murea împăratului Isaachie Angel, „Şi-au băgat în cap se 

ia şie. mure streină, şi prin sol peţind pre fata Belel 
craiul. Ungariei, care încă nu era în vârstă de 10 ani, şi 
cruțând numai din scumpete veniturile fiscului, ai: poruncit, 

ca. cheltudlile, cele de nuntă să se adune de la cetăți, şi 
de la ţări; care lucru au năcăgit pre cetăţi, may ales pre cele 

de prin prejurul Anhialului, și pre varvarii, lăcuitori al 

Hemului, cari! mar de mult se numea Missi, iară acuma 

să die vlahi, i-aă făcut şie, şi împărăției romanilor! prea 
nemici, pentru că aceștea, încredându-se strimtorilor şi cetă- 
țulcilor, de care prea multe ai zidile pre stani. de pietri și 
mai nainte puţin gândea cu romanii, iară acuma pentru luarea 
veniturilor sale, și alte stârceri, care suferise, apriat s'au 
sculat la arme. Căpeteniile şi începătorii răscâlei aceştia au. 
fost doi fraţi din nemul acela (adecă din români), Petru 
Și Asan, carii ca să nu se vadă fără de vee-o pricină a. 
se scula a Cimaseai Mi aa. pmpăratal în Chipsela, şi aă 

locul din muntele He re ostasilor, șI să Ii se I6se 
“ gobândinau? em, carele nu mult venit 

d. ndu ȘI polta, mornoia, ca nişte neb 
Nicetas -Choniates Lib. de Isaacio Angelo Ca 

aducea. Ne- 
ăgali în semă, şi 

p. &.
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nefolosiți, şi aă făcut. vorbă: mat cu îndrăznâlă, cu carea 
descoperea ce vor să. facă, dacă să vor înturna acasă. “Ma 

vârtos. Asan, carele era mal îndrăzneţ, și mal groznic, că- i 
ruia din porunca, Sevastocratorului IGnn i i sau dat o palmă 

pentru neomenia lui. Așa nu.-numal: nedobândindu' ŞI C6- 

rere, ci. încă şi de badjocuri aţâțatţi fiind Gmeni! fără de 

lege, câte au făcut împrotiva romanilor, cine le pote spune ?3 

. Gheorghie Codin ! mai pre scurt. serie despre răscâla a- 

"câsta a românilor dicând: «Au împărățit aşa dară domnul 
Isaachie Angel noao -anl. Pe vremea lui aă început răz- 

boiul românilor şi al bulgarilor în cântra romanilor celor 

creştini ; în care războiu tot, sufletul sai robit, și mai tote 

țările de cătră apus, care fus6se supt romani, saă prădat.» 

Mai pre larg scrie Gheorghie Acropolitul 2 tot despre răs- : 

cola acesta, numai cât el pre români nu'l osebâsce de bul- 

gari, măcar că Petru şi Asan n'au fost de viţă de bulgari, 
ci diaoși români, şi românii au făcut de astă dată ma! mult, . 

de au și fost și uniți cu bulga ril, cum poţi pricâpe din Ho- 

niat şi Codin. Dice așa dară Acropolitul: «Când împără- 

țea. Isaachie Angel în “Țarigrad, murindui murea, sau în- 

surat, luând o ungurdică, pre fata craiului ungurilor; şi 

gătindu- -se de nuntă crăiască, multe și mari cheltueli ai. 

făcut. Pentru ac6ia-din tot ţinutul romanilor s'a cules oi, 

porci şi boi, şi fiind.că de acestea e prea rodită Bulgaria, 
dintr'ânsa, şi mal multe sati poftit. Bulgarii, carii şi mai 

nainte fus€se. nemici - romanilor şi pricină de multe: bătăj, 

robiri, stricări de cetăți, şi: de -mai multe nenorociri în mai .. 
mulți ani, mal pre urmă de împăratul Vasilie, pre carele - 
pentru acdia Lat numit Bulgarocton, după cum scim din 
„veste şi din aud, bătui până pe vrâmea împăratului Isa- 

achie Angel da tribut romanilor; atunce ai făcut răscâlă 
îndemnați fiind de un Asan, carele au cuprins ținutul cât 

1 G. Codinus de Originibus Con- | 2 G. Acropolita in Chronico 

stantinopolitanis cirea, finem. “|Gompendiario Cap. îi.
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iaste între Hem şi i Dunăre, și tote le-ai supus şie; prin 

care faptă a lui, fârte s'au slăbit lucrurile romanilor; pen- 

tru că bulgari! ajutăndu“ Sceythele (românii cel de-a stânga 

Dunăril), pre romani (greci) mult i-au năcăjit. Pentru accia 

mâniindu-se împăratul. Isaachie, au adunat tote oștile ro- 

manilor, şi ai purces asupra lor, şi lăsând cele de lângă 

Mare cu cetatea Mesemvriă, au întrat: in muntele Hem. A- 

san cu stea sa r&mas în cetăţulca ce se numeâsce Strinav, 

şi împăratul Isaachie întindând corturile au încunjurat pre 
bulgari, ci Sai înşelat de dânşii. Căci unul dintr'enşii fă- 

“cându-se a fi desertoriu, ai dis cătră împe&ratul, că au tre- 

cut Scythele preste Dunăre. Împăratul turburându-se pentru 
vestea acâia, măcar că a doao qi ar fi luat cetăţulca, ati 
pornit de acolo, şi nu s'au înturnat pre calea, pre care por- 
nise, ci înșelat fiind de bulgari, mai pe scurtă cale au mers. 
Drept acâia când mergea. într'o 'strâmtâre, bulgarii ai dat 
preste el, au bătut stea; ai prădat t6tă bogăţia, încă Şi 
sculele. împărătesc! le-au răpit; dintră romani pre mulți au 
tăiat, tocma puţini au scăpat cu împăratul, şi aceia încă 
goli. Cu biruinţa acesta şi jelairile de la romani, bulgarit 
prea tare sai mândrit, ca şi care au dobândit cele may scumpe 

„ din sculele împerătesci, afară de acdia piramidzi crăesci, fiole 
prea rari, bani nenumărați ; încă şi crucea cea împerâtâscă, 
carea 'o lepădase dre-care preot, nu după mult timp o ai 
aflat în rîă, carea era tâtă: de aut, Şi avea în migiloc o 
cruciţă făcută din lemnul prea sântei cruci lui: Hristos, cu 
mal multe răcluțe împregiur, în care 'era mâște.de a sfin- 
ților mucenici, lapte de a Născătârei de Dumnedei, şi căt 
va din brâul er. Împăratul Isaachie aşa d 
pat în Țarigrad». 

Craiul ungurilor, a căr 
gel, au fost Bela al III, 
stantia, după cum mărturi 

  

ară fugind au SCĂ- 

uia fată o au luat Isaachie * An-. 
iară pe fată o au „chemat Con- 

isesce Timon 1 , Catari 2 și N 
' 'Timon in Epit. Chronol. f 23. 
2 Gsatari p.- 171. | : Nadani p p. 106. 

adani 3.
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Tu cetitoriule- bune! poftorâsce acelea care le-am: arătat: 
la ani! 1152 și 1182, şi cetesce pre Pahimer! carele a- | 
priat -scrie: «că .vlahil sau români! carii lăcuia-de la oşte-: 
zele - Țarigradului până 'la cetatea Bizia, “Şi . mal: încolo 
En my Eţcorepo. rc Bitons.xa: moppo era tot- de -un nărav, şi 
d6ră şi -de un nm -cu  Seythele preste Dunăre». Carea: 
făcând, lezne vei pricâpe: că românii cel Qe-a stânga Du- 
nări! se numesc de greci scythe și comani; Acâsta de o ar 
fi înțeles - Eder 2, n'ar fi bârfit atâtea: în contra românilor. 

Tot întru acesta an aii murit și Maria fata ' împăratului 
“Emanuil Comnen, musrea Belii al III- lea, şi sâcra lut. Isa- 
achie Angel, întru al căreia loc ai luat pre Margareta fata 
craiului frâncilor a lui Ludovic al VII3. Pre Vladimir: po- 
văţuitoriul Galiției încă în anul acesta Taii gonit Cazimir | 
craiul Poloniei din ţara lui, carele fugind la Bela craiul un- 
gurilor, accia ai dobândit, ca Bela în loc. de al ajuta, să 
pună în Galiţia pre fiiul său Andreii al II-lea, ci: nu înde- 
lung aii domnit Andreiă, pentru că în anul 1188 Vladimir 
cu ajutoriul lui Cazimir, Pai fugărit din Galiţia 4, 

Anul 1187. Despre răscâla românilor asupra grecilor la 
anul de acum iarăş așa scrie Honiat5: Ci nici acesta e 
de a să lăsa. Când se îngrozea vlahil sai romănii de-a cu- 
tezarea, la carea să îndemna. de Petru și de Asan, temân- 
du-se de greutatea. lucrului, fraţii aceştea, ca să scoţă frica 
din norodul său, aii făcut o bis6rică în cinstea marelui + 
mucenic Dimitrie, şi au băgat într'ensa mulţi îndrăciți băr- 
baţi şi mueri, carii cu ochi crunți şi sperliți, și cu p&rul 
despletit tâte le făcea, câte au obicinuit a face îndrăciţii, 
Și pre aceștea i- au invățat să strige cu mânie: că lui Dum- 

! Georgius Pachymer Lib. 1. de *4 Reva Centur. f.: 12. Itemeny Andronico Seniore Cap. 37. i 
* Josephus Carolus. Eder in | P- 52. Nadânyi |. ce; - 

Crisi ad Instantiam Valachorum. |. + “Nicetas Choniates Lib. ! de. 
„ap Limon in Epit. _Chronolog, ; 

i 

Imp. Isaacio Angelo Cap. 5, * 

Cronica românilor. Tom. . 
/ 23
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nedeii i-ai plăcut, ca: nâmul. bulgarilor şi al românilor scu- 
turând jugul cel îndelungat al grecilor,. se'și. cerce slobode- 

nia sa, şi pentru .acâia Dimitrie mucenicul lui Hristos 

lăsând mitropolia. Thessaloniciei,. și biserica sa cu obicâiul 

_ grecilor, aă venit la: dânşii “cu să le ajute. Pentru acâia 

“ îndrăcițil. acâia- puţin zăbovină,. şi viinduși în ori, iarăşi să 

stropa, şi cât putea striga ca nisce: prilostiii; că nu e de 

a să lenevi, ci prindând „armele, e-de a să apuca de greci; 

şi că pre carii îl vor. prinde, 'nu. trâbă: ţinuţi. nici. vinduţi, 
„ci; fără -de vre o milă omoriţi, ne primind vre o rugăminte 
sai vrun prețu; şi că trebue se fie tar ca diamantul. - 
Drept actia întărâtându-se tot nemul de prorocii aceştea, 

au venit la arme, şi. fiind că începerea răscâlelor au lost 

„cu noroc,-aii: credut. că Dumnedei vrea mântuirea de supt 
„jugul: grecilor, nic! îndestulindu-se cu atâta, sau slobo- 

dit în cetățile: şi satele câie mal de departe de -Hem- 

Jară Petru, unul dintră frați şi-au pus coronă de aur pre 

cap, și sau incâlțat cu călțuni -mohorâți. Dâc au încun- 
giurat Preslava, şi v&dând că nu o vor putea bate, o ai 
lăsat, Și pogorându-se _din Hem, aă bătut multe orașe de 
ale grecilor, robind mulți Gmeni.de cinste, şi mâind mulți 
boi,. ca”, şi alte dobitâce ne numărate. Viind împăratul Isa- 
achie, "iarăşi sai ascuns în strâmtori şi în locuri ne um- 
plate, şi de acolo -aă stat împrotivă. .Ci lăsându-să-o ne- 
gură de la Dumnedei, ale căruia ascunsuti sânt întunerec 
și acoperind munţii, tare să apăra de varvari, păzând strâm- 
lorile “grecii, "pre. nesciut au asuprit pe români, şi spări- 

„îndu, așa i-a imprăsciat, cât începătorii r&otăţii acestia, 
Şi căpeteniile cu prelenil săi, ca şi cârdul cel de porci din 
evanghelie în mare, aşe şi ei în Dunăre sărind, ai trecut. - 

ina n pt pri i să e „Hind , a totă Messia (Bulgaria), şi. pu- 
nea păzitori în tâte cetălile, car ele mai tâte sânt îr 
Hem, car «4 ânt în muntele Hem, ele mai tâte sânt zidite pre stanii cei mai mari e pâtră, nică una aă facut, ci aprindena stogurile cele de 

A
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bucate, şi inşelăndu-se. prin rugările 'câle făţarnice ale” vla- 
hilor, îndată s'au înturnat, lăsând răniți pre români. De 
unde s'a întămplat după aceia, -de -varvarii (românii) cu 
maj. mare 'îndrăznâlă aii năcăjit' pre. romani.» La 

Mârge mai incolo şi dice Nichita, 1: «Împăratul Isaăchie 
întărnându-sâi în Țarigrad, “să fălea, ca cum âr fi. potolit 
răscâla; iară unul dintră! judecători anume Leon Monasta- 
riote glumia dicend:' Căi pare rău după inima lu! Vasilie 
Bulgaroctonului, carele atuncea - cănd at stricat cu totul pre 
bulgari, aii dat poruncă, ca de cum-va 6ie când Sar ră-- 
dica vlahii, și ar! vrea să facă răscâlă, pilda lu să se ur- 

“meze; şi acela care va vrea a: să bate cu ei, să âmble tâtă. - 
țara şi să ţie tabără într'ensa :, astruncânid porunca a- 

“ cesta în nănăstirea=Sosteie, care poruncă acum nu se ține; 
pentru că împăratul acelea, care au poruncit să se facă 
în. mal multi ani, așa de curând le-au. isprăvit, cât - nimica 
de acâstea i-au venit în minte.» a 

Iară Asan întoreându-s să cu prea mari oști de ajutorit 
de la schythe, care le alesâze după plăcerea sa, şi. aflând 
Mesia. patria sa curățită, şi g6lă de oștile romanilor, maj 
lare s'au mândrit Şi sumeţit, și neindestulindu-se cu. feri- - 
cirea și slăpânirea Mesiei, șI-ai pus în cap, să facă cât 
mai multă pagubă romanilor, și cu Lot deadinsul să unâscă 
domnie misilor. (a. vlahilor sâă românilor), cu a bulgarilor, 
“cum 'aii fost mai de demult. 

«De ar fi eşit însuși împe&ratul iarăși la. războiu ca may 
nainie, dâiă ar fi mers bine lucrurile, ci lăsându'și -destoi- 
nică pe altă vreme împăratul, aii trimis. mal: mare preste 
6sle pre unchiul s&ă-loann Sevastocratorul,; carele nu 'or- 

_bâsce, ce' tocmai cu laudă, povăţuind stea, nu puţină pa- 

gubă au făcut nemicilor,; carii se pogorise la șes; dară 

pentru prepusul. că vrea..să răpscă porlyra, Sau măzălit, și 
în locul lui .s'ati . pus chesariul Ioann, Cantacuzen,: cărele 

> 

„1 Mogiea. | i 
4
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avea” musre pre sora împăratului. — — Cantacuzen audind 

că varvaril (românii) ferindu-se de- şes, să ţin în munți, 

pai priceput că pentru acâia să țin acolo,, ca să'ş îno6scă 

putâre şi să fie mai “fără de primâjdie ci fapta acâia o au 

tălcuit a fi frică. Drept acâia sai. tăbărât în migllocul câm- 

pului isprăvindu'șă tabăra, nici puind păzitori. Drept acâia 

asuprindu-se n6ptea de varvari, de abea ai scăpat cu 6- 

stea fârte ' bătută. Pentru că unil sai omorât zăcând în 

corturi, alții sai prins fugind fără de arme. — Așa învin- 

gându-se şi fugind romanii, saă prădat t6tă tabăra, Sau 

prins stegurile şi sau luat veșmintele acelea de aur ale che- 

sâriului, câle cu color de ferr străpunsă, carea le-ai îm- 

brăcat Petru şi Asan, și mergând în . fruntea oștilor, Sai 

tăbărât pre şes.» 
“Scrie mai încolo tot același Honiat: că după pârderea 

aci disă, în locul chesariului Cantacuzen sai rânduit, po-, 

văţuitorii oștilor grecesci asupra românilor Alexie Brana, 
carele aşa au „povăţuit pre al să, căt mare nedejde făcusă 

de a vinge pre români; ci răvnind el împărăţia, au lă-. 
sat pre. români, şi ait “purces în contra împăratului. Isaachie. 

la Țarigrad, unde sau şi tăiat de chesariul Conrad, cum-, 

natul împăratului. Vedi și pre Calvisie 1, şi care „le-am scris 
la anii 1018, 1019, 1122, 1152 şi 1172, şi vel pricâpe,. 

că unde să scrie: Misi sai Vlahi se. înțeleg românii cal. 
de-a drepta Dunării; iară unde-stă: schythe sau. comani,. 
să înțeleg românii cei de-a stânga. Dunării. Apoi prin: TO- 
mani, tu înțelege pretutindenea greci, pentru că aceşteă ŞI. 
au apropriet șie. fără vre o cădinţă numele cel prea mărit. 
al strămoșilor: românilor de acum. 

Anul 1188. <Părându” rău împăratului" 
rânduit lucrurile, dice H 2 pi ză nu. bine ali o ice oniat , cănd aii fost din tâeși dată 
în Mysia (Bulgaria), de noii sau rădicat cu arme asupra 

1 

1 (Nota lipsesce din manuscris). 2 Nicetus Choniates Lib. 2. de 
“| Imp. Isaacio Angelo Cap..1.
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vlahilor, și atu. eşit însuși cu puţini care se afla;, pentru că 

audise, că nemicii nu se țin mal mult în munți şi deluri, 
„ce: luând ajutoriu de la -schythe, în „părţile Agatopoiulu! 
Sai: tăbărât, şi jefuesc locurile de pin prejur. - Iară întru - 

acâia -saii chemat şi câle-lalte leghiâne. — Viind în 'Toro- 
com, carele e un sat ce să lăcuesce. pre 'aicea şi pre a- 

colo nu departe de Odriă aședat, aii aşteptat până să vor 

strânge oștile, şi ai poruncit şi chesariului: Conrad. ca se 
iasă fără. de zăbavă. Acesta — vrea să. mergă în "Palestina 
carea se cuprinsese de 'sarachinil din Eghipt, şi trecând lu- - 

asă șieşi mure pre sora. împăratului. Au şi făgăduit Conrad 
împăratului: că va veni, şi împreună cu dânsul. se va, oști; 

“ci mutându'și sfatul, s'au suit într'o corabie mare. şi 'noao, 

şi aii-pornit în Palestina..— Iară împăratul alegând o mie 
“de. feciori, cărora le-ai dat arme şi. ca! buni, din Taoro- 

com aii pornit asupra nemicilor, trimițend bogagia cu şerbil . 
în Odriă. Întru acâia carii Sau trimis înainte, ati âdus 
veste că vlahii prădeză locurile de lângă  Lardea, şi omo- 

rând. pre mulți ai și prins, și cu prea mare dobândă. vreaii 

să se întârne.. Intr'acâia n6ptea pornind, după ce ati sosit la, 

„locul ce să -numâsce Basterne, ai. odihnit stea. Cu trei 

dile după 'acâia dimin ţa aă pornit spre Berrea, şi netre- 

când patru porasange, iată vinea un om, carele gâfăind 

spunea, că nemicii nu: departe de acolo. să întârnă cu 
prada, încet pășind, pentru că nu aflase vre un protivnic, 

şi era_încărcaţi de dobândă. Pentru acâia îndată împărțind 

6stea între, pavăţuitori, cu dânșii bine gătiți sau dus pre 

„cale, pre carea mergea nemicii. Pre cari! după ce i-am vădut 

și ne-au vădut (căci eă încă mergeam cu împăratul ca un 

scriitori), schythele Și vlahii dând prada la nescari co- 

horte de alor săi, i-ai trimis pre calea cea mal scurtă să 

ajungă la, munţi, ceia- alţi * împreunându-să, călărimea T0-. 

manilor 0 ati așteptat nemișcaţi, hătându-se după obicsiul 

patriei sale. — Și “atunci, împăratul scoțând puţinei robi, 

de la dânșii, ca din gurele f&celor, ai lăsat calea carea o
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apucasă şi sau înturnat în. Odriă. Ci fiind că varvarii nu 

se odihnea, iarăş sau înturnat la calea curea o lăsase, și 

- mergând în Berea, năvălirile schythelor și ale vlahilor, cât 

prin povățuitori învățați la bătaie, cât prin sine le-ai o- 

prit. Carii măcar că să temea de romani, și să sfie de 

aceia, . că împăratul era de faţă: totuş pre ascuns 'iarăş le- 

șue, şi aşa năvălea, cât se vedea gata la bătaie, și trecea 

dintrun loc la altul, nelăsând vre-un prilej. Când să gră- 

bea împăratul la Agotopoiti să! oprâscă, el prăda câle din 
preglurul Filippopoiului : când. ajuta, pre o parle, e! mer- 

gea în partea acâia care o lăsase impăratul. Acestea le 

făcea, Asan, carele era prea... isteț la minte, și. prea 'scia 

descâlci cele îndoite. 

«Mai pre urmă împăratul vrând să mergă. de noii în Zo- 

gora, şi să cârce în câtu îl vă. fi sloboă, pul&-va aduce pre 
mysi (români) la acâia, ca să se de; din Filippopoii ai 
mers în Triadiţa (Sardica); pentru că audisă că-de acolo 
lesne ar putea merge -în muntele Hem, şi că pre unde-va 

și cale ar fi într'ânsul, afară de acţia, că ar afla apă des- | 
tulă, și pășune pre sama dobitâcelor, de vor merge ne- 
ştiine tîmpuriii. Ci. pentru că să apropie bruma, lucrul acela - 
ai lăsat pănă în - primăvară, și poruncind oștilor se er- 
n6ze în țara acâia, el cu cei mai de frunte Sai înturnat 
în "Țarigrad să se desfăteze. cu jocurile din cerc.» 

Anul. 1189. «Împăratul Isaachie Angel» cum. serie -Ho- 
niat! <în începutul primăvări). iarăș eşind asupra misilor 
și în zădar bătând cetăţuica Lobizului în. trey luni: întregi, 
nemic: isprăvind, Sau înturnat acasă..... Măcar că prin- 
s6se pre mutrea lu! Asan, și pre fratele lul pre loann 
(saii Ioannichie) îl luase chizeș, totuș în may r&i curea 
lucrurile.» -Frideric Barbarosa împăratul apusului încă în 
anul acasta ai trecut priu Ungaria cătră P alestina; “ci - so- 
sind în Bălgradul Ser biei în 29 Iunie, decolo d6 bea au 

Nicetas Choniates lib, 2. de Imp, Ieaacio Angelo Cap. 1,
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trecut în. doao luni prin “Bulgaria, aşa. Tai scărmănat ro- 
| mânil | E 

Anul 1190. «Românii în anul de : acum iarăş ai bătut pe 
greci. Iară împăratul Isaachie Angel, cum scrie Honiat?, 
pre Constantin Aspiat, pentru că şr-aă apărat stea, ca-: 

rea 0 -povățuia asupra vlahilor dicând: că nu se pot bate . 

ostașii cu doi prea pul&enici nemici, cu “vlahil și cu fomea, 

ci trebue plătită“ simbria, îndată lau lepădat din diregăto- 

rie şi. i-au scos ochii, având prepus, că prin apărarea a- 

câia aţâţă pre ostași asupra lui.» | , 

Anii 1191 1192. La aceşii doi ani nemica am aflat de- 
spre bălae între români și între grec; ci pe vrâmea. acesta 

au trăit Leostatie sati Leostaștie . voivodul Ardelului, cum 

arată Haner 3. 

Anul 1193. La anul acesta iarăş aȘa scrie Nichita 4, «Când: 

„mergea lucrurile de cătră apus din.reii în re, și vlachil 

„cu comanii (românii cu moldovenil) strica: (erile romanilor 

(grecilor) cu sabie și cu foc,. împăratul iarăș eşind, şi tre- 

când Anhialul, prin încurcături mergea în muntele Hem, 

ci neputând face lucru vrednic de persona sa, eșirea aceia 

o aii sfârşit în doao. luni. — lară vrând împăratul să se 

întârcă nu pre acdia cale, pre carea venise, ci pre alta, 

” care-era mal scurtă şi duce la Berre pre văl îrumâse, ŞI 

cea mal mare parte a oștilor o aii perdut, şi el ar. fi pe | 

rit, de nu Par fi ţinut pronia -Dumnedeiască. Pentru că tre- . 

buind să mârgă pre-calea acâia, carea unde-va se mal lăr- 

gesce, şi e bună de călărit, el s'au băgat în strâmtori şi ripele 

munţilor,. pre unde, cură un rîă uşor, şi sai închis pre 

sine Și 6stea. — Iară despre. varvarii cari! se arăta de a- . 

_odi 7-ae Reg, Hungaror. S 199, 

nota h. 

4 Nicetas Choniates Lib. 3 de 

| imper. Isaacio Cap 3. 
7 

! “ Arnoltus Lubecensis in Hist, 
de Friderico Barbarossa. 

2 Nicetas Choniâtes Lib. 3. de 
imp. Isaacio Angelo Cap. 2. . 

3 Georgius leremias Haner Peri- 

 



Fa 360 

  

* 

mândoao. laturile strimtorii, lesne putea supune, că. nu bine 

cugetă. Şi leghiânele, care aă mers mal întâi, fără de bân- 

tuială au trecut, căci nu sosisă.. încă vlahii, caril judecase. 

a fi may bine, ca lăsând pre cei din frunte, de cei de mMigI- 

loc să apucasă, între caril era împăratul, miniștrii lul și 

“poerimea: nici. saă înşelat vlahii, că forte r&ă au stricat 

aci pre greci, cum dice şi Calvisie 1. 

Anul 1194. «Sumeţindu- se vlahii, dice Nichita 2, de biru- 

ințele csle multe, și îmbogăţindu-se cu prădzile „de la ro- 

„_mani luate, căpătând şi tot fâliul de arme, de aci înainte 

nu, Sai mai putut înfrâna, nici ai bătut mai mult numai 

satele şi țarinele, ci și cetăţile cele întărite; pentru că An- 
hialul Pai jefuit, Varna o ati supus, partea cea mal mare 

a Triadiţi!, ce să dicea mal de demult Sardica, o ai stricat, 

din Stuimpeiă pre cetățeni i-au alungat, din Nissa încă mulţi 
&meni şi dobil6ce aă dus.: Drept aceia împăratul împărțind 
oștile între “povăţuitori, Varna o aă dires, și Anhialul lau | 

întărit cu turn şi cu pază, care măcar că se vedea a îi 

vrednice de proniă împ&rătâcă, totuși protivnicil ai remas 

dâsupra.. Ci şi împăratul cu începutul tomnei s'au tras în 

ținutul Filippopoiului, ducând miuerile vlahilor cu sine, şi 

împedecând bărbătâsce năvălirile schythelor. » 
4 

Anul 1195. «Împăratul Isaachie Angel, dice Nichita 3: ne- 
putând mai îndelung răbda năvălirile Și .răpirile vlahilor și 

- ale schythelor, şi iarăş înfricoșat fiind, pentru că Alexie 
Gvido povățuitoriul oștilor de la apus; la Arcadiopoiui bă- 
tându-să “cu protivnici!, nu numar: rău sau purtat, ci Gvido 
după ce aă perdut partea . cea mai mare a oştilor, au și 
fugit, iară cela-lalt dinpreună cu oștile ai perit ; de noi 
au purces în persona sa asupra nemicilor. Se culeg și se. 

“Sethus Calvisius in opere | Ii 
Chsonăi 3 Nicetas Choniates Lib. 3. de | 

2 Nicetas Choniates Lib. 3. de 
Isaacio Angelo Ang. Cap. pă imp. Isaacio Angelo Cap. $..
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scrii pretutindenea. leghiâne grecesci, și nu mic “djutoriti să - 
“plătâsce, .De -la socrul: sti. craiul Ungariei (Bela al treilea) _ 
înca șk-ai cerut. ajutoriă, şi: prea lesne âă dobândit, de 
acesta au făgăduit că va trimite oștile sale, cele de aju- 
toriti prin Vidin. Drept acia având 6ste întregă, şi luând cu 
sine cinci-spră-dece măj! de aur şi mai multe de șes&-decI de 
măjl de argint, și cu alte lucruri de lipsă bine 'gătit fiind, 
în luna lui Martie ai eşit din Țarigrad cu inima aprinsă şi 
împetrită asupra varvarilor, puindu-şi alt termin de înturnat, 
fără numai când va isprăvi tâte, pentrii carea mergea. — - 
Cu inima,. şi sfatul acela mergând la perire — precum. au 
arătat stărşitul, biruindu-ne pre noi vlahil.; i 

Până aci vorbi Nichita despre împăratul Isaachie, apol 

îndată scrie, cum ai scos Alexie Angel ochi! fratelui sti 

Isaachie, și aa răpit: împărăţia resăritului. 

De aci înainte tot acelaş . Nichita Honiat! scrie despre 

împăratul Alexie Angel, dicând: «Alexie - dobândind îrmp&- 
răția au trimis soli la Petru: şi la Asan, vrând: să facă. - 

pace cu vlahii, ci în „zădar, pentru răspunsul cel fălos şi : 

sumețu al. varvarilor, şi. pentru condiţiile câle rușin6se şi 
nesufericiâse a romanilor. Iară „cănd era împăratul la. Tă- 

sărit, romanii 'aă năvălit în. țarina bulgărâscă de -lângă ce- 

tatea Serra, ci biruindu-se leghiGnele romanilor, -vlahik pe 

prea mulți romani i-au primit, și pre povăţuitoriul lor pre - 
Alexie Aspiat Vai prins, și multe cetăţulci-aă cuprins, care 
întărindu-le, cu nespusă. pradă s'a înturnat a casă. Iară . 

împăratul vrend să împâdece. unele ca aceştea, de. aci îna- 

inte aă trimes pre ginere-s&ii sevastocratorul Isaachie cu 

multe oști într'acolo. — — De acestea băgând în cap la al 

st! varvarul Asan, cu mal mare crudzime ai întrat în ţi- 

- muturile de'la riul Strimon şi de la cetatea. Amfipoiă. Iară 

sevastocratorul om tin&r fiind, și înflându-se pentru p6r- 

derea . vlahilor cea mai din nainte, după ce ai audit că ne- 

4 

1 Idem Nicetas ih. 1. de “Imp. Alexio Angelo Cap. 4... -
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micii prădeză țarina de la Serra; necercând'-mai nainte pu- 
târea lor, îndată ai dat semn cu bucinul, și întâi într'ar- 
mându-se şi suindu-se pre cai, întâi au şi săgelat sulița 
în  nemici, ca şi când ar mârge la vânat :de cerbi, sai la 
Gre ce joc. Așa dară mergând cât putea fugi ca la 30 de 
stadiuii, întru atâta și-au ostenit și călărimea şi pedestrimea, 
cât nu era harnici de bătae. în vremea războiului. Cât s'aii 
mai apropiat Asan, partea cea mai. mare a “oștilor sale, o 
aii împărţit în 16şuri.. Carea înşelăciune nepricependu-o Isa- 
achie sevastocratoriul, țiind în mână biruința, sai apucat de 
bătae: Iară sculându-se cei din I6şuri, încurcat fiind ca în- 
tr'o mrâge, mulți aii perdut dintru ai săi, și may pre urmă 
el încă fu prins de unul dintre Schylhe. Carele prinsese. 
pre sevastocratoriul, destul sai silit săl ascundă, ca să 
nivl scie Asan, nădăjduind că va dobândi. mulți ban! pentru 

"răscumpărarea lui, del va putea duce în Schylhia. Ci ves- 
tindu-se că Sat prins povățuitoriul protivnicilor, şi cercân- 

| du- -se cu .deadinsul, s'au aflat: Şi sau dus la Asan.» 

Anul 1196, „După. ce sai înturn at Asan în "Bulgaria de la 
biruința. cea la anul “mai din nainte scrisă, acâstea scrie 
Nichita Honiat! despre densul: «Nu mult după acâia în- turnându-se în Mysia Asan, fu „omorât de un amic al lui, 
carea ucidere așa sau întâmplat. Unul, carele cu fir e şi cu 

- năravurile” era asemene a lul Asan, şi mare prâtin al luj, anume. Ivanc, (așa se châmă loann de vlahi), pre ascuns - trăia cu. sora, mueril lut, > Acâsta înțelegând Asan, întru început certa pre musrea, sa, şi dicea, că e vrednică de a-ŞI perde capul, „pentru că. ai tăcut nelegiuirea acâia. De la o. crudzime ca acesta Sai întors prin răspunsurile mu- cril sale Asan, dicându”, că el încă au sciut; şi tâtă [primejdia] îro a întors asupra lui Ivanc, Şi - fără de vre o zăbavă: au chemat la 'sine în ver 
că în vreme „necuvi6să mă e nare tanc adina pricină şi pâră 

1 . ._- . . ' . Nicetas Choinatesi Lib. 1, ae Imp. Alexio Angelo cap. 5 et. 6.
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se châmă, miârgerea' sa o a lăsat pe” diminia. Ci Asă 
iarăș ai trimis, şi hevenite ea .0 au luat spre badjocura sa. 
Ivanc cât au înțeles. pricina, „pentru. carea îl châmă, “Sai 
sfătuit. ci prâlinil și cu frăţiile, caril Pati îndemnat . să: “ducă 
sabie lungă cu sine ascunsă supt hâinc,. şi “del va 'dojeni 
numa: ce-va Asan, sfârşind dojana cu sudalmă, fără de ul 
vătăma în trup, să r6bde şi seşi c6e 'ertăciune; iară "de. 

„va pofii arme, el încă să se arate bărbat, și să se si: 
lescă a întrece „pre “omul fără de rușine ŞI . verstătorit 
de sânge, şi “când va da, se 'dea spre mele. Sfatul a- 
cesta Tati Și isprăvil Ivanc, pentru că nici un bine: gân- 
dind varvarul. Asan, cât ai întrat Ivanc, îndată au. cercat 

"sabie; iară Ivanc curând împungându-l cu sabia; at oimo: E 
rât pre Asan, și fugind de acolo, îndată ăi mers la, pr& 
linii săi, şi. spuindu-le mârtea, sai sfătuit, să se deșdine: 
căci nu vor lăsa întru atâta mârtea lu! Asan, frați, frăţi- 
ile și. prâtenil lui, care lucru “de le va: eși bine, el mâl cu 
dreptate vor stăpâni .t6tă Misia, de, câL Asân. larăși de se 
va întâmpla, -almintrelea de cum gândesc, și așa își vor 
cerca mântuirea la împăratul romanilor. -Acestea în asptea 

acâla nu, numay le-ai . sfătuit, ci pre mnlți aă şi tras în 

partea sa, apol: cuprindend Tarnovul; „au stat împroliva lut 

Pelru. Pentru că cât sai făcut dio, vestea “ucideri! lu! Asan 

nu “numai Tirnovul, cixși alte părți mal de „departe ale 

Bulgariei le-ati împlut. Ci, fiind că nici Peiru “putea bate 
pre: Ivanc, “nică acesta _pulea “lesne a. se apăra de Petru; 

Petru vrea se învingă pre 'Ivanc cu încunglurare; iară Ivanc 

au năzuit la împăratul. Dic .unil că Ivanc ai omorât .pre. | 

"Asan și din îndemnul sevastocratorulul Isaachie, carele i-ai | 
făgăduit afară de alte daruri pre Theodora fata sa musre. 

„Ci Isaachie au murit în legături, rai nainte de a se u- 

„cide Asan.» - - 

«Iară Ivanc at îndemnat pre! împăratul, Spuindur cum 

stau lucrurile, să trimită pe. cineva cu ste, se cuprindă 

Tirnovul Și ttă Misia, că el-va ajuta; și doră-ar fi fost
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spre folosul” romanilor, de ar fi trimis îndată, „căci luând 

Tirnovul, 'lesne. putea lua şi totă :Mesia; ci'el nebunesce 

închidendu-se în palută, ai trimis mat 'târdii pre. protosta- 

toriul Emanuil: Camaţe cu oşti. “Acesta: pornind din Filip- 

popoii, de “abea. ai întrat în otarele: Mesiel şi Sau întur- 

nat, pentru că ostașii cu larmă întreba, undei duce? şi cu 

'cine vrea să se bată? — —— Când ati vrut după aceia și îm- 

păratul cu mal mare 6ste să cerce lucrul acela, iarăș nu 

„Sai. folosit. Drept acâia Ivanc, când nici unui dintre romani 

vrea să 'se bată cu varvarii, şi Petru, din di în di se în- - 

__tărea, viindul mal mari oști, dejnădăjduind, din Tirnov 

pre ascuns ai fugit la împăratul. Așu ati venit de noi totă 

țara supt Petru. Dară el încă mai murit cu: morte firâscă, 

ci curând omorându-se de unul din nâmul stă, crăimea ai 

trecut la Ioann (saă Ioannichie) al treilea: frate, pre carele 

îl luoase atunci Petru părtaş ostendlelor şi împărăție); Acesta 

multă. vreme fusese chizeş la :romani, când sai sculat a: 

doao ră cu arme asupra misilor (românilor), împăratul 

-Isaachie. (în anul 1189); ci fugind pre ascuns să inturnasă 

a casă, carele mai fost mai blănd de cât Asan în gefuirea 

romanilor. —2——p a 
«Iară Ivanc, după ce au venit la împăratul, fu primit cu 

cinste, și romanilor în multe lucruri le-ai fost de folos. 
Era om înalt, isteţ la. minte, și tare în trup; ci mâniea şi 

 împietrirea: inimil, ce .să “vedea din “față”, îi arăta. crudzi- 
mea: pentru acâia măcar. că trăia între romani, totuși: nă- 
ravurile sale. nu le întocmea după ale romanilor.. Împăratul: 
totuși nu Lai socotit ne vrednic de logodna. fâtel sevasto- 
cratorului, ci trecând nunta. până va fi prunca de vârstă, 
pre el Lai. primit în numărul cumnaţilor s&, al 6menilor 
celor prea puternici, dăruindu'l cu. prea mare. putere, Şi cu 

sale: Și Tamsa mt | pane socotind tinereţele  logodnice 
la mal bozală murită te în a văduvei Annei, şi lăcomind _ 
melusaoa VĂ AT - u diso diniGră: cemi iaste mie cu 

şaoa carea încă suge, cănd am 'op. de 6e,. cu carea 
N 

!
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să trăiesc? Şi bărbatul acesta în vecinătatea. Filippopoiului 
mult s'au trudit, și ca un zid.sta împrotiva vlahilor şi: a 

'schyihelor, cănd tâte le prăda; cu împăratul încă .au eșit, 

(și rănduinduse mai mare] şi preste alţii, [cu multă îndrăsnelă] 
Sai purtat în bătăi. Iară cine ar putea număra năvălirile şi 

„_prădzile schythelor şi ale vlahilor. ? Stricarea țerilor celor ve- 
cine Hemului şi. jefuirile Machidonie! şi ale Thrachiei, mal 
chiar arată ce sai făcut, “de cât t6te statuele, tablele şi 

istoriile.» . . . | | 
Cu mult mal chiar scrie Acropolitul 1 despre unele di- 

  

“când: «Asan ai avut doi frați, pre Petru și pre Ioana: 

Toann' era lăngă dânsul, lui Petru i-ai: dat 'o parte din . 

domnie să o ocârmuiască. După ce au ocârmuit Asan noao, 

“ani întregi pre bulgari (şi pre vlahl), Sai omorât de vă-. 

ru-săă Ivan, zapă mpruoretads zAeov av I6ave. At remas moştân 

împărăției Ioann frate- “său, fiind că Ioann fiul lu. Asan | 

încă era tinăr.» Din care” cuvinte :ale Acropolitului pol): 
culâge, că pentru acâia sau mâniat "Asan pre Ivan, căci 

„„trăe cu sora ' muerii; pentru că Ivan îl era văr primarii 

și nu să cuvinea, să se culce cu „soră mueril sale, după 

“ obiciul creştinilor de atunci. a Sai 

Codin 2 încă așa scrie despre românii și i cel de-a drâpta | 

"Şi cel de-a stânga Dunării, adecă și despre vlahi şi despre 

comani, sau mulduvenii de. acum, precum urmeză, dicând: 

«Şi au împerăţit, domnul Alexie Angel an! șâpte. Dară vai 
romanilor în dilele acelea, căci trăind împăratul ca şi Sar- 

danapal, şi nici el, nici ministrii lui - purtând grije de re- 

gula militărescă și de ocârmuirea. împărăției, multe din ce- 

“tăţile şi țerile câle remase la apus și la mare, au venit în 

mânile. vlahilor și ale comanilor, i iară câle mai multe Sau, 

cuprins apoi: prin loannichie.» pr a. 

Tot întru acesta, an ati murit şi Bela III craiul unguri- 

“lor și socrul împăratului Isaachie Angel, căruia i-ai urmat 

! Georgius Acropolita in Chro- |: Georgius Codinus de originibus . 

nico Compendiario cap. 12. „Constantinopolitanis circa finem. . 

7 

.
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fitul: s&iă cel: mai : mare Emeric, carele | aul: fost încoronat 

crai prin tală-stu încă în. anul 11851, 

-. 

  

Anul 1197. Dâră de anul .acesta, să țiăea, ce scrie Nichita * 
despre” împăratul Alexie Angely dicând: «după acâia au mers. 

“în Copsella, să ajute cetățile Thrachiel, pre care le prăda vla- 
hii și schythele, şi 'se prindă și pre Hros, sai. barem se 

împedece năvălirile lui, care le făcea pre - ascuns în țarina 

Serrel. Hros acesta era. 'vlah de n6m, om “mititel,_care nu 

să nărăvisă în r&scola lui Petru și Asan, să se lase de 'ro- 

many, âcuși acuși să scula - asupra lui Petru și Asan cu 

cinci sute de ostași ce avea, ce cu puțin după acâia sai 
prins, căci s6 vedea plecat spre “vlahi -şi pururea păşind, 
își cerca stăpănire, şi sau pus la închis6re : din care slo- 
bodindu- -se, după acâia Sau trimis să apere Strummiţa : dară 
ai inșelat pre împăretul, şi cuprinqend pre sama sa cela- 
tea acâia, pre romanii din vecinj greă i-au năcăgit. Impro-" 
tiva. - acesluia mergând | împăratul şi chemând oștile în 
Copsella, curând după aceia au pollit să se întârne acasă»... 

Anul 1198. larăş Nechita: scrie 2. „«Neinsânătoşindu- să de-_ 
plin împăratul, ca cel ce nu putea sta pre picidre, saii 
dus în Cops6la, gata fiind tote, câte sânt. de lipsă la bă- 

“taie, ci până a fi: el încă bolnav, schythele aă trecut Du- 
nărea și cu “mulţimea vlahilor zeptoata. Baze, Sat prădat 

. orașele Thrachiel câle : din pregiurul Messeniei Şi al Zuru- 
lul în dioa de “Sângiorzu, și să “dice: a, că-sau vorbit var- 

i varii, ca să se întâlnescă în . Caperiă. Acesta iaste un loc, 
nu departe de Zurul în carele se Sărba. s&rbătore 
nicului de mulţime de Gmeni; 
mare negură, “cea mai mare parte a .varvarilor s'au dus 
întralte. locuri,. pogorându- -se până la Radestul de lângă mare,  T6tuși o parte dint'enșii au năvălit în Caperiui. Deci 
1 Boksay f. 919. Pistorius f. 763. 

Haner p. 121. Lucius f. 237.. „2 Nicetas Choniates Lib. ă de 2 Nicetas Choniates Lib. 2. de 
Imp. Alexio Angelo: cap. 8. Imp. Alexio Angelo cap. 6. 

a muce- 
“ci slobodindu- -se diminâţa.
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mulţimea, carea se, adunasă la. serbătâre, judecând. a îi 

mal bine, a să apăra, de cât a pătimi, întrarea. varvarilor 

lesne o ai oprit, încungiurând bis6rica cu carele Venise; 

pentru că 'schythele n'a 'obicănait a. bate: satele,. şi. de tă- 

„rimile cetăților încă să sfiesc, ca cel ce cu năvălirile din- 

“tâiu ca și vântâsele. tote le strică, câte le vin înnainte, apoi 

să întârnă a casă. Pre acâia totuși, cari lăsând. biserica, 

“în Zururul pre to i-ai prins. — —- Iară pre schythele, care 

"să înturna cu mare pradă, 6stea românilor, carea . apăra 

Vizia, i-ai tăiat, şi fagărind au luat “partea cea - „mai mare 

  

din pradă, cara totuși nu îndelung. o au ţinul: — — pentru. 

că pre cel ce fugia, i-au. întors asupra sa, și mal pre urmă 

ci Sau fugărit. > E SN 

Tot acelaș Nick ita “scrie: «că după „ce. , Sau întâmplat | 

câle mai sus dise, împ&ralul din Cops6la au trecut în The- 

salonica, și de, acolo Sai dus în contra lui Hros, carele afară 

de Strumiţa, “cuprinsese și. Prosacul, carele şi din fire, şi 

cu meșteșug e forte întărit, și își zugrăvâsce tărimea Pro-! 

sacului; şi cum s'aii-bătut de împăratul fără vre un folos 

în, mal multe dile; -apoi dice: Drept aceia împăratul. vă 

dând, că nu'şi pote: dobândi: scopul, şi nevrând a mal ză: 
băvi, sai întocmit -cu  Hros, săi lase Strumiţa și Prosacul 

cu ţinuturile vecine; și măcar că avea. musre, i-au făgă- 

duit una, din frăţiile sale; şi întnrnându-se în Țarigrad, ai 

trimis lui Hros pre fata protostratorului. (Emanuil Camaţe), 

carea era despărțită de bărbat, prin sevastul Constantin: 

Radenul.> — ——.,7 35 

Merge mai încolo Nichita 2 şi dice: «Pre acdia vreme 

schythele împărțindu-se în patru laturi, cu mai mare grâză, 

de” cât altă dată, totă Machidonia o ai jefuit, cercând şi 

cetaţile cele întărite și vivlurile munţilor, și cercetând și mun- 

tele Ganului, multe mănăstiri au pradă mulţi călugări au 

! 1dera ipidem Choniates Lib. 3 2 1dein ibidem cap. 2: - 

de eodem cap. 1 e E 

=
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omorât, nimenea cutezând a le: sta împrotivă pentru mul- 
țimea lors. ——.— a N 

„: Apo! scrie jocurile, care le-aii dat împăratul Alexie Angel, 

când şi-au. măritat încă tele şi dice :.. «Jocurile acelea încă 
nesfârşindu-se bine, rea vâste.au venit din Filippopoiă des- 

pre r&scâla lui Ivanc. Acesta, cum am dis may nainte, 
“mutându'și numele în Alexie, și logodind pre nepâta. îm- 
p&ratului, mai mare cinste ai căpătat, de cum. i-se: cuve- 

"nea, şi făcându-se mai mare preste 6stea, carea sta împro- 

_tiva vlahilor, la Filippopoii, ba făcândăâ-se domn locurilor 
acelora, care le ocârmuia după plăcerea sa; căci fiind om 
viclEn și nepregetătoriii, căte avea în inimă, tte:le plinea Și 
pre vlahii s&i îngrăşindu” cu daruri, şi impodobindu” cu . 
arme, îl deprindea la bătae, şi locurile câle din vecinătatea 
Hemului așa le-aii întărit cu cetățuici, cât de acâlea a se 
apropia nu cuteza nemicii. Pentru care lucruri 'de împă- 
ratul să lăuda şi să cinstea, nici cerea ceva, ce se nuii 
se fie dat. — Ci întâmplându-se de ce şi era frică, împă- 
ratul şi-au perdut :merşul, și îndată aă trimis la el un pr6- - 
tin. al lui, să! aducă aminte tocmălile şi legăturile c6le mai 
din nainte. — — Pre acela după scurt timp au urmat gi- 
neril împăratului, cu ministri, cumnații, și totă 6stea ce 
să afla în palută.» | Să e 
„Ci cel trimis au spus lui Ivanc, că vin gineril împ&ratu- 

lui cu câia-lalii să-l prindă, şi Pai sfătuit să se tragă la 
munţi, precum ai și mers după dânsul, ci sai sfătuit să bată întâia cetăţulcile de: el făcute; căcr dice mai încolo 
Nichita :. . Se Ma : 

; «Care sfat „mal plăcându-le, ai început a bate cetă 
cea în: locul Criţim chiemat, de Ivan 

_du-să cu tâtă inima romani), mulţi b 
între .caril cel mai de frunte ai 
„Luând cetăţulca acâia, ati maj | 
altele supuindu-se iale. Iară 
și bun ostaș, multe: s6mne 

țuica 
c. făcută, unde bătân-. 
ărbați mari ai perdut, 

fost Gheorghie Paleologul. 
uat și altele, unele cu sânge, 

Alexie (Ivanc) fiind om. viclân 
milităresci at arătat, ci cu o
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omor : 

înşelăciune militărâscă pre însuşi protostratorul Emanuil 
” Camaţe încă laă prins: pentru că scoțând multe dobitâce | , 

la . cârhp, şi acâlea cu-o parte “a! robilor trimițendu-le în 
Hem, la Ioann craiul Zagoriei, cu carele făcuse legătură a-: 
supra romanilor, de cinste, şi ca să'şi arate dragostea, ai 

„pus l&șuri -romanilor, sciindu-le râvna spre răpire, şi dra- 
- goslea spre al lor, pentru .caril ar fi gata la perire. Nici 
Sau înşelat cu cugetul. Pentru că protostratorul înțelegend 

acestea din Vatrohocastru, unde: avea stea, au trecut în ; 

Vactuniu şi s'aă înșelat cu lucrul. Căci nepricepând înşe- | 

lăciunea lui Alexie, ai poruncit ostaşilor săt, se prădeze! 
acâlea carea le avea înainte, şi else uita de. pre un 

cal, ce nu era de bătaie. Atuncea Alexie au eşiţ din 

l6ș și incungiurând pre prolostrator “ca . înte'o” mrege, Pai 

“ prins. Cu scornirea acesta a desertoriului romanii, carit a 

mal remas, și-au perdut inima, iară vlahil sai sumeţit. Nici 

“ai mal cutezat romanii a se bate cu Ivanc, ci câți era la - 

Filippopoit să ţinea. fericiți de vor putea apăra cetatea. Ci 

Ivanc întocmind după: plăcârea sa târgurile și cetăţuicile, 

care sânt din dereptul Hemului în munţii cel mai înalți 

zidite, câle-lalte încă nu le. lăsa în odihnă, ci pre acâlea. 
care sânt de cătră Mosonopoiit până în Csanthia,. muntele: 

Pageii şi Avdera, încă le-au răscolit, și aul supus ţinutul 

Smalinelor şi tote cele mal de aprâpe ca. o ciumă păscân-. 

durle, pre romani sau i-au prins, sau i-au omorât, sau i-au. 

slobodit pentru bani: iară pre vlahii săi, carii s'aă dat de 
bună voe, i-ati lăsat să.rămâe întru ale sale. -Crescând aşa 

de cât: toți cel mai din nainte protivnici, mal reu mai fără 

de îndurare ai fost, agiungând şi la- acea tirănnie, carea, 

mal toți varvarii o ţin vitegie, ca pre romanii cel robiți 

să lae dăraburi între păhare. 

«ară împăratul ai arătat cu faptele sale, că el judecă 

a fi norocirea sa robirea protostratoriului, pentru că luân-: 

du” 'averile câle prea mari, şi tocma crăescl, nelăsând vre 

o 24 
Cronica: românilor. Tom. I. | 

7
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un lucru necercat, pre mure şi pre fiul lul i-ai pus la 
prins6re, nu scii din ce sfat, apol sau dus în Copsela.> 

Tot acelaş Honiat ! dice: «Împăratul Alexie Angel mer- 

'gâna în Copsâla precum am dis, 6stea câtă era strâusă 

acolo, o ai luat cu sine, și trecând în Oreştiiadea. mai 

: multe dile au zăbăvit. — — Pre Ivanc prin tabelarii să! cel 

maj credincioși Tati chemat la toemelă, morte încă i-au gătit 

de vre-o câte-va ori prin înşelăciune, şi tătuș n'a încetat 

cu totul de la război. Deci mergând în ţinutul Filippo- 

poiului, și-a aşedat 6stea lângă Stenimah, în carele fu- 
gise mulţi varvari. Acesta. încungiurându'” şi luându'! cu pu- 

terea, pre robi i-ai făcut șerbi. Iară desertoriul Ivanc, nici 

at vrut se vie la împărătul, nici să scie de pace almin- 

trelea, fără numai deâcă” va da împăratul diplomă, că! va 

lăsa cetăţile şi ţinuturile care le cuprins6se mal. nainte, şi 

va. trimite pre logodnica Theodora (fata sevastocratorului 
“Isaachie) cu stâmele împărătesei. De abia făcându-se toc- 
mâlele şi jurămînturile, după cum voe Ivanc, împăratul 

Sau sfătuit, cum nu se cuvine povăţuitorilor și împă&raţi- 

lor, carii trebue să ție jurămînturile mai mult și-mal bine 

de. cât alţii. Pentru că Ivanc; trimiţendu-i sfânta evanghe- 
lie prin Alexie ginerele 's&i cel mai mare, Lai înşelat la 
sine; şi după ce au jurat, cum am dis, de âmbe părțile, 
“Vai pus la prinsâre, r&ă trăind cu cuvintele Psalmistului 
David : Cu 'cel sfânt, sfânt vei fi; cu cel fără de lâge, fără" 
de I6ge vei fi. Dâci dobândind cetăţile şi tărimile fără de 

vre o osten€lă, pre -Mitul, fratele lut Ivanc, Pat sârgunit.> 

„Amul 1199, La anul acesta 'iârăș scrie Nechita 2 acestea 
dicând: <În-anul următorii (după ce sau prins Ivanc): 
vlahii şi comanii năvălind în Thrachia, și jefuind câle mai 
bune părţi ale «i, fără de 'bântuială s'au înturnat. Și doră 
ar fi venit până la pGrta Țarigradului, de nu sar fi sculat 

+ [dem Ibideta Cap. 4 ? Nicetas Choniates Lib. 3. de dna Imp. Alexio Angelo Cap 5. N
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întru ajutoriti UȘII, “n6mul cel mai creştin, şi prinții lor, 
porniţi din. sine însuşi prin rugămintea arhiepăstoriului să 

__Tals rod Apugtzorpevoe adrod )uratc fiindu-le milă de creștini, caril. 
reii se purta de varvari. “şi mâniindu-se, căci Sai dus mal 
adese-or! întracela “an, și Sai și vindut n&murilor celor de: | 
părtate de creştinătate. Pentru acâia prinţul Galiției Roman 
5 cms Todmrtiae fpenmv Peuavog, strângând îndată mare şi tare. 
ste, au năvălit în ţinutul comanilor (în Moldova), şi lesne 
Pau prădat, Și Pati jefuit, şi făcând acestea mai adâse-oră 
întru mărirea. şi. înmulţirea credinţei creștinesci—năvălirile . 
comanilor le-ai contenit, și romanilor, caril era în pri- 
mejdie de a. peri, le-au ajutat cu ajutorii neașteptat, şi 
negândit, numai de la „Dumnedeii” trimis prin Smeni de 
actiaş credință.» | 

Scrii Timon! şi Luchie Dalmatul 2 cum că Emeric craiul 
“Ungariei sai bătut în anul trecut cu români! și cu po- 
„ lonil, şi pre români i-ai înfrânt. D6ră în anul de acum 

sai sculat „asupra românilor cu Roman prinţul Galiției, 

caril pe vrâmea, acia să numea comani în loc de romani, 

ca să se osăbescă de greci, caril în zădar sai numit Şi se 

- numese romani, cum am mai zis. , 

| Inochentie al treilea papa de la Roma încă în anul de a- 

cum şi-au adus aminte de oile câle [perdute] şi drept acâia au 

DP
 
o
.
.
.
 

trimis pre Dominic protopresviterul Brundusiului, carele scia 

grecâsce și lătinâsce, Ja Ioânn sau Joannichie împăratul To- 

mânilor şi al bulgarilor, cu epistola, carea să află între ale 

lul Innochentie3; în carea epistolă arată, că Ioannichie cu 

toți românii e născut din sângele romanilor celor adevărați, 
şi vechi, şi'l dojenesce ca împreună cu supuşi! să!, să fie supt 
ascultarea patriarhului Romei, făgăduindu-, că de va face: 

acesta, soli mal de frunte încă“ va trimite, la el4. 

i - |. cotul Innocentii III, Lib. 2 “Timon in Epi 1. £, 22. Timon in Epit. Chrono “| epist. 266. 

2 Lucius Dalmata f. 287. - |4 Gesta Innocentii tertii Nr. 65.
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Anul 1200. Precum se: vede de. anul acesta se țin care 

1e scrie iarăş Nechita ! dicend : «Pe vremea acâsta Ioann 

(împeratul românilor şi al bulgarilor) eşind din Misia cu 

prea mare şi prea într'armată ste, au cuprins cetatea Con- 

stantia din ținutul muntelui Rodope fără de împedecare, şi 

stricându-l zidurile vineri înaintea pașştilor f6rte tare aă 

încunglurat Varna, ci fiind că acâia caril păzea cetatea maj 

toți era latini, şi vitegi, şi cu de adinsul apăra cetatea, ai 

  

făcut o mahină în patru cornuri, a căreia lungimea era cât 

lărgimea. șanțului, și lărgimea. cât înălţimea zidurilor, carea o 

ai pus pre râte, şi împingându-o până în marginea șanțului, - 

o ati răssturnat şi au cuprins amândoao marginile, şi fo- 

losîndu-se cu mahina şi la împlerea aceia a şanţului, Şi 

la -suirea preste ziduri în loc de scară, în trei dile au luat 

“Varna,- -— și stricându” zidurile s'aă înturnat în Mysia. ——] 

| «Iară Emanuil Camaţe protostratorul fiind multă vreme. 

rob în Mysia, ad rugat pre vărul săi împăratul Alexie 

Angel, ca. să se răscumpere pre banii să), "nici să se: lase 

îndelug ca un făcătorii de r&u în mânile varvarilor; ci 
“cu epistola, acia au isprăvit nemica. Drept acâia deznă- 

- dăjduind despre ajutoriul vărului său, ai năzuit la Hros, 

și r&scumpărându-se prin el, au mers în Prosac; şi de a- 

colo încă ai rugat pre împăratul, ca să plătâscă! lui Hros 

doao măji de aur, căci mai mult răpisă de la el afară de 

vasele cele de aur, şi. de argint, “de pănza cea de mătasă 

şi hainele câle scumpe, de care avusă. mal. multe, de cât 

toți cel ce trăe- pre pământ. Iară împăratul cumpenind și 
averile protostratorului şi irăţietatea lui, au tras mal “mult 

averile. de cât frăţietatea, pentru !acâia - rugămintea lui nu 
sau audit. Camaţe încă- dejnădăjduind, au început din pre- 
ună cu Hros'a prăda cele de prin pregturul Prosaculul, şi 
îndată au supus Pelagonia, şi luând Prilapul, s'au - apucat 
de c6lea-lalte, pre: csle depărtate le-au silit să se dea, 

- 

1 Nicetas Choniates Lib. 3. de Imp. Alexio Angelo Cap. 7 
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prin timpele “Thessalonicel au străbătut, c6lea . de! pre şes 

le-aă cuprins, Grecia “tâtă o ai pornit,  Peloponesul (Sau. 

Moreea de acum) Pai aţiţat la răseâlă. — —— 
«lară r&scâla protostratorului Emanuil Camaţe; după ce 

ar fi, ținut lungă vreme, cu norocire sai sfârşit. Pentru că 

împ&ratul cu multe meşteşuguri și înşelăciuni au tras la 

sine pre Hros, şi dându-i: musre pre Theodora : logodnica 

lul Ivanc (şi fata sevastocratorului Isaachie), au dobândit - 
iarăș Pelagonia şi Prilapul, și cetatea chemată Ston, unde - 

scăpase ca.întrun asyl.: După îndelungă! lenevire aşa de 
bine Sai purtat împăratul, carele: apol saă înturnat în 

Țarigrad; după ce ai înşelat pre Hros, de i-ai dat și Stru- 

mița, şi ai făcut pace cu loann (impăratul românilor şi 

al bulgarilor. p 

“Anul 1201. Iară Toannichie, dice scriitoriul vieţii lut Inno- 

chentie al III-lea papei de la Roma , luând soli! şi cărţile 

domnului patriarh, aşa i-au răspuns: 

<Cinstitului Și preaosfinţitului părintelui arhiereului celui 

prea mare,. ei Calioan împăratul bulgarilor şi al vlahilor 

„ÎN trimit bucurie şi sânătate. Te însciițăm pe sfi inţenia ta, 

1 cum că am primit preaosfinţitele cărţi, care ni le-au adus : 

„cucernicul arhipresviterul din Brundusiu, și noao ne-ai mai 

plăcut acâlea, de cât tot aurul, şi petrile câle scumpe. 

Pentru acâia am mulțărmit a tot. putrnicului Dumnedei, 

că ne-ai cercetat pre” noi nevrâdnicil şerbil să, — şi ne 

„au adus aminte sângele şi patria din care sântem. „prăsiţi, 

ar
ă 

şi acum. sfinte părinte! ca păstorii cel bun, şi cap tutu- 

ror creştinilor celor credincioși, pre fii. catholicescii și apos- 

tolicescii bisârică vrând a"1 aduna la olaltă, ne-ai cercat pre 

Su) cel despărțiți cu trupul. Și, măcar că fraţii mei cel re- 

Posaţi, mar de mult ai vrut, să trimită la. sfinţenia. ta, to- 

tai wai putut ajunge la voi, pentru . mulți duşmani al 

noștri. Și noi încă voind a trimite la vol odată, și a doao, 

' 

! Gesta Innocentii tertii Nr. 66,
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şi a trea 6ră, nu ne-am putut folosi. Și acuma vedend că 

sfințenia vâstră sau milostivit a trimite la. împăratul, și im- 
_părăţia n6stră, ca nisce proprii și prea iubiţi fil, trimitem 

la milostivirea vostră, ca la un prea drag şi prea dulce 

părinte, pre cucernicul preotul Vlasie, alesul episcop al Bran- 

dițuberului, credinciosul nostru, împreună cu credinciosul 

solul vostru arhipresviterul din Brundusiu, închnându-v& 

"voao mulțămitele, pretenşugul: și slujbele n6stre, ca unub 

părinte sufletesc, mai mare arhierei. Preosfinţite. părinte ! 
Ne-aţi tăcut de scire prin. osfinţitele cărțile vostre, ca să 
vă însciințăm, ce poftim de la biserica Romel? Iară împ&- 

_răţia n6stră acâstea poftâsce de la scaunul apostolicesc, ca 
să. fim întăriți în biserica Romei, ca şi fil în muma sa. Mai 
întâiu cerem de la biserica Romei, ca de lă mama nâstră, | 
coronă și cinste ca un fiii iubit, precum ai avut împ&- 
rați! noştri cel bătrâni, „dintre carii unul aă fost Petru, altuț 
Samoil,” şi alţii, carii ne-ai întrecut pre noi, precum aflăm 
scris în cărțile n6stre. Iară acum de va plăcea sfințenii vâstre 
a ne împlini acâsta, ori-ce ne vel porunci, să va plini, spre 
mărirea lul Dumnedei, şi cinstea bisâricei Romei. Nici să 

„VE miraţi că solul vostru nu s'au înturnat mal repede, că 
_nol ne prepuneam despre densul; căci mulii vin în împărăția 
n6slră cugetând să 'ne. înşâle, ci noi ne scim bine feri de 
toți; dară noi am primit mărturisirea lu! pre toxat despre 
dânsul, ŞI ne-am odihnit. Ci de va plăcea voao preaosfin- 

- ţite părinte! trimiteţi -ne soli mai mari, despre carii pome 
„Niță în cărţile vâstre, şi pre acesta îl! trimiteţi cu ei; şi a- 
tunci vom fi încredințaţi despre trimiterea. cea dintâit, a- 
șişderea și despre a doao. Dâev& Domnul voao mulți anil.» 
Luând cartea -acâia domnul „papa, dice acelaş scriitori ! 

au trimis la el pre Ioann capellanul cu cărți apostolicesci, 
care sună aşa: 

«Lul Caloioann domnulul vahilor şi al. bulgarilor, scaunul 

1 Eadem Gesta Nr. 68 
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apostolicesc, în carele măcar că cu nevrednicie şedem Şel.— 
«AI poltit cu umilință ca săți dee bisârica Romei coronă, 

“cum să citâsce în cărțile tale, că ati dat celor de luminată 

pomenire lui Petru, Samoil și altor, strămoși al tăi, „progeni- 

toribus tuis, pentru acsia noi, ca să avem mal mare, încre- 

dințare, registrurile n6stre le-am cercat. de amăruntul, „din 

care apriat se vâde, că în ţara ţie “supusă mulți cral înco- 

ronați au fost. „Afară “de acesta să află într'ensele, că pe 

Yremea reposatului : predecesorului nostru papei Nicolae, 

craiul Bulgariei, la ale cărue întrebări mai adese-ori respun- 

dea cu ttă (ara sa, prin povăţuirea sa, s'au botezat, şi craiul 
au cerut arhiepiscop” de la dânsul. Şi solul lui Mihail cra- 

| iulul Bulgariei, cu daruri împ&rătesci aă dat epistola cra- 

“iului, papi! Adrian predecesoriului nostru, şi au cerut de 

la densul, ca să” trimită pre unul dintre cardinali ' să'l -a- 
- l6gă arhiepiscop, apol ales să'l trimită iarăşi la Adrian s&1 

sfințâscă, și trimițând Adrian pre un Ipodiacon cu doi e- 

piscopi, bulgarii înșelați fiind prin darurile şi făgăduinţele 
grecilor, lepădând pre romani, au prins preoți grecesci. Drept 

aceia aducerea aminte de o slăbiciune ca acesta, măcar că 

nai contenit:de la trimiterea unuia dintre îraţil noştrii, 
- adecă dintre cardinali, totuşi trimitem la tine pre loann 

Capellanul și prâtinul nostru ca pre un sol al scaunului 

„„ apostolicese și bărbat înțelept, — căruia i-am şi poruncit, 

ca în locul nostra în ț6ra ta, celea, duhovnicesc] să le 

indrepte, şi să le orânduiască, de vor fi de îndreptat şi 

de orânduit. 'Tot prin Ioann capellanul trimitem și arhie- 

piscopului țerii tale mandia, carea e stemma puterel cel ar- 

hierescl, să o dee după forma în Bulla . n6stră Scrisă. A- 

cestea incă am poruncit solului nostru, ca' de cum va 
vor fi în țara ta vrunii de hirotonit, sau episcop de, 

Slințit, -pre aceştea prin episcopii numal cel catholică din 

Vecini să hirotoneâscă şi sei slințescă. Mal poruncim s0- 

luluj nostru ca despre corona prin Biserica Romel stră- 

moșilor tei dată, să cgrce și prin cărţile cele vechi, și prin
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alte scrisori cu tot deadinsul adevărul; Şi despre tote să :- 

se înțelegă cu tine, ca, după ce vom fi încredințaţi prin el,. 

şi prin solil. tă despre tâte, mal cu îndrăznflă, și mal: în- 

“țelepțâsce să putem face câle de făcut. 

* «Deci pre boerimea-ta o îndemnăm în Domnul, ca pre 

"solul acesta, tocma ca pre persona n6stră se'l primesci şi 

săl cinștescl, dojenele și orănduialele lui și tu însuţi pri- 

'mindu-le, și făcând ca tota mulțimea bulgarilor şi vlahilor 

să le” primescă și să le” ție. Căci mal binetţi iaste, şi spre 

“mărirea cea vremâlnică, şi spre mântuirea cea vecinică,: ca 

precum ești de nâm roman, aşa să fil şi cu urmarea, şi 

poporul ţării tale, carii dic că sânt din sângele romanilor, . 

“să “urmeze obicsiurile bisericii Romei, ca şi în şerbirea 

“Dumnedesscă să se vadă a ținea năravurile părintesci. > 

Anul 1202. «Sosind Ioann capellanul în Bulgaria, iarăşi în 
| vita lui Innochentie 1 să dice: «au dat mandia, mitra și i- 
-nelul arhiepiscopului Vasilie din Zagora, jurănd acesta, că | 
pururea va, fi. credinclos Și ascultătorii de Papa şi de Bi-.. 

- srica Romei. Şi cu cinste primindu-se de Ioannichie sai 
Calo-loann domnul. vlahilor și al bulgarilor, din sfatul și 
“din voința: lui aă mal făcut. doi mitropoliți în țara acâia, 
adecă în Belesburg și în Preslava, pre carii i-au supus celul. 
din Zagora; ca unui arhiepiscop şi primat, şi at pus pri- 
maţia în Trinov sai Ternov, cetatea cea mai de frunte în 
țeră. Bine slărşindu-se acâia, Ioannichie pre sine şi țara sa 
o aă. supus Biscricil Romei prin privileghion scris cu litere 
de aur, carele sună așa: 
-<În nmele Tatălui şi al Fiului şi al sfântului Duh, Amin. 

“ Fiind că i-au plăcut Domnului nostru lisus Hristos a mă 
face domn Și împărat a tâtă, Bulgaria și Vlahia, am cercat 
scrisorile. şi cărţile mal marilor „Nostri, şi legile reposaţilor 
împăraţilor şi predecesorilor "nostri; de unde ai primit:el 
crăimea Bulgariei, mărimea imperătescă, corona preste ca- 

Li Gesta Innocentii IL. Nro. 70.



> 

377. 

  

pul lor 'şi pine-cuvântarea.. patriarcâscă ? Și cercăndu-le cu : 

deadinsul am aflat în scripturile lor, cum că 'reposaţii împă&-- 

„rații aceia al bulgarilor şi ai vlahilor, Simeon, Petru şi Sa- 

moil, ca predecesorii nostrii, corona. împărăției lor şi. bine- 

cuvântarea patriarcâscă o ai priimit de la prea-sfânta bise 

„rica lut Dumnedei din Roma, de la scaunul apostolicesc și 

verhovnicul apostolilor Petru. Deci şi împărăția mea aă vrut, 

“ca bine-cuvântarea, şi întărirea cea împărătâscă a coronil 

capului împărăţiii sale şi bine-cuvântare patriarcescă să o 

primâscă de la Biserica Romei, .scaunul apostolicesc şi ver- 

hovnicul . apostolilor. Petru, și de la preaosfințitul părintele 

nostru ecumenicul Papă. Innochentie III, de la carele fiind 

că Saii dat patriarcescă bine- cuvântare şi poruncă în Tri 

nov cetatea împărăţii mâle, ca să se potă sfinţi arhiepi- 

„„ scopi, mitropolit şi "episcopi, şi să se pâtă face şi tâte tal- . 

nele bisericesci, împărăţia mea încă îngădue, ca în tot ţi- 

“nutul şi tote părţile împerăției mele: să aibă, aicea mal 

„_deplinită putere. Căci iată toți cei din tâtă împărăţi 

și ținutul şi patriarhul mei, mitropoliţii, episcopii şi toţi 

preoții să fie supuşi Bisericii Romei, şi să ţie l6gea și o- 

bicâiurile, care le-au ţinut răposaţii împărați a tâtă Bulga- 

_ria şi Vlahia, predecesorii noştrii cei de demult, şi noi încă 

vom urma .paşi! lor. - : 

«Iară împărăţia mea pentru mal mare securitate își Îs- 

călâsce hrisovulul stă, cum că împărăţia mea nu se va Ă 

lăsa pururea de "Bisârica_ Romei, scaunul apostolicese şi 

„Verhovnicul apostolilor Petru. voii rămânea. Şi de aci îna- 

inte ori ce țeri va, cuprinde împărăţia mea de la creştini 

sau. de la păgâni, vor fi supt puterea şi porunca “ preaosfin- 

"titei bisericii din Roma, şi în scaunul apostolicesc. Și ca . 

"hrisovul acesta al împărăției mele să fie primit şi întărit, 

lam dat în mânile prea-cinstitului bărbat 'a lul loann ca- 

i. ” pellanului, „solului preaosfințitului scaunului apostolicesc şi 

- câpellanului domnalul Papei, în carele şi împărăţia n6stră
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„cea cu evlavie şi de lă Dumnedei dată, sai dscălit în a- 
“nul 6712 indictionul 7.» | po 

„Aici însemneză doao lucruri: -întăiă, că anul de la fa- 
cerea lume! trebue să fie 6710 saă 6711, ca să cadă in- 
dictionul al ş&ptâlea într'ânsul; a doa:: că românii și bul- 

garii prin hrisovul lui Ioannichie cel mal în sus adus nu 
ŞI-au lăsat l6gea şi obiceiurile cele mal din nainte, ci nu- 
mal aşa sau supus Bis6ricir Romei ca să ție pre Papa 

„cel mai întâi între patriarzi, şi să nu hul6scă pre 'latini, 
şi obiceiurile lor, cura au făcut şi cel din Ardsliă români, 
când sai unit. o a 

Iară ruşii din Polonia Şi Ungaria nu bine ai lucrat, când 
au adăogat în symvolul credinții cuvintele: «şi: din Filul,> 
căci legea și obicsiul cel vechii au trebuit ținut. Aşa ar fi 
fost unirea . adevărată, ca. apusânil să ție obicâiurile sale bă 

și resăritnil iarăşi ale sale, şi unil pre alții să nu se hulâscă. 
 Trimisâse Ioannichie craiul pre Vasilie arhiepiscopul 'Tri- 

nGvului în indictionul al şeselea, luna lui Iulie, adică în anul 
acesta 1202, în al opt-spr&-dâcelea an al arhipăstoriei lu să 
mergă la Roma, 'carele ai și mers pănă la Dirahiu lângă 
mare, ci de acolo mal nainte nu Pat slobodit greci, lăudân- 
du-se că'] vor arunca în mare, drept acdia Vasilie sad întur- 

„nat în satul Cavatocor, de unde s'aii chemat îndărăpt prin 
craiul Ioannichie, după ce ati sosit la densul Ioann capellanul 
în luna lui Septemvrie. Iară Ioann capellanul în $ dile ale lui 
Septemvrie au îmbrăcat [pre Vasilie] cu mandia. cea de Inno- chentie al treilea, trimisă, fiind de față și craiul Ioannichie cu . mal mulţi episcopi şi boâri. Acestea tote le scrie arhiepi- scopul Vasilie Papei în. cartea care i-o au trimis prin loann capellanul. Şi fiind că pe vremea acâia, la atâta mândrie - venise patriarcil, de numai ei sfinţia sfântul Mir, - Vasilie se râgă de Innochentie, să-l slobâdă şi să'l învețe cum să Sfințescă sfântul Myr.1. NI 

i Eadem Nro. 72,
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Inturnându- -se din Bulgaria Ioann capellanul, Blasie e- 

piscopul Brandezuberulul din porunca craiului loannichie 

la petrecut până în Roma,-prin care au trimis craiul fru- 

mose daruri patriarhului Innochentie, şi pre lângă hrisovul 

şi epistola mai sus adusă el încă au rugat pre Innochen- 
tie, să facă pre arhiepiscopul Vasilie patriarh, să-i dea pu- 

terea de a sfinți myr, şi corona să trimită unul dintre car- 
-dinal, carele se'l și încoroneze. Mai pre urmă despre sfada. - 

carea o avea cu craiul Ungariei. aşa scrie: 
«Şi despre otarele Ungariei, Bulgariei şi ale Vlahiei las 

se judece sfinţia ta, şi se îndrepți lucrul acela, cum va fi 

mal drept ca să nu aibă păcat sufletul sfinţiei tale, și așa. 

- se albă imp&răția mea cădinţa Bulgariei și a Vlahiei, pre- 

cum are craiul unguresc cădința Ungariei, şi se incâte u- 

ciderile creştinilor, între împărăţia mea şi între unguri. Iară 

să scie sfinţenia. ta, că cinci episcopi! ale Bulgariei să țin 

de impărăţia mea, care le-au cuprins şi. le ţine craiul Un- 

gariei cu cădințele bisâricii lor şi episcopiile acâlea sau fă- 

“cut nemica, și de sau făcut acâsta cu dreptul, fie aşal». 

De ce țară sau ținut episcopiile acestea nu sciu, tătuși 

mi se pare, că s'au ţinut de Serbia, căci scriu istoricii un- 

guresci, că Andreiii apoi al doilea fratele lui Emeric craiului . 

Ungariei pre tinărul acesta. multe n6muri au bătut şi pre 

frate-săi numar o ţiră dă nu Vai lepădat din crăime.? 

Anul 1203. «Viind episcopul şi capellanul cel ma! nainte. 

„numită, (dice avtorul 2 vieţii lui Innochentie) la scaunul a- 

“postolicesc, domnul' papa cu: dragoste i-aă primit, şi sfă- 

tuindu-se “despre pofta lui Ioannichie celui mal de multe 

ori numit, după cum o aă arătat „episcopul, Tau. făcut craiit 

vlahilor şi bulgariior, trimiţead la dânsul. pre Leon cardi- 

“nalul,. preotul sfintei cruci, ca: pre un “sol a scaunului |, 

1 Eadem Nro. 71. | | Cronol: f. 23. Chemeny p. 55. Tsa= 

„2 Bonfinius f.275. seq. Lucius tari p. 173. 

f. 245 et 255. Timon in Epitome 3 Acta Innocenti III. Neo 73.



380 

apostolicesc, şi trimițând printr'&nsul schiptrul; şi corona cră- 

iască ca în locul. papei să'l ungă şi săl încoronâze craiă, 

ducendu'i şi privileghionul apostolicesc, carele sună aşa : 

«Lui Calo-loann luminatului craiit al bulgarilor şi al vla- 

hilor, și următorilor lui, celor ce vor urma lu! și în cră- 

ime şi în ascultare de scaunul apostolicese de pururea. 

«Împeratul împăraților și domnul domnilor lisus Hri- 

stos şel, —— Fiind că din porunca domnului datori sântem 
a pașce oile lui, vrând să avem grije de poporăle bulgă- 

rescl și românesci, -care mai de multă vreme să rezleţisă 
de la ţițele mamei sale, şi nădăjduiud în puterea aceluia, 
prin carele Samoil ai uns. craiă pre David, te punem crai - 
preste ei, şi prin iubitul fii Leon cardinalul, preotul sfin- 
lei cruci, . solul scaunului apostolicesc, îți trimitem schip- 

„tul împărăției şi corona crăiască, ca se (-o pue pre cap 
ca și cum ţi-o am pune:noi, luând jurământ de la tine, 
că vel rămănea noao, următorilor nostrii, şi bisâricil Ro- 
mei plecat și ascultătoriă, şi tste ţinuturile, și n6murile câle 
ce sânt. supusă împărăției tale le vei ţinea supt ascultarea 
Și plecăciunea scaunului apostolişcesc». 
„Afară * de: acesta la cererea cinstilului - fratelui nostru 
Blasie episcopului Brandezuberulul, pre carele Lai trimis 
la scaunul apostoliscese îi dăm slobodenie.să baţi bani 
însemnați cu caracterul tăă în tâtă crăimea ta. | 

«Cinstitului fratelur nostru arhiepiscopului Trinovalui încă 
îi dăm privileghion în Lte ţerile, în care împărălesc), de 
primaţie, care împreună că următorii SEI, cu următorii tă - 
de aci înainte, luând asemenea jurămănt de la el, cu pu- 
terea scaunului apostolicesc “să încoroneze, şi în țara la 
să aibă putere de primaţie, âi lor să le fie supuşi mitro- 
poliții și din Bulgaria şi din Vlahia, şi după can6ne să 
dea cinstea, carea se cuvine unui primat. ——. 

<Dat în -Anagdia prin Ioann ipodiaconul şi notariul sfin- . tel biserici Romei, în 6 calende ale lui Marte | indictio- nul 7, anul întrupări! Domanlui. | Innochentie III».
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- Trimisu-i-ati şi steag craiului Ioannichie' cu mare pofalăt, 

iară “arhiepiscopului Vasilie acesta privileghion - i-au dat?2: 

« Arhiepiscopul din Trinov; primatului bulgarilor și al 

vlahilor, și următorilot ul, celor după can6ne puşi, caril 

vor. fi supt ascultarea scaunului apostolicesc de pururea. 

<Imp&ratul împăraţilor şi cl. Pre tine încă te punem. 

primat în împărăția bulgarilor și a vlahilor, şi bisâricil Tri- 

novulul prin privileghionul acesta îl dăm putâre de prima- 

ție, rânduind ca tu și următorii tăi, caril îți vor urma în Să 

ascultare de bisârica Romei, să întrâceţi cu vilfa primaţier 

“pre ceia-lalţi mitropoliți a Bulgariet: și al Vlahiei, şi el ţie, . 

Și următorilor tăi să vă d6e cinste, carea după -can6ne 
să cuvine primaţilor.: Despre - acesta încă vrând a însciința .. | 

pre frăția .ta, că la noi acâstea doao nume, primat "şi pa 

triarh, tocma! una. însemneză, fiind că patriarhii și primaţil 

tot o formă ţin, măcar că! numele li se osebâsce. 

_<Tot prin privileghionul 'acesta. dăm slobodenie ţie, şi prin 

tine următorilor t6i, ca de aci înainte se ungeţi, bine- -cu- 

vântați pre crai bulgarilor şi al vlahilor. : - 

«Iară murind tu, carele acuma eşti primatul biserici 

metropolitane, altul prin. vre o înșelăciune acolo să nu să 

pue, fără numa! care „va fi după canâne ales la scaunul 

acela, cum iaste obicâiul. Iară cel ales prin mitropolit şi prin 

episcopii de supt el, când. vor „putea fi de faţă, să se sfin- 

| țescă episcop. Iară cel sfinţit, să trimită soli! să la, scaunul 

apostolicesc pentru mandia, carea se va da de pre trupul 

fericitului Petru, adecă pentru semnul deplinire! .diregătoril 

arhieresci, întru a căruia. îmbrăcare va pune jurămîntul a- 

cela noao, următorilor nostri şi biserici! Romei, carele nil 

pun noao Și -ală primată- și mitropoliți după obicâiul cel 

de obște, şi tu încă ni Val pus, când al îmbrăcat mandia. 

Forma . jurămiîntului acestuia spre, pomenire .de pururea 

o trimitem însemnată în Bulla nâstră, și acesta însemnând . 

î Eaderm Nro. 78, a? “Baden No. 75.
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întrânsa, ca încoronând pre vrunul dintre următorii nu-: 
mitului crai, prescrisul jurămînt tot-deauna să'l pofliţi de 

la dânsul. |. a i o 
«ară murind. veunul dintre mitropoliţii ţie din cădința 

primaţiei supuşi, vei întări al€gârea canonicâscă de personă 
Yrâdnică făcută, şi pre persona cea, al6să o. vei sfinţi epis- 

„cop. Iară pentru mandie, vei trimite la scaunul apostoli- 

„cesc pre solii tăi cu soli! bissricii, preste carea iaste mi- 
tropolitul, şi noi bucuroşi -îţi vom trimite mandia, ca să 
îmbracă cu dânsa pre mitropolitul după forma, care o vel 
lua cu bula n6stră; ci: întâmplându-se, ca se fie și solul 
nostru de față, acâia o vei face împreună cu dânsul. 

=Iţi dăm -şi la aceia slobodenie ca să se pâtă sfinţi 
hrismă şi oleu pentru cei chemati, şi cei bolnavi în tot. 
anul în cina Domnului, așa în bisârica Bulgarie), ca şi în 
bis6rica Vlahiei, după obicâiul .bis6ricit Romei, ca de câte 
ori .va. fi op, cel de botezat săi boteze şi cel de myruit 
să se miruâscă prin episcopi locurilor, ŞI nică sfințirea e- 
piscopilor, nici hirotonirea preoților sau să se împedece 
cu totul, sai se se lasă mai îndelung. Căci măcar: că la 
vol pănă acuma preoţii în hitotonirea sa, şi episcopi! în 
sfințirea sa nu sau uns, tătuși voim ca deacia : înainte 
(nu atâta ritului nostru, cât poruncii Dumnedeesci urmând; 
prin carea să poruncesce în lege, ca arhiereiy şi preoţii să 
se ungă) mânile acelora, carii se hirotonese preot 
mânile și capul acelora cari! să slinţesc episcopi să se ungă. 

«Afară de acâsta frăţiei. tale dăm slobodenie să se pârte 
cruce, adecă semnul patimil domnului înaintea ta prin tâtă 
Bulgaria şi Vlahia.» e 

După acâia (cum se scrie tot-în. viața lui Inrochentie 
„al III!) episcopul Albanului Ioann, carele era “cel dintăiă 
dintre cel șese episcopi, caril sânt cel mai 
tre cardinali, din . porune 

Ă, şi și 

de frunte în- 
a. Papei au uns pre -Blasie din 

! Eadem Nr. 76.
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Branduzuber solul craiului Ionnichie, ca primină may” na- 
inte el.ungerea de la cardinalul Leon, apoi să ungă el: 
pre mitropoliți, Şi mitropoliţii pre episcopi! săi, iară aceşiea 
pre preoți. - 

Tot întru acâia visță ! să aduce forma, cu carea său dat 
mandiile la doi mitropoliți şi jurămiîntul de dânşii, şi de 
primatul pus, care eă nu le scriii pentru lungimea lor. 

Anul 1204. Emeric craiul ungurilor în anul de -acum 
sirînsese țara, să'şi încoronâze pre Ladislavul al 3-lea fiiul 
său cel unul născut?, când iată au sosit la el Leon cardi- 

_nalul, solul lui Innochentie al 3-lea, .cu Blasie episcopul 
Brandizuberulu, vrând prin Ungaria să trecă în Bulgaria 
la î încoronarea lui loannichie craiului “Bulgarie! şi al Vlahiei, 

„despre a cărue împedecare aşa scrie însuşi Inochentie al 
treilea 3 craiului Emeric : 

«Inturnându-se la scaunul, apostoliscesc Ioann atunci ca- 

pellanul nostru, iară acuma episcopul Furconiului, ne-ait 

spus, că cu mare dragoste sai. primit prin tine, şi ai do- 

bândit de la tine, ca nu numai. el, ci şi alți soli :al scau- 

nului apostolicesc să potă trece prin “Ungaria în . Bulgaria și 

Vlahia, şi a se înturna. —— Pentru acestea am trimis prin 

(ara ta în Bulgaria si Vlahia pre fiul. nostru Leon cardi- 

nalul şi: preotul sfintei cruci solul scaunului apostolicesc 

la “ propoveduirea credinţei creştinesci, pre carele cum el 

ne-au scris, mai mult Pal cinstit, de cât au credut, şi dân- - 

dul sărutare de pace, cu bucurie mare ați făgăduit unul 

altuia pretensug; şi. dăruindu'l, nu numai i-al îngăduit să 

pâtă trece, ci ai şi poruncit 6menilor tăi, ca cu cinste săl 

trecă în Bulgaria, făgăduindu'i și acâsta, căi vel trimite: 

la otare scrisdrea. ta, carea să O (ie ascunsă, ȘI după cu- 

prinderea ei să lucreze pentru pace. Mergând așa dară cu 

1 Eadem Nro. 77. f. 24. 
: “n re 3 Gesta Innocentii tertii Nr. 78. 

2 'Timon în Epitome Chronol. 

-
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trimişi tăi până la marginea. Ungariei, au venit la cetă- 

* țulca ce să numea Cheve, -unde. numa! Dunărea desparte 
Ungaria de Bulgaria, “mulți aşteptându-l cu dorire de câe 

parte. Ci după zăbava, de o di fără de vâste au sosit unil, 

cari! alergând lau oprit. şi pre el, şi pre episcopul bulgar 
de la trecere din poruncă crăiască, dicându! să se întârne la 

o tărime a ta, de la carea trecuse cale de trei dile ma! na- 

inte, şi rămâind acolo, să poruncâscă domnului bulgarilor 

ca să:vie de grabă la un ostrov, carele iaste între otare, 

ca :acolo mai întâiți să judece despre sfada dintre vol 

şi să o aşede. Iară cardinalul intre altele” ai răspuns, că 

acâsta aşa a o'face nu trebuia, şi pentru că de lar primi 

pre el cu legături de acestea, sar vedea a fi. Simonici, şi 
pentru că nu'l pâte sili la ceva mai nainte de a fi legat - 
scaunului apostolicesc prin legătură dohovnciscă. - Deci ne 
vrend să se întârne, îndată au eşit poruncă de la comitul 
cetățulcei, ca' nimene să. indrăjnescă a vinde ceva cardi- 
nalului, sau numitului episcop supt pârderea capului și a. 
averilor. Şi cardinalul cu numitul episcop să pădesce ca de 
trei sute” de ostaşi, carii întru atâta îl asupresc, cât uşa 
cămării, de să pâte dice cămară, încă o străjuesc, să tă- 
cem alte/necuviințe ce.i se fac.» | | 

Cardinalul Leon nai aşteptat să m6rgă epistola acesta 
în. mâna craiului Emeric,. ci ai. scris și la adunarea ţerii 
unguresci: drept acâia temându-se craiul ca nu cumva să 

-! împedece papa încoronarea, fiului săi, au slobodit și pre 
Leon cardinalul, și pre Blasie episcopul, mai naiate de a 
lua epistola: Totuși luând craiul Emeric epistola mat în 
Sus adusă, ai răspuns papei fârte pârânăd pre craiul Ioan- 
nichie, la care pâri patriarhul Romei Innochentie al III-lea 2 
așa răspunde; .. . Da i 

«La a doa.— — Ce aj scris că numitul Io 
prins ţara, carea o ai dat destre tatăl tău 

  

annichie aă cu- 

surorii tale îm- 

! Eadem Nro. 80. | 2 Eadem Nro. 79,
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părăt6sel grecilor, că țara Serbiei, carea e supusă .coro- 
nil tale, luând cu sine mulțime de păgâni o aii jefuit fără 
de milă, întru atâta, cât afară. de cel ce-sati omorât prin 

“tirănia lui, “mulţi: creștini sai dus în robia păgânilor, — să 
scil de bună semă, că noao nu ne place, .ori ce s'aii făcut, 
spre. vătămarea, şi paguba “ta, și ca să ţi-se facă destul, cu: 
de-adinsul -ne vom siîrgui. . 

«La a treia îl: răspundem aşa, că măcar că al scris, că 
numitul loannichie nu iaste domn a vre unei țeri, de au 
și cuprins o parte- din țara ta; altă parte din ţara altue; 
și numal până la o vreme le ţine: cuprinse, deci te miri, 

că pre un apriat nemic al t&ă, ne întrebându-te așa în 

„grabă "voim să'l încoronăm craiă, totuşi (ci iartă) almin- 

„trelea, iaste lucrul, despre o parte, fiind că nu scii deplin 
adevărul. Căci în veci! trecuți mulţi crai sai încoronat. în 

Bulgaria prin scaunul apostolicesc, precum. Petru, Samoil 

şi alții după dânşii. Pentru că prin propoveduirea fericitu- - 

„uk Nicolae predecesorului nostru craiul bulgarilor, la ale 
căroea întrebări mal adesea ori răspundea, cu l6tă: (ara sa 

Sau învrednicit a se boteza. Dară cu: vreme împuternicin- 

du-se grecii, bulgarii - ȘI-au. -perdut împerăţia, ba cel mai 

mulți au fost siliți supt grei jug a sluji împăratului din 

Țarigrad, până atunci, până când mai pe urmă do! fraţi, | 

adică Petru şi Ioannichie născuți din viţa. crailor mal din 
nainte, -țara părinţilor săi, nu atâta o au cuprins, câto ai 
câscigat îndărăpt, așa, cât într'o qi au bătut mari prinți, 
și nenumărate popsre: aşa dară nu qicem, că d6ră vr'o 

parle de țară nu o ai cuprins cu. „puterea, ci stătornicâsce 

întărim, că “partea .cea ma! mult a ţări o ai. câștigat din 

cădință părintâscă. : Pentru 'acâia. nol nu vrem să'l încoro-. 

năm craiu preste ţara altuia, ci preste a sa, după cum ai 

făcut și predecesorii nostrii, vrând şi acâia, ca, şi el se 

întrne ţara, carea o ţine cu nedreptul, și lul încă săi se 

întârcă țara carea sau luat de la el cu nedreptate, fiind 
. , | 

. . - 25. Cronica românilor..Tom.. LL Pa Da
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că şi el ne-au rugat ca să facem dreptate între tine și 

între el.> 

Sosind în 'Trinov . Leon cardinalul în 15 Septemvrie ai 

plinit tote, câte i-au fost poruncit patriarhul Innochentie: 

şi încoronând erai pre Joannichie în qioa Arhanghelului 

Mihail, în 15 dile ale lui Noemvrie ai pornit cătră casă, 

ducând şi do! prunci cu sine să înveţe lătinâsce, dintre 

cari! pre unul lau chemat Vasilie, pre cela-lalt Vithleim 1. 

Iară Emeric craiul ungurilor, după--ce au încoronat: pe 

pruncul s&i Ladislav al ll-lea în 25 Septemvrie2, nu mult 

'aă trăit, ci ai murit în Dechemvrie, lăsând tutor fiului 

său pre frate-săă Andreiă, apol craiă numit al Il-le3. 

| Anul 1205. Latinil, adecă italianii, frâncil şi germanii, 

caril primise cruce asupra, păgânilor, ca să câştige îndărăpt 

Palestina şi alte ţeri pe la dânşii, şi-au uitat datorinţa sa, 

-şi începând a vărsa sângele creștinesc, în loc de cel pă- 

gânesc, în anul trecut în 12 dile ale lui Aprilie aă cuprins 

Țarigradul făcânduşi împărat pe Balduin Flandrul. Fiind 

așa .dară peste latinii cei încruciți împărat Balduin, iară 

„povăţuitori, Henric fratele lui Balduin, Marhionul Muntefer- 
ratului Bonifatie, Henric Dondului duca Veneţiei, și comitul 
Pleei Ludovic (iară nu Dolic, cum îl uumâsce Nichita 5, 

după. obicâiul grecilor, care numai cât ai întunecat istoria 

prin mutarea numelor celor proprie). La latinii aceştea tri- ” 

„miţând Ioannichie craiul românilor şi al bulgarilor nu nu- 
mal nu sai: ascultat ca un craiii, ce încă i sati şi lăudat 
latinii cu tot f6liul de ră, de nu le va da lor t6tă Mesia 
de glos, carea o câștigasă îndărăpt de la greci6. Deci Ioan- 

„nichie au scris patriarhului din. Roma lui Innochentie al 
III-lea, să aşede pre latini de asupra lui? ci nimica ati: îs- 

“1 Eadem Nr. 80 et 81, , 
2 Bonfinius £. 277. Idem ibidem Cap. 4, 

. Thomas Spalatensis f, 569. 5 [dem |. e. 
t Plan ice (35 Choniates de Balduino | 1 Gesta anoeesii tertii Nr. 80 

ei 108.



387 

  

prăvit; drept acia Ioannichie pre grecii cel ce fugisă la 
el, după ce nu i-ai primit latini în oştile lor, după lua- 
rea Țarigradului, i-ai trimis a-casă, 'ca fiesce care să ațite 
pre ai săi la rescâlă asupra 'latinilor, precum ai şi făcut, 
lară loannichie chiemând întru ajutoriiă pre schythe (pre 
carii Henric fratele lui Balduin în epistola lui Innochentie 
al IIi-lea” trimisă 2 mai bine îi numesce comany, căci au fost 
români cei de-a stângă Dunăril) .ce ai ma! făcut, ne: în- 
vaţă Nichita 3 dicânad: «Şi ca să le spunem pre rând, carea 

Sau întâmplat ma! încolo: romanii “(greci trebuia scris, de 

i-ar fi lăsat mândria pe greci să'și ţie numele, şi să nu'şi. 
schimbe nemul), carii ţinea Odriul și Domoticul, bizuindu- 

„să românilor rămânea. acolo. Iară lounnichie,. carele aducea 

oștile sale şi mai mare ajutorii. de la schythe, să -grigea 

să nul pricâpă latinii. Deci cât au înțeles Balduin cu cel. 

tre! povăţuitori râsc6la românilor, — îndată au trimis oști 
în cântra cetăților care să r&scolisă. — Iară împăratul Bal- 

„duin au eşit în luna lui Martie cu comitul Pleei Doloic, şi 

Henric Dondul duca Veneţiei după dânşii, fiesce care cu ': 

leghionele sals,, şi şănțuind la Odritr mai departe de cât a- 

„ junge săgetătura, a doa di oștile le-ai apropiat de ziduri 
și au făcut mahine. — — Preste puţine dile Ioannichie ai 

poruncit unei părți al schythelor, să năvălescă asupra cai- 

lor şi a dobitâcelor, care păscea în râturile de lângă ta- 

băra latinilor, ca să cârce sfaturile, și vitejia nemicilor. 
Iară aceştia când aii vă&dut -pre schythe, — îndată au apu- 

cat :sulițele, şi suindu-se pre cai, au dat după dânşii, caril 
îndată au întors spatele, şi fugind tot întruna, săgiăta în- 
dărăpt, şi. așa „au trecut dioa acâia. Deci Ioannichie sau 

tras la strâmtori şi sau ascuns între dâluri, pădindu-se ca 

să nu: pricâpă nemicii, că e de față: şi iarăşi au trimis 

pre mai mulță dintre “schythe, al cărora povăţuitoriii era 

1 Nicalas Choniates Cap. 4. '3 Nicetas Cap.'4 et 5 
2 Gesta Innocentii Nr. 105. .
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Coţa, g. Koctac,. în tabăra latinilor, îndemnânduii ca să se 

porte- ca şi cel din tâiu, şi tot pre acâia cale să: se întorne. 

Latinil vădând de noii pre schythe, iarăşi Sai. într'armat, 

şi mal cu mare inimă sai luat după denșil. Ci fugind sc 

“tele, — latinii” nebunâsce i-au alungat până la locurile, : 

'care era întinse cursele şi I6şurile, și au dat de odihnite san, 

fiind er şi cail lor obosiţi. de cale, şi sau cuprins în mij- 

locul Scythelor, de “mulţimea cărora asupriţi fiind, sau bă- 

tut jos de pe cai. — — Cădutau cei ma! buni călăreţi, că- 

- dutau şi comitul Pleei Doloic. cu cei mal vitegi latini, şi 

" Balduin sau prins, şi viu sai dus în Mysia, carele du- 

"“cându-se în Tărnov, sai băgat în temniţă încărcat de lan- 

țuri până în grumazi. lară capul. r&otăţilor . Dandul Duca 

Veneţiei, carele era în c6da oștilor, înțelegând pârderea din 

| cei ce fugea, Sau înturnat în tabără, și după ce au înoptat, 

că bătae au fost de cu sară, ait poruncit să aducă lumini 

“în -corturi și să facă bobotăi, ca să gândescă romanil că.: 

mau perit t6tă stea, nici să: țrage de la bătae; deci după 

'stragea cea dintâiă a nopţii sau. dus în Redastul de lângă 

"mare, şi de acolo, întâlnindu-se cu Henric” fratele lu Bal- 

duin, — în Țarigrad.». - | 

întru al cincelea cap serie Nichita, că. perirea latinilor, 

carea sau, scris mal în sus, Sau întâmplat în 15 Aprilie al 

anului de acum, şi că Ioannichie; pentru biruința acâsta au 

dat comanilor tete cetăţile Thrachiei cele de supt latini, 

să le prade, apoi îndată dice: : | 

«Ci Ioannichie nu mult zăbovind în cetăţile Thrachiel, sai 

„grăbit în 'Thessalonica, ca să îndrepte ținutul acela după plă-. 
- crea sa, și să cuprindă cetățile, care să deșbinasă. de la la- 

tiny. Drept acâia mergând la Serra, sau bătut cu latinil cari) 

era. acolo, și pre acâia încă i-ati învins, dară.cu multă văr- 

sare de sânge. Pentru că latinii bizuindu-se în meșteșugul 

„milităresc,.aii întâmpinat pre-Ioannichie cu inimă, și mulți 0 
A se pia dară î în scurt după acâia biruindu-se 

erra, şi mal nainte [în manuscris: n6pte] de
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a închide. porțile, românii și grecii cară îl gonia, ai intrat. 

tot de odată cu el, şi aşa sai "prins cetatea Serra. Carii 

Sai. prins” din latini, Sai dus în robie —- — Învingendu- -se 

și Bonifatie marbionul Munteferatului, de doao ori s'a în- 

chis în Thessalonica; iară Toannichie a cuprins Berrea şi: 

„alte cetăți de ale Marhionului, precum i:aik plăcut.»  Aşiş- 
derea, scrie şi Acropolitul 1 despre perderea latinilor la Odriă 

și prinderea. lui Balduin; dară Henric fratele lui. Balduin 
în epistola lui Innochentie al NI lea trimisă?, „mal înfrumu- 

s&6ză lucrul. 

“Tot întru acela an ai murit pruncul Ladislav al: TII- lea, 

„craiul Ungariei, căruia i-ati urmat îndată: unchiul, şi tutorul 

Sti Andrei al II- lea 5. Die: 
A 

Anul 1206. “Henric fratele. împ&ratului Balduin, de cât ca- 

“rele nimenea n'au sciut mai bine lucrurile, în anul de acum 

aşa scrie la patriarhul. Innochentie INI 4. 

«Precum credem, destul de sciut vă este, cum s'aii prins. 

“pentru păcatele n6stre domnul nostru împăratul, omorându-se 

şi prindându-se o mare parte din ostaşii lui de comanr în 

războiul de la Odriii. După. : acâia adunându-se prinții, baronii 

si ostașii, şi aleg6ndu-mă pre mine să port grige de împără- 

ţie, am 6şit din cetatea împ&rătâscă, “şi cu 6stea creştinâscă 

am supus mai multe cetăți, casteluti, care se rescolisă : ASU- 

pra nâstră, apol iarăș ne-arn înturnat în “Țarigrad, pe la 

sfântul: Remigie. lară spre paza cetăţii, ce să. -chiamă Rossa 

sau Ruşii am lăsat pre Thoma de Terramunda: bărbat-sâr- 

guitorii şi isteţ, cu mulţi ostași și steguri, și rămâind el a- 

colo, pe la Stretenie li sai spus că vlahii ai cuprins 0 ce- 

tăţuică de lângă Rossa. Carii din n6pte eşind. într'armati din 

Rossa, pre viabil cei acolo aflați i-ai omorât, şi stricend 

a Georgius Acropolita. in Chro- | f. 24. Georg Teremias Haner Re- 

„nico Compendiario Cap. 13.. gum Hung. Periodi S-ae $ 142. 

2 Gesta' Innocentii Nr. 105. nota 9. | 

_3 'Pimon in Epitome Chronol..| - 4 Gesta Innocenti tertii Nr. 106, 
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- cetățulca cu prada. Vlahilor şi cu caii lor, ai început a se 

întârce. Cărora când să înturna din l6șuri le-ai eşit înainte 

mulţime de vlahi şi de comani, și lovindu-se la olaltă, o val! 

din izbândă Dumnedeiască: al nostri! mal toți sai omorât, 

saii s'aii prins. Iară caril fusese lăsaţi spre paza cetăţii ca 40, 

de n6pte eşind cu stegurile sau înturnat la no! sânătoşi.» 

- Vedi că mal bine răspică Henric, cine ai fost Schythele, 
„carii aă ţinut cu loannichie, de cât grecii, caril n'a sciut 
alta, sai nai vrut să scie, fără se poreclescă nemurile 

câle de.a stânga Dunării, Schythe, iară câlea de cătră apus, 

latini, ca să-și facă propriu numele romanilor, al căror nu- 
mai supuşi ai fost grecii, iară nu din sângele lor prăsiti, 

precum. sânt prășiți români! şi italiani, de la carii împără- 

ţia. încă numal cu vicleșug sau fost luat. 
Acropolitul t carele în loc de vlahi pune bulgari, încă așa . 

scrie la anul acesta: «Craiul bulgarilor (Ioann sati Ioanni- 

chie) bizuindu-se în făgăduinţele . odrianilor, au mers sei 
dee cetatea, ci el n'ai vrut să i se supue. Drept acâia mâ- 
niindu-se ai încungiurat cetatea, ci nesciindu-o bate, sai 
dus de acolo şi bâtând desăvârșit pre italiani, ai curs prin 
t6tă Machidonia, şi cu prea mare pradă s'au îmbogăţit, așa 

„ jefuind. cetăţile cu lăcuitorii împreună, și stricându-le, cât să 
-nu, mai. potă resufleţi romanii, pentru că aă stricat tocma 
din fundament Filippopoiul, Iraclia, Panicul, Redâstul, Ha-: 
riopoiul, Traianopoiul,- Macra, Claudiopoiul, Mosonopoiul, 
Perițheoriul şi altele, care ale numera. nu este op: mâind 
mulţimele la Dunăre zei răs zepaiac 705 Iarpov le-au aședat, 
şi de pe numele târgurilor şi cetăților celor stricate, ai 
numit coloniile sale, dicând că izbândâsce pagubile, care 
le făcuse împăratul Vasilie bulgarilor, despre carele mărlu- 
risea, căci cu cădință se dice, bulgarocton, dară -pe sine 
încă să numea Romeocton. (Tocma bine, căci. Romaocton 
nu se putea numi, nefiind grecii romani)... 

1. Georgius Acropoliia in Chronico Compendiario Cap 13 ie pă . : * “ 

  
e
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Despre  stricarea, cetăților prin acropolitul însemnate, 

tocma așa scrie și Nichita 1, numai cât adaogă, vorbind despre 

cetăţile de cătră Marea-Negră, acesta: «Dintre câle mal multe 
şi mal mari cetăți numai Bizia şi Selibria au scăpat şi de 

jefuire, şi de” stricare, fiind nu numai cu tari ziduri în- 

cunglurate, ce și în locuri nestrăbăciuincâse aşedate.» 

Scrisau şi patriarhul Romei Innochentie TII-lea 2 craiului 

I6nnichie, ca să slob6dă.. pre împăratul Balduin din prin- 

s6re, ci loannichie 2 i-au răspuns, că nu'l pste slobodi, căci 

murise ; despre a căruia mârte rhulțe scria. Ei voii. aduce 

disele celor mai buni istorici şi tu judecă adevărul. Așa 

dară Acropolitul 4 visând despre acâia ce au făcut Crumn * 

în anul 811 cu capul împăratului Nichifor, şi dice: «că 

capul lui Balduin înfrumseţat de t6to. părţile, at slujit în 

loc de păhar varvarulul (IOannichie)». Nichita scrie 5: «Deci 

mârtea lui Balduin așa saă întâmplat, în războiul cu schy- 

thele prins fiind şi încărcat cu legături, precum am dis, 

în lung timp 'au fost în Târnov. lară deșdinându-se Aspiat 

și trecând la latini, I6nnichie supărându-se şi crescându-i 

mânia din qi în qi mai turburat, pre Balduin lau scos din 

temniţă și tăindu'1 cu firestăul (zpiwv) mâinele de prin co- 

turi, şi picidrele de prin genuchi, ai poruncit de Lai a- 

runcat într'o vale, unde a treia di de mâncarea corbilor 

cu grei au murit; și nu numai pre el, ce şi pre „romeil 

„cel prinşi tot cu acâiaşi crudzime i-ati omorât». 

Annalistul Flandrei la. Asseman $ dice: «<Odriul cetatea 

- cea tare a grecilor, nici frâncilor, .nici veneţianilor vrea să 

se supue. Acolo fugise mai mulți greci de ura latinilor, și 

chemând întru 'ajutorii: pre nemul românesc accepta. in 

auxilium Valachorum, gente, ţinea orbâsce cetatea în cân 

1 Nicetas Choniates” de Balduino * Nicetas Choniates de eodem 

Flandro capp. 7 et,8. - |. cap. 10. a 

2 Gesta Innocenti tertii Nr. 107. 5 Annales Flandriae apud As- 

3. Eadem Nro. 108. semanem in Calendario Eccl. u- . 

4 Georgius Acropolita |. c. | niv. Tom. 5. part. 1 cap. 4.
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_- tma” alor. noștri. Cetatea - acâia vrând să o bată Balduin, 
_prinsu-sai, oniorâtu-s'aui în bătăe, nu. să scie, căci nu s'a 
mai v&dut după acsia. Sănt carii qic: “că „I6nnichie craiul 

românilor pre ascuns i-ai retezat capul. Iată Annalistul 

Flandriei pre schythe Sau .comani încâ'! numâsce vlahi sau 

„români, cuprindându” tot supt un nume. 

Ci mai înțelepţesce. scrie Brieţie 1 dicând: ciară cei sau 

întâmplat lui Balduin, după ce lat dus in Bulgaria, nu să 

scie, dar e mal de a se crede, că au murit în temniţa lui 
Calo- I6nn, pentru că.nu e.de-a se crede, ce scriă grecii, 

că tăinduY . mânele şi picidrele, Tau aruncat în vale, şi a- 

colo aă murit. „după trei dile, pradă. paserilor și fiarelor. 
„Adevărat iaste că I&nnichie a fost om gr6znic, şi fără de milă, 
şi sau numit Romeocton, sa ucigătoriti de greci; ci din- 
tru acâia unui bărbat și vitez, cum au fost ISnnichie, nu - 
trebue cleită,. o tirănie așa de mare». 

2 

Anul 1207. Nimica. au folosit tot norocul şi tâtă vitejie 
„ craiulul ISnnichie, căci în anul acesta ai răpoşat. în Dom- 
nul,'despre carele aşa scrie Acropolitul 2: «I6nnichie agiun- 
gând până la Thessalonica, : şi-a sfârşit : vi iața din glunguri 
sau cum dic alții, au murit din osânda Dumnedeiască ; pen- 
tru că au visat, că un om într” armat: stă lângă el, și stră- 
punge costele, pentru acdia i-au dat nume. de câne, şi 
de toţi sai poreclit Calo-I6nn. pentru că încumnăţin du-se 
cu schythele, pre aceştea nu numai i-au tras la sine, ci şi 
năravurile lor încă le-ai supt, fârte mult nesfătându- -se în 
uciderile romeilor. Murind acesta, “Borola, nepotul lui din 
soră, căsătorindu-se cu mătuşă-sa Scothida, au apucat îm- 
p&răţia ; iară IOnn fiul lut Asan pre ascuns sati dus la 
schythe (mal bine la ruşi, cum se dice la anul 1222). 

Aniă 1207—1210. În anul 1207 Coloinan al d6ilea, născut 

' Philippus Brietius in Chro- -2 Georgius. Acro 
| | 

olita in Chro- nico universali ad annum 1205, ; nico compendiario cap. 13.
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fiii al lul Andrei: al doilea craiului: Ungariei, Sai încoro- 

nat craiă ,Galiţiei,. ci. în anul, 1209 sau pus la ariștă prin 

ru, apol în anul. 1210 iarăși sai slobodit 1. i, „. 

“Anii 1912-—1214; Turoţie2 scrie, că în “anul 1212, au o- 

morât Banco 'banul pe. crăiasca Getrude, nefiinduii' acasă 

bărbatul “Andrei Il. “Timon 3 încă arată dintro donaţie, 

cârea Sau făcut Gre-cărul Mişca în anul 1214, , pentru a- 

câia, pentru că atunci când sai omorât: Getrude, ai mân- 

uit de mârte pe Bela ce! întâiă născut fiii al lut Andrei; 

cum că. uciderea crăiase! Sau întâmplat mal nainte de a- 

nul 1214, aşa dară greşâsce Bonfiuief, şi "Bocşai5, când 

- seriă. că: Getrude sai omorăt, după ce'ab pornit: craiul 

Andreiu către Palestina; căci Andreiă a putut a nu fi a- 

casă, însurând în anul 1214 pre Coloman cu Colomia, cu 

carea au dobândit Galiţia de uric, de unde 'ai și luat crail 

ungurescă de. să scrii cral Galiției și Lodomeriel 6. 

“Anul 1215. Cum că colonii cel în: anul 105; duși în Da-: 

chia yâche de împăratul “Traian, sad despărțit prin împ&- 

ratul Avrelian, şi unil_ Sai trecut în Dachia' noao, iară par- 

tea cea mal mare S'aii lăsat pe loc, am arătat la anul 274%. 

Cum le- -au umblat, “şi ce li sau întâmplat colonilor aces- 

tora după. despărţirea” lor, până la venirea bulgarilor, . ca- 

rea sau întâmplat. la anul 679, toți coloni! aceştea sai 

cuprins de dânşii, dară nu ca robi, ci ca nisce, soți, cum 

al putut vedea la anil trecuţi. Viind unguri! au cuprins o 

parte a Moldovil, ci în anul 889 sai alungat de acolo prin 

„Paţinachi şi ai venit în Ungaria de sus, de unde pogorân- 

-du-se, au cuprins în anul 904 tot Ardâlul şi Bănatul, 

| preună cu românii, car il era acolo, şi țin țările acestea “au 

! 'Pimon în Epitome Chrono -4 Bonfinius f. 279. 

f. 95. Georgius leremias Haner | “, ă 

Regam Hungar. Period. 8 $ 145. Boesay f. 919. | | 

2 'Thuroezius. f. 148. 5 Annonymus în decretis et vi- 

% Timon in Epitome Chronol. tis regum lung. Part. 2. p. 30. 
f. 25.
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„astădI. Pre românii din Bucovina, Moldova, Bessarabia şi 

Valahia de acum i-ai cuprins în anul 889 şi. după acâia 

paţinachii, apoi! în 1053, 1065 comanii. Perind paținachi 

în anul 1122 au remas în țările acestea comanii stăpâni: - 
românilor. Ci corhanii strămoșii cozacilor încă s'ai alun- 

- gat dintr'ânsele în anul 1152 şi aşa au rămas numal ro-- 
mânil, pre carii după acâia istoricii, mai ales cei grecesci, 
i-au numit comani în loc de romani şi şi sheythe, cum s'aii 
arătat ia anul 1186. Aşa dară în zădar scrie Joann Filş-: 
tih 1: -că țera muntenescă sai împoporât prin Negru-Vodă 
după ce ai robit tătarii în anul 1233 Ardelul şi ţările de- 
prin pregiur; căci dice anonymul românesc 2: «Hronica cea. 
veche; să dă a greşi cu 75 de ani, fiind că fără de nici 
o dovadă face începere de la anul 1290, şi după anil a-- 
aceştea pune sirâoa domnilor, dară începerea. cea adevă- 
rată se dovedâsce din inscripția (pisania) mănăstirel: « Acesta o- 
au zidit întâiul domn Radul vodă Negru în anul 1215.5——. 

«Radul vodă Negru era vodă în Ardâl, şi Herţeg pe: 
Amlaş şi Făgăraș, și at coborât la țara românâscă pre apa. 

" Domboviţei la Câmpu- -Lung unde și-atu făcut. curți, şi mănă- 
stire la: acest an. Venitaă' şi Basarab banu] Craiovei, și. 
Sau supus lui. Și au stăpânit numitul - domn t6tă țara,. 
românâscă cu cinci judeţe ale Craiovei până. în Dunăre ȘI. | 
până în' apa Siretului, și în Ardel Amlaşul şi Făgărașul, 
cum şi cel mai din urma lui domni multă vrâme au stă-- 
pânit acestea, după cum să dovedesce din titulir hris6ve- 
lor.. Iară după acesta ai mutat Radul vodă Negru -scaunul 
la -Curtea din Argiș, și făcându' ŞI curți, aă făcut şi bis€-. "Trică, în carea după mortea lu! s'au îngropat, şi i-au făcut. 
Și statul de piatră, adecă chipul lui care iaste în slona. 

„acel bisârici.> . - | 
Engel 5 dice că. de. ar custa inscr ipţia de la Câmpu- lung, 

1 Ioannes Filstich in Schedi- asmate historico.. „* Ioannes Christianus Engel in 
2 Anonymus Valachicus « cap. 44. literali Historia Valachiae p. 97.. 

N
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carea o aduce anonymul aci, o ar fi vădut -şi Sulţer; dară 

eu dic, că Sulțer încă nu le-au putut vedea tote, şi scii 

că Andrei al treilea în. decretul săi din anul 1291,apriat 

dice, că Făgărașul este a lui Ugrin, şi au fost mal nainte . 

al. mal marilor lui, de. unde închid și ei, că Făgărașul 

nau putut fi al lui Negru vodă în anul 1290, când „dice 

hronica cea vâche că aă trecut Negru vodă în Valahia: 
drept acâia au trebuit. să trâcă cu mult mal, nainte; Şi - 

după anonymul încă n'a înpoporât . el: Valahia, ci numai. 

o aii cuprins, | 

Anul 1216. După mărtea Getrudel Andrei al II-lea craiul 

Ungariei: Sai însurat a doao 6ră, şi au luat precum scrie. 

Pistorie ! pe Iolanda, 6re carea prințesă dintre greci, mai 

nainte de a, porni la Palestina, din carea Sau născut Io- 

clisia, carea s'au măritat după craiul Arrăgoniel 2. 

Pre Bela al IV-lea fiul săi cel întâi născut încă Pai 

încoronat Andreiă al II-lea. mai nainte de a „porni cătră 

„Tăsăritâ, drept acsia d6ră în anul 1216. 

Anul 1217. Andreiu al doilea orăiul' Ungariei în anul a- 

cesta ai pornit cătră Palestina asupa. necredincioşilor 5 din 

porunca patriarhului Romei, şi algerea tuturor crailor cre- 

ştinescI 6, carea. mergere a lui Andreiu fosta spre folosul 

Ungariei şi al ţerilor de: prin pregiur, sau nu, vor: arăta 

la anii viifori jafurile şi prădzile cele multe ale tătarilor, 

care s'au urzit din mergerea acâia. 

Auiă 1218 — 1221. Agiuns ati Andreit al doilea în Syria în 

 Pistorius f, 763. _ | + 'Fhomas Spalatensis f. 573. 

2 Anonymus in decrelis et vitis | - s 'phuroezius f. 149. Bonfinius- 
regum Hung. Part. 2. p.11. Ti- | £ 279. ” 

mon in Epitome Chronol. f.' 30. 
Turoczius f. 154. 

* “Timon in Epitome Chronol. 
[.28.29. Faschingius Novae Daciae : 
pari. 5. pag. 106. 

S Privilegium Andreae secundi, 

datum cuidam Mathiae Estoras 

anno 1225, quod extat apud Ke- . 

venhiiller tom. 2. f. 319. seg.
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anul 1218 1, luata: Damiata de la sultanul din Vavilon în 

anul 12192, şi iînturnatus'ai după ce Pau otrăvit al săf, 

sati alţii, nu scie Thoma din Șpalat3 în anul 12204; căcă 

“în- anul 1221, iarăş i-au venit carte din Roma, să se în- 

târne. în Palestina, ' ci nu sai înturnat 5. 
N 

Anul 1222. Doacă lucruri sai întâmplat în anul de acum 

vrednice de a să lua în s6mă, unul între românii de a 

drâpta Dunării, altul între unguri, și între românii, cari! 

-sânt între unguri, şi sânt bocri. Su 

Despre Românii cel ce sunt de a drâpta Dunării, scrie 

Acropolitul6 “aşa: «cel dintâiu craiu al bulgarilor (şi al 

românilor) Asan aii avut doi feciori, pre: Ioann, și pre A- 

lexandru.! Toann (în anul 1207) cu fuga scăpând la ruşi — 

zepi ra poswv jepta, şi acolo zăbovind o vrâme, şi aducând: 

pre unii dintre: ruşi, ai poftit să'şi căștige îndărăpt împt: 

-răția părintâscă, și ai prins “arme ăsupra lu! Borola, şi în- 

vingându'] aii cuprins. mare. parte a. țării lui. Borula, în- 

trând în Trinov, şi inchis între ziduri șâpte anl sau apă- 
rat, ci oștile ostenindu- -se. s'au deșdinat cătră Ioann al lui, 

Asan. După acesta pre Borila au prins din . fugă, şi i-a 

scos. ochi! din. porunca lui Ioann, şi așa au cuprins loann 

al II totă Bulgaria.» - 

Iară ungurilor și fomânilor! carir sânt supt corona un- 
gurâscă, şi sănt bo&ri, - „cum iaste şi familia mea, și cu 
mult mai nainte au fosţ, craiul Andreiă a] doilea le-ati 
dăruit un privileghion forte: mare, carele coprinde în sine, 
acestea bune voințe”: 

Intâiu, ca nici-un boeriă să se potă pedepsi, sau prinde, 
mal nainte de al soroci, şi învinge. 

1 “Timon i in  Epitome Chronolog. 
£. 96. sed. | 5 Georgius lăremias Haner. Reg. 

2 Thuroczius f. 149. Reva Cen- | Hung. Periodi: 8. $ 150. nota f. 
tur. f. 14. Timon |. e f. 28. % Georgius Acropolita in Chro- 

2 Thomas Spalatensis p. 574. 
* Timon. |. e. f. 28. 

d 

nico compendiario cap. 20. 
i . Ă " . Corpus Juris Hungarici. . ;
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A -doa6: ca (inutările boerescl, și biserecesci să nu plă- 

tâscă vre 0 dare, | | | 

„A treia: ca nici un strein să nu 'se  primescă la diregă- 

toriile câle mal mari ale țerii fără. de buna, voință ale mal 

marilor ţerii. . 

„A cincea: ca orl ce lucru stătătoriii vor. câştiga bodril 

să fie de uric... NU | 

A şâsa: ca streinil să nu SI. _pâtă cumpără iocuri stată- 

târe supt corona Ungariel și de şi vor şi cumpăra, fiil. pa- 

triei să le potă. răscumpăra de.la e. 

„A ș6ptea: ca fiesce-care. bogriu fără de notă, în carea 

își perde capul, și tot ce:are, să se pâlă scula împrotiva 

craiului, carele va lucra improtiva vrunul „punct, dintru 

acelea aci dise. - i] Si 

Privileghionul . acesta. să (ine până astădi ca un prea 

scum odor, . şi toți crail, când să încoroneză,, trebue să' 

jore că vor ţinea, numai puntul al şeptelea sai şters în 

adunarea  țerei . din. anul. 1696, pentru cuvi6se pricini, 

“cum: se va arăta la numitul an. 

Ioann al II, fiiul lui Asan, cum mi se vede î încă n'au cuprins 

Bulgaria. numai, cu. ajutoriul rușilor de la Borula, ci şi cu al 

ungurilor, căci Coloman al II-lea feciorul lui Andrei craiului 

Ungariei era craii rușilor, cum Sau arătat la anul 1214, Şi 

loann au avut muere pe sora lui Bela. al IV- lea fata lui 

"Andreii al II-lea, cum însuș. Bela mărturisâsce în epistola, 

carea o.at trimis papei - Grigorie al IX-lea în anul. 1238. 

Greșasce aşa dar Pistorie! când scrie că Anna fata. Bellei 

al IV-lea, at fost măritată după craiul Bulgariei: greşasce 

şi întru acâia, că pre loann. fiul lut Asan îl numesce Ro- 

țislav. i | 

Anul 1223. Sigler £, 2, carele au fost: notariă public în Sibiia 

scrie, că în anul de acum Andreiii: al II-lea craiul. Unga- 

zici ar fi dat. un diplomat forte frumos Sibiului carele. să 

SE. Pistorius, 764? Sigler f. 52. 
ra * 

N
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chema încă. atunc! satul lui Herman. Ci diplomatul sai 

hrisovul acesta Haner încă nu Vaii putut vedea, cum scrie 

însuși 1, “măcar că ai 'fost superintendent preste Sas din 

Ardsliă, ci ai dat Andreiii al II-lea în anul de acum un 

diplomat mănăstirii din Cherţ, carele sună așa: 
«În numele sfintei Troiţe şi al nedespărţitei -unimi, An- 

- dreiă di mila lui Dumnedei -craiul Ungariei, Dalmației, 
Croaţiei, Ramei, Serbiei, Galliţiei şi Lodomerie! dea pururea. 

Fiind-că fiesce-cărea cârere direptă e de a se primi de mă- 

rimea crăiuscă, acâia, carea să face din inimă de duhul 

sânt aşa pornită, ca se arate voința celui ce câre, cu mult 

mal vrâdnică să se socotâscă de a să dobândi, dând pă- 
“mântesci pentru câlea ceresci, şi cu lucrări vrednice a do- 

bândi 'câlea duhovnicesc ; deci iaste, că voim, ca prin rândul 

| acestora să vie la însciințarea tuluror: cum că după ce an 

dăruit credinciosului şi iubitului nostru cleric Gocelin pentru 

_nemișcata lui credință cătră no! muntele sfântului Mihail 

“cu bisârica și pământul ce se ţinea de el, (care munte 

iaste în părţile Ardelului, şi noi lam schimbat de la bi- 
serica Sibiului cu pământul Borotnic, cu tâte câte să ţin 
de dânsul), cu acâia cădință de slobodenie, cu carea lam 
fost căpătat noi, săl moștenescă, nebăntuit şi în pace pu- 

„rurea, şi Pană dat prin porunca. feciorul. lut Eliachim celul 
orb; după acâia însuflat de sus Gocelin pentru spăsănia 
sufletului s&i, de carea fiesce-care în comun are op, le ai 
dăruit mănăstirel din „Cherţ, şi viind la No), cu mare ple- 
căciune Sau rugat, ca noi dăruirea acesta să 0 îngăduim 

- şi să o întărim prin privileghionul nostru cu putâre crăiască. 
Aşa dară de tare fiind mărimea, crăiască. a ţinea întregi 

„cădinţele fiesce-căruia' supus, şi a întări orânduialele cele 
din evlavie făcute, noi încă socotind rugăciunea lu! a fi 
drptă, și întărindu'1 dăruirea, dăm muntele acela, biserica 
şi pămentul, cu t6te câte să țin de densul, cu același titul 

„3 Georg. eremias  Haner Reg. Hung.  Perioăi 8. Ş 153 nota 5.
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„de slobodenie, cu care lau ținut numitul magistrul Gocelin, 
mănăstire! din Cherţ, ca prin privileghionul acesta pururea 
să le aibă. Marginea cea dintăiu, a otarului. muntelui sfin- 
tului Mihail începe de cătră răsărit în p6la munţilor, Şi se 
pogdră pe riușorul ce cură din, munții aceia cătră satul 
Rustel, cum sânt puse sâmnele pe lângă riușor, până în 
calea 'ce: să pogră din munte în Rustel; de acolo trecând 
calea, să sus pe o cale până la semnul ce desparte ota-. 
rele satelor Herman şi Rustel. | ; 

«Iarăşi întărim prin privileghionul' acesta pământul, care 

scoțându-l de la. români — teram exemtam de. Blaccis — 

„pentru spăsânia. sufletuluy nostru Pam fost dat numitei mă- '- 

„ măstiri prin credinciosul şi iubitul nostru Benedict atuncea 

voevodul dândul în mână. Iară marginea pământului aces- 

tuie începând_de la apa Oltului, unde se sfârșesce un ostrov, 

să sue prin locul ce să chsmă Egnerpotoc, până la fagii ce 

să dic Noghevic, :şi în marginea fagilor cade în riuşorul ce 

să dice Arpaș, şi din munţi mergând cătră amedă-di, -să 

pogoră în riușorul, ce șă dice Cârţ, qui dicitur Curez, şi 

prin rîul acela vine apa Oltului, și aşa să sfârşesce. | 

„ «Iară pentru ca să rămâe privileghionul acesta al nostru 

tot-deauna nemișcat, am dat cartea acesta întărită cu pe- 

cetea nâstră. dea pururea. Dat prin mânile lui Clet canţel- 
lariulu! curţi. n6stre și prepositului din Agria, în anul de 
la întruparea Domnului 1223, fiind scaunul Strigonului | 

[ ] şi fiind arhiepiscop Colocei cinstitul Ungrin, în Ce- 

nad. Desiderie, în Vesprim Robert, în Zagrabia Stefan, în 

Agria Thoma, în Vaţ Bricchie, în Peci. Vartolomeiă, în Ar-. 

del Rainald, şi alți episcopi îndreptând bisâricele lui Dum- - 

nedei ; fiind Palatin și Comit Bodrogului Iona Ban Solo- 

In0n, Comit: curții crăesci. Nicolae, şi şopronului botez co- 

mitul curţii n6stre şi comituly Bechieşulul, Buzâld al Pojo- 

nului, Martin al Moşonului, Laurentie al Iaurinului, și alți 

comiti țiind judeţele: iară al crăimil. nostre în anul 28. 

“ Privileghionul acesta Pam înturnat din cuvint în cuvint | 

Li
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din scris6rea: lui Daniil Cornides 1 vechiii prâtinului miei, de 

cât carele mal * învățat” mail avul corona ungurescă pre 

vremea mea. ai - 

Anul 1924... Din privileghionul la anul trecut adus a putut 

vedea rădăcina, românilor din Arde, pre carii numa! din 

batiocoră i-a dis suferiți loann Cheimeny? (românul ce 
ploat, cum voi arata la locul su), numal ca să ȘI ascundă 

n6mul s6ă. Iară din. privileghionul care voii aduce la anul 

acesta, şi mal pre larg vei vedea, că românii nu sânt numai 

suferiți în. Ard6l, ci ei sânt vatra Ardâlului, pentru că sa- 

sil nau altă dreptate, fără numai carea 0 ai și românii, 

precum” arată privileghionul, carele din cuvint în cuvînt așa 

snnă: ia 

: «In numele sfintei Troiță, și nedespărţiter unimi. 

„= «Andrei din mila lul Dumnedeii craiul Uugariei, Dal- 

“maţiei, Croaţiei, Rame, Serbiei, Galiţiey! şi Lodomeriei dea 

pururea. Precum să ține de divegătorie. crăiască a asupri 

cerbicea mândrilor, așa să cuvine ac6iaşi crăescl mill a ră- 

dica cu milă pre cei asupriți, a măsura slujba. credincio- 

şilor, şi fiesce-cărue a respleti graţie pentru vredniciile sale.. 

<Viind, drept acâia credincioşii ospeţii nosrtii Teutonil 

(sasil) cei din Ardl, și cu umilinţă cădând la piciorele mă-. 
rimel n6stre jeluindu- -se, ne- au arătat, că' de: la slobodenia, 

"cu carea sai fost chemat prin cel prea cu evlavie . craii 
“Gheza moșul nostru, au cădut, de nu'şi va: deschide ochii 
crăiasca milă, pentru carea sărăcie crăimei n6stre nu ne 
aă putut sluji. Noi drept acâia plecând urechile obicinuitel 
mile! nstre la drâpte cererile lor, vrem să vie la scirea 

mele ma parle meat Și poe a pa al Cleand ur 
întors lor slobodenia cea, erai de ae a mile, ear emult, Ci așa, ca tot 

1 Daniel Cornides Mss. tom. 2. 
* Ioannes Chemâny in approbatis 

A 

Constitutionibus magni principatus 
Transilvaniae, 

*
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poporul lor, începând. de la Varoş (Orăștie) Boralt (sati Ba- 
roldt), cum pământul săcuilor al: pământului Sebes, şi. al 

* pământului Daraus, să fie un popor, şi să se socotâscă 
supt un judeţ, t6te  comitaturile - (jude țele), luând afară al 
Sibiului, ştergendu-se din rădăcină. Iară comitul Sibiiulu! 
orl cine va fi, să .nu îndrăznâscă a pune pe cineva ' pur- 
“ătorii de grige in comitaturile acelea, „de nu va fi lăcui- 
toriă dintre ei, și nul vor alege popsrele, după cum li se 
va mal părea: și comitatul Sibiiului încă nici unul să nul" 

„cumpere cu bani. Iară vistieri! crăesci să fie datori a da 
pe an cinci “sute de marce de argint. De la darea acâsta 
pre nicl un moșten, sat lăcuitoriă dintre ' dânşii vrem să fie 
scoși, de nu vor avea osebită -scutinţă despre acâia: Acesta 
încă le îngăduim, ca banii care! trebue să ne plătâscă, să 
nu se măsure, fără cu marca de argint, carea l-o rânduit 
de fericită pomenire tatăl nostru Bela, adecă de patru fer- 
toni și o jumătate a măsurei Sibiiului cu denar din Colo- 
nia, ca să nu se schimbe în cumpănă. Iară trimișilor de - 
la crăiasca mărime: ca să culâgă banii acsia în tâte dilele 
cât vor. zăbovi: acolo, .să li se dee câte trei. zloți pentru 
cheltuelele lor. Iară ostașilor spre slujba craiului în ţară să 
li să dea 500, afară de țară 100 de va mârge craiul în 
persona sa; iară de va trimite afară de ţară pe vre unul 

dintre iobagii S6I sau întru ajutoriul prâtenului săi, sai în 
lucrurile” sale, numai 50 de ostași să fie dători-a da, și 
nic! craiul să pâtă mai mulți pofti. Iară preoţi săși alegă 

după plăcârea lor, şi pre cei aleşi se! presente, și să le 

dee dișma, şi tote cele să le plinescă după cea vâche - că- 

dință bisericâscă. -.. a _ 
«Mai vrem și tare şi poruncim, ca pre dânşii altul să 

nui judece, fără numai noj, sau comitul Sibiiuluy, pre ca- 

rele îl vom pune noi; iară de.se vor chema înaintea altul 

judecătorii, numai după obicâii să ţină judecata; şi îna- 
intea, nâstră încă să nu se pâtă soroci, fără numa! când 

nu se va putea săvârşi causa înaintea judeţului lor. 
26 

  

Cronica românilor. Tom. 1,



“<ară preste cale maj. sus dise le-am dat lor pădurea vla- 

hilor şi a. bissenilor cu apele, ca să le. folosescă în comun 

cu cei ma! sus diși, adecă cu vlahii şi cu bissenil, ca a- 

vând tot O. 'slobodenie, „de acolo. nimenul să fie datori a 

sluji. RR 

:«Preste acestea,. le- am. mai: îngăduit, ca să aibă o pecete, 

carea să fie cunoscută. noao şi boerilor nostri. Iară de va 

“vrea, cineva dintre. denșil să: se legluiască cu altul pentru 

“bani în faţa, judeţului său, să-nu' pâtă chema alte mărturii, 

“fără numai dintre dânşii, scutindui pre ei de tâte judecă 

- ţile streine, I& ingăduim,. ca după obicâiul cel vechii, tu- 

_turor să li: se dâe sări. mărunte pe la Sân-Giorz în opt 

'dile, şi pe la Sântul Martin aşişderea.. în opt dile. 

«Le “mai îngăduim preste acâstea, ca nici unul dintre 

tributar. să îndrăznâscă a! împedeca - pe eY sat suindu-se, . 

sai pogorându-se: Iară pădurea cu t6te petecele ei, şi a- 

pele cu cursurile lor, care să ţin numai de donaţie crăiască, 

să le folosâscă săracii ca şi bogaţii tot întrun. typ: 

“Vrem şi tare . -poruncim şi acesta, ca niminea din 'ioba- 

gil nostrii să cutâze cere vre un sat, sai vre un prediii 

din ale loi de la crăiasca mărire, iară de va câre nescine, 

cu putârea de la noi dată să! pstă. sta împrotivă. 

- «Îngăduim preste acestea numiţilor credincioşi ca. întâm- 
plându-se se mârgem noi la dEnşii; numai trei scoboriri să 

ne plătescă; iară de va mârge voivodul pentru folosul cră- 

„esec, numai doao scoboriri să! plătescă, una când va întra, 

alta când va eși. .- - 

„_«Adăogăm la scutinţele cele dise ale mai sus ; numiţilor, 
cum. că neguțătorii lor. pot vinde Și âmbla. în -t6tă crăimea 
n6stră fără vre un tribut, “ca acesta Şi între dânşii să se 
țină, cu de-adinsul poruncim. 

miscat i Se rămână, !e ce am dis mai sus tari şi ne- 
a € 2 ăcut să se întarâscă cu îndoit 

pecelnicul nostru. Dat în anul de la. întruparea Domnului 
1224, Iară al crăimel nâstre 21.» Di
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“ Diplomatul acesta aşa să află în judecata palatinului Mi- 

hail Orsag, carea o ai făcut spre partea capitulului din O- 

- radea-mare în anul 1478; din carele tu poți. vedea,. că ro- 

mânil. carii se dis. vlahi, 'cu “bissenil, - cari! at fost. după 

Enghel ! paţinachi, ci apol Sat amestecat cu românii,' mai 

nainte aii moștenit locul cât iaste de la porta de ferr până la 

“scaunul Șepși, de cât sasil din. Ard6l, carii numai cât au” 

dobândit partea. din păduri şi din rîuri; ca și românii şi bis- 

s6nil, ci n'ai stăpânit atunci fără numai satele de lângă calea 

cea de poştă dm - începând de la Orăştie până la Barolt. - 
Răi să înșelă așa - dară şi la punctul. acesta vestitul, Eder 2. 

Anul 1228. încă, în anul 1222 Bela al IV-lea întru atâta 
disarmonie au fost venit cu tatăl s&ă Andreiii al II-lea pen- 

tru mai multe pricini, ci mai vârtos că și-au fost lepădat 

murea, precum arată Timon 3; cât i-au căutat a fugi în 

Austria, și acolo a.zăbovi până la anul acesta, în carele 

„Sail împăciuit cu tatăl săi, şi sai înturnat a câsă î. 

Tot întru acest an: ai dăruit Andreiii al II-lea lui Dio- 

_nysie tavernicului Seplacul. de lângă. Reghen, și ţera care 

le-ai cuprins de la Simon banul pentru uciderea Getrudel, 

„cea, în anul 1212 întâmplată 5. | 

Anul 1230. între familiile câle mari din Ard6], cea mal de 

“ frunte şi mai vâche iaste familia comitilor Vaş din sântul 

Eghidie, iară acum numită a grofilor , Vaş de Ţega. Familia 

acesta au venit cu întâia întrare-a ungurilor în Ardâliii în 

anul 904 din Moldova, şi pecâtea o arată că nu. numai ai 

fost. de frunte între. 'moldovâni, ce tocma. din casa. ce oblă- 

duia Moldova, căci până în dioa de -acum ține țimirul' sau 

stemma Moldovei în pecelnicul. său. „După acâia sau. ame- 

! Ioannes Chiristianus Engel in | a Timor in Epitome' Chronol. 
“Antiq, Historia Valachiae part. Î. | £ 98. Ma 
p. 140... + Jdem ibidem f. 29. 

2 Jos. Carolus Eder în chrisi ad Mute _ ni _ 
Instantiam Valachorum de Tran- „* Diploma extans in Diploma 
silvania., A | „. |-tarii 'regnicolaris tom, N.
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stecat și cu. fanăilia. lui Dracula, a oblăduitoriului TȚeril Mun- 

tenescl. prin căsătorie, cum 'voiu arăta. :la ani! viitori, Aci 

aduc: numai diplomatul din anul acesta dat „prea luminate 

familiei acestiei carele' sună aşa: - : 

- «Capitulul : bisericii Ardelului tuturor bine-credinctoșilor 

creștini. și celor de 'acum, şi celor :viitori,. caril vor. vedea 
scris6rea, acesta : sănătate de la Măntuitoriul tuturor. La în- 

sciinţarea: tuturor vrem să vină prin rândul cărții acestia, 

cum că bosriul prea măritul Nicolae fiul lui Ioann al fi- 

- Xulul lui Emic, din sântul Eghidie, venind în faţa n6stră, 
ne-ai Gat un privileghion.a lui Bela craiul Uugariei, ru- 

gându-se cu cuviinţă, ca pentru mal mare bizuinţă, şi în- 

credere sel scriem din cuvint în cuvînt şi pecetluindul 
să il dăm afară, care privileghion sună așa: 

«Bela din mila lui. Dumnedeii craiul cel întâiii născut al 

Ungariei tuturor celor ce vor vedea cartea. acâsta sănătate 

de la cel ce iaste miăntuirea tuturor.. Când din voința Ta- 

„_tălul nostru, și din .rescot sfatul bosrilor țerii nostre am 

stricat donațiile de uric cele fără de cale făcute, ne-ai dat 

noao ciama fiul lui Lob, bosriul .țerei n6stre un privile- 
ghion de la r&posatul moşul. nostru „Bela. 6re- când craiul, 
dat de pre dăruire a noao pământuri sai. sate, care pri- 

_vileghion după acsia. s'au „perdut la noi din întâmplare sai 
din nebăgare de s6mă. Noi drept acsia socotind -credinclâsa 
şi prea bună slujbă a, lui Lob tătăne-stu, și-a lui Thoma 

fratelui aceluia, carea o: au arătat în ţara grecescă cu cre- 
dință, păzînd mărimea crăiască Şi până la vărsarea sân- 
gelui bătendu-se pentru cinstea el, ne temându-se a se da 
pe sine la morte, ale cărora prea mari fapte, şi slujbe cu 

vovodu, ea cat muraţi De Iogatide îI Leshehie scă, le-zii spus şi acătăt aa Hi sau oştit în țara grece- 

virtuti, şi căci vredniciile nu iu lu pentru iti de acelas Bela craiul moşal n e ue să rămână nerăsplătite, 
Lob, și lut Thoma penru a ai dat, și ai dăruit lul 

itornicia credinții lor, satele 
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ac6le adecă:. Veşşed, "Ombuzteleche,- Fizeşteleche,- Paptele: 
"che, Cudumat, Molial:, Devecsriul: de sus, şi satul Igalia de 
lângă Șiiul-mic, în, care e bescreca sântului Andreiă, tâte 
din Varmegea (judeţul) Dăbâcei, cu tâte folosurile'. și veni- 
turile lor, adecă cu pământurile de arat, cu. fânaţele, pădu- 
rile, riturile, apele, munţii şi riurile lor, care să țin de 
dânsele, ca Lob şi Thoma, printr'Enșii. fiii, și fil filor pu- 
Turea să le moștenscă. Noi drept acâia vrem să slugim ve- 
chimel, şi satele de la: moșul nostru dăruite în nemica să 
le mișcâni, ca să ne aflăm vrednici următori al mal ma-. 
rilor nostrii, acâlea le înfărim și întărirea -făcendu-o să se 
scrie, o și pecetluim. Dat prin mânile. lu Matea preposi- 
tului din Zagrabia canțellariului curţii nostre, în anul dom- - 
nului 1230, fiind magistril -Pous „al tavernicilor, Gob al 
bucăturilor, Pousa al agazonilor, Mihail fiul lui. Opud al 
culcerilor, și Iola fiul lui Leostachie voivod. | 

<Noi drept. acâia îngăduim cererii cel pe l6ge a prea 
măritului Nicolae, după datorința nostră privileghionul. fă- 
cendul s&l scrie din. cuvint în cuvînt, nemica. adăogând 
sai scoțând : dintr'ânsul, Yam întărit cu pecetea nâstră cea 
de densul. acățată. Dat Mercuri după sărbătorea S. “Verguri 
Luchiei, în anul domnului 1319, fiindu-ne preposit Domi- 
nic, cantor Mihail, custod Lorand, protopop al Clujului şi 

noao decan Nicolae.» 
Privileghionul acesta lam luat. din Analectele lui Carol 

„ Feiervari £, Si 
Tot întru acesta. an au căpătat sasil - din Satmari-Nemeti 

privilexhionul său de-la Anâreii al II-lea craiul Ungariei, 

carele îl poţi 'ceti în culegerea mea cea mare?. 

Anul 1231. La anul acesta aşa. scrie Acropolitul 5 despre “ 

Daco-Roma- 1 Analec- collectione Annalium Carolus Fejervary i in Analec norum ad annum 1990. 

is Tom. 2, Nro. 859. - 3 Georgius Acropolita in Chro- 
2 Georgius Sinkay de eadem in nico compendio cap. 25. ,
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“Bulgari, ȘI despie + româniă cel de-a  drâpta Dunăril- dicend: 

 «lară "Theodor Comnenul (domnul Epirialul) ai făcut legătură 

cu Ioann filul lui Asan :craiul Bulgariei, şi pre Maria fata 

lui o au logodit cn Emanuil. fratele său. După acdia tur- 

burându-se legăturile, sai sculat asupra. bulgarilor, şi ire- 

când : Odriul, ai mers prin partea. cea de sus a Hebrului 

să se bată: cu bulgarii. Căci i se vedea că! bulgarii înfri- 

coșindu-se, nici năvălirea cea, dintâiti a oștilor lui 0 vor 

suferi. Ci Ioann Asan încredințându-se în nedreptatea luă 

Theodor numai: puţine schythe -(adecă români "de preste 

Dunăre) chemând întru ajutoriii şi acăţând de. stegul mili- 

tăresc şi jurămîntul lui Theodor, la locul de lângă Hebru, 

ce să chemă Cloconiţa, au năvălit cu ostaşi! săi, și sai 

învins “Theodor Angel cel noi, şi sai. prins cu mulți cum- 

nați de ai lui, şi cu. alți bărbali vestiți, luându-li-se şi t6tă 

bogagia. Joann Asan purtându-se omenssce “cu cel prinși, 

- partea . cea mai tare a oștilor lui: Theodor a ai slobodit, 

sait din omenie, sai pentru -că prin acesta își cerca mai 

mari folosuri şi dobândzi, căci vrea: să'și căştige şieși  dom- | 
nia lor, precum au şi făcut: pentru că pre carii îl gonia 

fără de vărsare de sânge, toți să. supunea: lui. Așa i Sau. 

supus „Odriul, Didimoticul, Bolerul, . Serra,  Pelagonia, Pri- 
lapul, și locurile 'de prin pregiur: năvălitau şi în Vlahia 

cea mare, și luând Elbanul, pănă în Illyric: tâte le-au pră- 

dat. Iară după ce ai plinit câte'ş băgase' în”. cap, şi. tote - - 

le-ai orânduit după plăcsrea, sa, sau înturnat a casă, l- 

sând unele cetăți supt ocârmuirea romeilor, 'dară câlea mat 

multe ținndu- le pentru sine, aii aşedat ostași, şi povățui 

CE ine: Al gaa Jederat de 0 minunat și Ar 
micil săi, și pentru 5 eh DicI a omorât pre i "ot A pe i acâia de-romel încă să: iubea.» 

să nea omencsce în tam Man Dai «Theodor Ange) “ | san, ci „Yrend el: să facă 
: zu, 
p 

1 Idem Aeropolita cap. 26, II a |
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răscolă, i sait 'scos ochil,- frâtel6 lui Theodor Emanuil An- 

gel, carele jusese ' făcut despot de frate-sti, au fugit în 

Thessalonica, și chemându-se : despot, — domnea. "preste ce- 

tăţile de la. apus, nebântuindu-se de bulgari, pentru că să 

culca cu fata cea de căpătat a lui Joann, Asan.» .. 

„Despre Vlahia cea mare, carea sau pomenit aci, așa 

serie Nichita 2;. «Preste: acestea “alt popor ţinea câlea de 

la munţii. Thessaliei, care se riumesce acuma Vlahia cea 

mare.» a 

Anul 1232. Andreiti al II-lea craiul Ungariel, afară de sasi, 

al cărora " privileghion Yam adus întreg Ia anul 12294, ai 

- mal dat și alt privileghion - teutonilor, pre carii i-a aședat. 

în țara Bârsei la Brașeu, Și despre care Haner? „cel învă 

țat nu face vre o pomenire, ci tot jarul îl traje la 6la sa- 

silor lor. Privileghionul teutonilor din țara Bârsei dat prin 

Andreiti. al Il-lea să culege din. epistola lui Grigorie al 

nooălea papei de la Roma3, care sună aşa: 

«Grigorie episcopul şerbul şerbilor lui Dumnedei celui 

mai creștin în Hristos fiul Beli, celui mai întâi. născut 

al prea iubitălui nostru în Hristos fiii, al lul Andrei, prea 

luminatului craiului Ung gariel, sănătate . Şi apostolicescă pi- 

necuvîntare ! 

«Iubiţii fil magistrul Şi i fraţi căsii “cer de &speți a sfin- 

tei Mări teutonilor din Terusalim cu umilință, și rugare 

ne-ai arătat, că, după ce au dăruit tatăl tău cel prea iu- 

bit în Hristos fiiul nostru Andreiă, luminatul craiul Unga- 

riei din osebită evlavie căsilor țâra Bârsei, precum am. Ve- 

dut în priveleghione, ei ca să lucre, şi ca să întărâscă țera 

acâia, prin carea întra şi eșia comaniy, când adese ori 

turbura, crăimea ungurâscă, mulţi bani ai cheltuit, făcând 

acolo cu mare. trudă, şi vărsare de sânge cinci „cetăulci, 

1 Nicetas Choniates de Balduino Hung. Periodi 8. $ $ 153. nota u. 

Flandro cap. 9. 3 Exstat in Diplomatorii biblio- 

2 Georgius leremias Haner Reg. -thecae regnicolaris tomo 3.
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dară! măcar că: acelaș crai ţara.o ai luat de.la dânșii, 

totuși iarăși li o ai întors, precum trebuia, ba încă le-ati 
mal dăruit dincolo de munti o țară neumblată din Cumania, 

pentru ca să se întârcă pagubele, în carea parte după ce 
au făcut numiții magistrul, şi fraţii o cetăţuică f6rte tare. 
Cumanii spăriindu-se, și părându-le r&ă,. că li sau luat tot 
prilegiul. de a putea întra şi eşi, strângând nenumărată 
6ste ai năvălit preste fraţii, cari! era acolo, ci cu ajuto- 

“riul celui de sus, Sai mântuit, Şi Sau învins; ba încă 
unii cari! sai supus numiților frați, sai şi botezat cu mu- 
erile. şi, prunci! săi. Ci numitul craiă întrând în ţara acâia, 

„Şi vEdându-o lucrată, pe frații din ţara, carea li o at în- 
tărit lor scaunul apostolicesc, şi o aii primit supt apărarea 
sa, i-au alungat cu pulârea, carea o ţii tu cuprinsă nu 
fără paguba besrecil Romei, îl plătea pe an doao marce 
de aur, și măcar că și numitului tatălui t&ă, şi ție mal a- 
dese ori ne-am rugat, ca să întârceţi acelora țera acsia, tă- 
tuși nu ne-aţi ascultat, ba ce e mai mult, mergând magi- 
strul acela la curtea crăiască, nu numa! nu şi-au dobârdit 

„cererea, ci încă sau şi păgubit -fârte tare: drept acâia ca 
să nu te vedi neplecat, de nu o. vel, întârce, ce să nu fie, 
aţilat fiind de sfâtniciy cel rel, pre .mărimea ta te rugăm și 
te dojenim în Domnul, poruncindu'ți întru ertarea păca- 
telor, ca având bună grije de cunoscința .sufletului, şi. de 
vestea, ta, fiind că nu se iartă păcatul, de nu se va înturna 

„-furatul, numiţilor magistru Și frați să întorci țara acsia, şi 
să le faci destul pentru. tâte pagubele. — Dat în Lateran 6 _calende_ ale lui „Maiă, întru al șâselea an 'al Patriareiel 
nostre.> o Ă 

Epistola acesta să aduce şi de Catona, Tu ia sâma, “că „Prin comanii acâia să înţeleg moldovenii sati românii cel 
a Moldova, caril nu sati botezat: prin fraţii ieutonicesci, 
caci era creştin, de nu cum-va i-ai botezat adoao Gră, 

! Catona Historiae crilicae tomo 5, p.: 604. . 3
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cum ai mai. făcut unii dintre apuseni cu creștinii de la 
răsărit, după. cum să va arăta și la anii viitori. | 

Anul 1233. După ce Sat alungat comanii şi paţinachii, 

carii mal r&măsese, din partea Dachiei cei vechi, cum Sail 
„arătat lă. anul 1152, 'colonii lui: Traian carii ai rămas în 

“partea, acesta, - supt” nume. de comani şi de schythe, - nu 

mult s'au asuprit de nmurile de prin pregiur, până ce -- 

nu Sai ivit tătarii în Evropa. Iară după ivirea acestora, 

„destule rele at: pătimit de la dânșii, după cum să va arăta 

la 'anil viitori ;: începând de .la anul de acum, în carele în- 

 tăieși-dată au prădat nu numai Bessarabia, Moldova și Va- 
lahia, ci și Arddliul cu o parte a Ungariei, precum mărtu- 
risesc annalil biserici! Braşeuluii, Sigler 2 şi Timon3. - 

De unde ai . venit tătarii în Evropa, avtoril nu se nă- 
răvesc între sine. Împăratul Frideric4 în epistola craiului 
Angliei trimisă dice, că ati venit de supt zona cea aprinsă 

spre mâză npte; Thoma din Spalat5 Turoţie 6 şi Bonfinie ? 

dic,. că sunt mongoli sai mangoli. 

“Tot întru acela an aii dăruit Bela IV țera Loista che- 
mată comitulul Corlard, fiiului lui Ipan din Tălmaciiă, pre- 

cum arată hrisovul „ce se află la Lachici &. 

Anul 1234. Grigorie al IX papa de la Roma, carele ca 

un prea bun păstorii alta nu dorea, fără numai să p6tă. 

trage supt stăpânirea sa pre români şi pre bulgari, așa 

ai scris în anul de acum cătră Bela IV, cel întâi născut 

fiii -al lul Andreiii al II, craiului Ungariei, qicend: <În epis- 

copia comanilor, precum am înțeles, sânt nisce 6meni carii să 

numesc vlahi (adecă români), cari! măcar că să şocotesc supt 
nume creştinese, totuşi supt o credință având alte obiceiuri, 

1 Annales Teropli Coronensis. „5 Thomas Spalatensis f. 608. 

? Sigler f, 53. a Si „6 Thuroezius £.150. 

* Timon f. 29. . - 7 Bonfinius f. 286 seqq. 
4 Imperator Fridericus apud | - £ Georgius Lakits in Ms, Ad- 

Pray part, 1.9. 263. versariis,
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şi năravuri, acâlea lucruri pentru care să împrotivesc numelui 

creștinesc. Căci nebăgând în semă bisârica Romei, nu de 

la cinstitul fratele nostru episcopul cumanilor, carele este 

episcopul locului, ci de la „alți pseudo- -episcopi, cari! țin o- 

biceiurile grecilor, primesc t6te tainele bisericesci: şi unil - 

„din crăimea, ungurâscă, așa unguri, ca şi teutonii și alţi or- 

thodoxi “trecând la dânşi, și. făcându-se mai un popor cu: 

vlahi! acâia, nebăgând” s6mă tăte tainele le priimesc la. o- 

laltă, spre grea scăndală a orthodoxilor, şi nu puţină scă- 

dâre a credinței cei creştinesci. Drept. acâia, ca.nu cumva 

să se nască primejdie sufletelor din osăbirea obicdiurilor, 

vrând să împedecăm | vlahilor prilej de a merge la episcopii 

shismalici pentru - taine, episcopului cumanilor .îi poruncim 

prin cartea acesta, ca: n6mului aceluia şă” dee episcop catho- - 

- lic. după legea lor, carele să” fie lul ca un vicariă, şi după 

aşedarea soborului celui. general în tote. supus şi - ascultăto- 

rii ş. €. 1. Dat în Perusiu în 18 calende ale lui Dechemvrie - 

în anul 8 al patriarciei nâstre.) » 

Din epistola acâsta, carea e din cartea 8 epist. 313, ŞI 

să aduce de Asseman 1, de Rainald? și. de Gvera&, poți 

-. culege că :pre comanii, carii ai fost românii cei din Mol-. 

dova, i-ai fost despărlit I&gea în: doao părți, în latini și în 
greci, şi cei de l6ge latinescă s'au numit numai comani, 

- sau cumani, iară cei de legea grecâscă, Sai dis vlahi. A 

doao tot din epistola acesta poţi pricepe, că cu dreptate 

am scris, care le-am. însemnat la anul 1232. N 
“Tot la acesta an scrie Acropolitul 4: + Că împăratul ră- 

săritului Ioann Duca, ginerele: luk Theodor, carele S'aii numit 
şi Vataţe, din împerătesa Irina ai „avut un fecior, pre ca- 

e Pal namit meodor, de pre numele unchiului săi, de un- 
înot d așut o tigan în anu de acum, loann a lui Asan 

a avut din unguroica. Îm nat ante lina, carea o păratul ai trimes la acesta “soli 

(NB. Notele lipsese din Manere)



di | 

"pentru logodna pruncilor, şi Ioann..al lui: Asan (craiul Un-". - 

gariei) încă bucuros au primit solia.»  * 
. 

Despre unguroica .muerea lut loann II, craiului Ungariei 

vedi şi acelea, care le-am scris la anul 1222. 

Anul 1235. Despre împăratul Ioânn Duca și craiul Bulga- 

ziel Toann II, fiiul lul Asan, aşa scrie Acropolitul i: «Fă- 

când legătură împăratul. din Lamsac ati trecut cu oștile în 

Calliopoiă, şi aducând mabhinele,.. ai început a bate cetă- 

țulca,. carea o ai. şi luat în scurtă vreme de la veneţiani. 

loann al lui Asan cu musrea şi fetişora sa încă au venit 

în Caliopoit, unde ai vorbit cu împăratul, şi ab întărit 

ptetenșugul. Apoi Ioann al lui “Asan cu murea și cu fata 

Sat înturnat în. Lamsac, unde era împărătesa. Irina, ab 

gătit nunta pruncilor, isprăvindu-o patriarhul German. 

.«Atuncea. şi arhiereul Trinovului, carele era supt cel din 

Țarigrad, ai dobânâit prin. decretul împărătesc şi al soboru- 

lui să aibă cădința sa, şi să nu mal fie supt altul. 

«Isprăvindu-se acestea, Irina și feciorul noru-sa. a re- 

mas în părţile resăritului, murea lui loann al lul Asan 

Sai înturnat a casă ; iară împăratul loann cu craiul Bul- 

gariei adunând oști, partea de la apus, carea slujea latinilor, 

o au făcut pustietate, după cum iaste dicala schythicescă, 

împărțind cetăţile şi țerile între sine 

_ Aşişderea serie şi Nichifor Gregora. 2; iară Lecvien 3 serie: 

«Următoriul Juy Vasilie primatului Trinovului au fost Ger- 

man, carele -lăsfindu-se de unirea cu- Roma făcută, ai trecut 

la patriarhul din Țarigrad, de la care al și dobândit, ca 

scaunul săi să fiă avrozzpadac, ba ce .e Mal mult, el să se 

cheme patriarh.» German. îl numâsce pre el Efremie hro- 

nograful . grecesc, unde scrie nunta feciorului împăratului 

Georgius Acropolita in Chro- 

nico compendiario cap. 33. - 

2 Nicephorus Grergoras (0m0 1. | christiano tom î. p. 123% 

p. 16, ! 
i 

- | | 
ă . 

, : 

s Michael Leouien in Oriente
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Ioann Vataţe 'cu lina fata lu! Ioann al lui Asan craiul Bul- 

gariei, a cărora cununie o ai bine-cuvintat German -al Tri- 

novului. — — Adaogă numitul Efremie, că el nu scie, din 
„ce pricină sau făcut, de el aii dobândit cinste de patriarh - 

şi prin cel săbornicesc și prin cel împărătesc decret, to- 

- tuși judecă, că pentru încuscrire ai făcut acesta împărații. 

Dară Nichifor Gregora în cartea 2-a dice, că, cinstea ,a- 
cestea - sai dat Trinovitanului, „ca bulgarii şi românii cel 

dea drepta” Dunării să'și întârcă armele în contra latinilor. 
- Întru acest an at murit şi Andreiii al Il-ea craiul Un- 
gariei, precum mărturisesc toți. istoricii unguresci, vedi pre 
Haner 1, după ce ai ocărmuit Ungaria nu 30 de ani, cum 
scrie Turoţie?, şi Ranzan?, ci may mult de 30 de ani, 
pentru că însuși dice în diplomatul ce să aduce de Catonat. 
«Dat în anul Domnului 1234, iară al crăimel nâstre 30.» 
Lui Andrei al II-lea îndată i-ai urmat. Bela al IV-lea fiiul 
lui cel întâiti născut, carele măcar că au fost cu mult mai 
nainte încoronat, totuși în „anul de acum S'aii încoronot a 
doao 6ră 5, : 
„= Anul 1236. Creștinii în timpurile de acum să mânca unul 
pre altul, şi acesta o făcea din îndemnul arhiereilor celor 

"mal mari, carii numai întru acâia să sârguia, ca să ȘI lă- 
țescă domniile, .iară nu adevărul, nică credința, și dragostea 
„creștin6scă. De aci ai urmat de latinii vârsa sângele grecilor, | 
și grecii al: latinilor; românii cel de-a drepta Dunări) şi de a 
stânga, Dunăril dimpreună cu bulgarii avea grige de la caril 
vor putea. mai mult 'răpi, de la greci, sau de la latini; iară 
unguri); îndemnați de Grigorie al IX-lea Papa de la Roma, 
numai .de acia să grija, cum ar “putea supune. șieși pre români și pre bulgari; drept aceia Bela al IV-lea încă din 

1 Georgius leremias Haner Reg. 3 Rain f. 3686. 
a Catona: „Hist.. Crit, tomo 5, 
p. '703.. - 

5 Rogerius f, 295, 

c..etd. . 

2 'Thuroczius £ 149,



“413: 

anul 1233 şl-ati dat şie titulul acesta: «Bela din. mila lui 
Dumnedei- întâiul născut al craiului Ungariei, Dalmației, 
Croaţiei, “Râmei, Serbiei, Galiției, “ Lodomeriei, Bulgariei 

și Cumanier 1, » “negândind despre aceia, ce i sau întâm-. 

plat după. acâia mai de multe ori prin tătari, despre ca-. 

  

rii dic Annalii bisericii. Braşeului 2:.-«1236, tătarii -de noi 

au prădat, Ungaria , și în: Ardel aia zăbovit şâpte ani». 

Aşişderea scrie - Timon & ; iară Bonfinie 4 dice : «Cadan , 

unul. dintre craii lui Bat supuși, "venind între Comania şi. 

Rutenia, în trei dile âu călătorit! prin păduri, și au venit . 

"la Rodna cea aşedată pre munţi, unde sunt băi de aur și 

de argint, pre carele Pai: întâmpinat -teutonii, cari! lăcuia 

pre munţi în păduri, gândind. că se vor încărca de dobânți; 

„ci Cadan i-ai asuprit fără de vâste, și pre mulţi au lăiat. 

lară lut Aristald . coinitului  țînutilui aceluia: varvarul i-ati 

dat parolă, şi pre şese sute de ostași al Iul i-ai ameste- 

cat între ostașii să». Ă 
«lară Bochetor- prefectul ostașilor luă Bat; cu ceia- Valu crai 

tătăresci trecând Seretul, au venit la ţinutul episcopiei cu- 
manilor, pre carea, după ce au bătut lugărit pre lăcuitori, 

o ai cuprins și ars». - 
Rogerie5, carele au vEdut mai t6le cu ochil să, scrie, 

că Bălgradul din Ardâliă încă întru acel şepte ani Pai jefuit 

Cadan. Ore cuprins'aii atunci tot Ardâlul Cadan? cum scrie 
Thoma, din Spalat6. Ce ei din celea ce voii ârăta- la a-. 
nul 1238 nu pocii crâde că ş6pte ani ar fi zăbovit tăta- 

rii în Arddl. o 
Cum că nu numai Ardelul şi Moldova le-ai jeluit. tăta- 

rii în anul acesta, ci şi Ţara Muntenâscă cu Bessarabia, a- 

E Donatio Belae quarti facta | - 3 “Timon in Epitome chronol: 

'comiti Corlardo anno 1233 super | f. 30. | | 

terra Loysta, quae exstat in Ad- 4 Bonfinius decad. 2. Lib. 8. 

versariis Georgii Lakils. __5 Rogerius f. 820. 

2 Annales -templi Coronensis. 6 "F'homas Spalatensis f. 608.
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rată şi.  Ncropolitul scriind: «Tot întru acela timp schythele 

(românii), carit mai remăsâse din uciderile tătarilor, cu 

pruncii şi cu. muierile lor, măcar .că să. împrotivea . bulga- 

“vii, înotând preste Dunăre cu foi, şi trecendiHemul, fiiod 

“mulţi fără de .semă, ad cuprins ' locurile din Machidonia». 

> Aşişderea scrie şi Gregora 2, 
"+ Iară în cât iaste pentru. lucrurile lui I6nn ÎI, al lu A- 

san cu împăratul I6nn Vataţe aşa scrie?Acropolitul3: «6nn 
al lui Asan urând legăturile care le făcuse cu împăratul 

I6nn, cerca, cum şi-ar putea trage fata de la bărbat, pen- 

tru că să înfricoşasă de 'sporiul romeilor. Au gândit așa 

dară pricină, și au trimis la împ&rătesa să! spună, că ve- 

nind: el cu: murea sa până în Odriă, ar. pofti să'şi vadă 

„şi să'și -sărute fata. Împărații. măcar. că pricepea inșelăciu- 

„nea, totuşi ai trimis fata la I6nn Asan dicând! acesta, că 
de va opri el fata, iaste Dumnedei carele va resplăti și 
va izbândi. Ci Inn Asan primindu'și fata s'a dus, trimi- 
țând. îndărăpt pre'cel de lângă densa, şi trecând Hemul mer- 
gea. în Trinov, şi iaste veste, că I6nn. Asan când lăcrăma 

- şi să văera' fata, o ar fi lovit. preste obraz, şi i Sar fi 
forte lăudat». 

„Anul 1237. Acropolitul 4 scrie la anul acesta, că, vădend 
latin sporiul cel făcea împăratul I6nn Duca sai Vataţe 
asupra. lor: «mal nainte aă tras în partea sa pre Iaann II, 
cu carele aii făcut pace, apoi pre schythe,; pre caril varvari, 
pre cobârlăi, pre streini și pre venetici, cu puţine daruri, 
ci cu mal multe' făgăduințe. însoţindu-i șie; cu mari oști de - 
ajutoriă ati pornit în: contra împăratului, loann, și fiindu- le 
mai aprâpe Zurulul, împrotiva cetăţei aceștia şi-aii întors | 
totă puterea, fiind de faţă și I6nn Asan cu mil de români 

! Georgius Acropolita' in chro- “3 PI | nico compendiario cap. 35. Idem Aeropolita cap. 84. 2 Micephorus Gregoras Tom. 1. | +* Georgius: Acropolita in Chro- 
p. 20. | a nico -compend. cap. 36.
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şi de bulgari, şi cu mahine itălienesci. — — Până când ai 
bătut Zurulul lui. Ioann Asan în pripă i-ai venit veste, că 

„i-ai murit murea cea dintre unguri, și că tot întru acel 
timp au murit şi fecioraşul, şi episcopul Trinovului. Pen- 

tru acia  gândind . că iaste pedâpsă Dumnedeiască, ' mahi- 

nele le-ai ars, şi el cât mai curând sau înturnat, în Tri- 

nov. Drept acâia italienii neputând singuri a bate cetatea 

acâia, Sai mântuit de baterea nemicilor. — — Ioann al lul 

Asan prea cucernicâsce socotind, că pedepsa acâia i sau în- 

tâmplat pentru călcarea jurămîntului, sai căit din inimă, 

şi trimițând soll, el însuşi sai pârât. pre sine de nele- 

giuire, şi de fapta cea rea. Iară împărații, ca cel mal înţe- 

lepți, pre soli iati: primit cu dragoste şi ai poftit logod- 

nica îndărăpt, carea sai: și înturnat la bărbat, ȘI iarăși s'au 

făcut pace între dânșii». ” | 

Cum că Lecvien! greşâsce, când scrie, că Anna mut- 

rea lui Ioann II-lea al lui Asan, au murit pe la anul 1245, 

poți culege din epistola craiului Beli! al IV-lea, carea o voii 

aduce" la anul îndată următoriă,- în carea Bela chiar scrie, 

că soră-sa ai răposat. 

Anul 1238, “Ioannichie' saii Calo-I6an împăratul voniânilor 

și al bulgarilor, şi unchiul la Ioann fiiul lui Asan, carele 

maj cu samă să numâsce numai Asan de pe numele tătă- 

ne-săi, unise mai nainte de 30 de ant pre români și pre 

bulgari cu bis6rica Romei, pentru că el atunci să bătea cu 

grecii și cu romeii, al cărora jug nu de mult: îl scuturasă 

românii şi bulgarii; ci împuternicindu-se după acâia latinii 

asupra, grecilor, şi pre al noștril încă nebăgândui în s6mă 

însuși Ioannichie sai: sculat asupra latinilor, măcar că uni- 

rea cu biserica Romei apriat nu.o ai stricat, precum s'au 

arătat la. anil trecuți. Iară nepotul scii de frate I6nn II-lea, 

. Sai cum îl chemă în commun Asan, măritându'şi fata după 

fiul împăratului loann Vatate, şi dobândind, “Trinovitenul 

1 „Michael Lequien in - Oriente christian. tom. 1. p. 1234.
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cinste de patriarh, de unirea acâsta cu totul s'a lăsat, 
împrotiva căruia, așa scrie Grigorie al IX-lea Papa de la 

Roma cătră Bela al IV-lea. craiul Ungariei, carea epistolă 
să află la Raina!d ;, şi la Gverra 2. Eu numai închiderea 

epistolii o aduc, carea, sună așa: «Dintru al cărora numer 

este şi Asan cel fără de ge, carele lăsându-se de unirea 

bisericii, și ne vrând a fi dintre oile lui Hristos, nici în- 

găduind să se pască cu cuvântul învățăturii, cu pilda lu- 

crăriă, și cu împărtăşirea trupului Domnului Hristos, pri- 
mâsce în țara sa eretici, Şi apără, de, care lOtă ţara lui 
să dice a fi plină». 

«Aşa dară fiind lucru vrâdnic, ca sângele lor să vină 
preste dânşii, ca și al Ammoreilor, am poruncit: fraţilor no- 
Ştrii. cinstiților arhiepiscop de la Strigon și de la Calocia, 

„episcopului din Perusia solului scaunului apostolicesc, și 
tuturor episcopilor prin Ungaria, ca împroliva disului As- . 
san, și a țerii lui să vestâscă cuvântul crucii dând tâte 
părtinirile (indulgentias), carele să dau tuturor, carii trec. 
la Palestina, acelora carii sau în pers6na sa, sau cu aju- 
torii vor merge împrotiva lui Asan». 

«Iară fiind că între lucrurile de evlavie, prin care vrea 
- mărimea cea crăiască împăratului împăraţilor, acesta e cel 
mal de frunte, de te vei apuca din râvna legiy Dumnede- 
esci în contra acelora. Asupra acelora, să se aprindă mâna 

„ta, carii sânt sau mergători înainte at lui Antihârţ, sai în- 
suși sânt Antihârţi, carii ne gonesc lâgea fără de samă: 
pre exțellenţia ia o rugăm cu deadinsul, Și. de la tine cel 
mai creștin între prinți cu rugăminte cerem, rugându-te 
pentru Tatăl, Fiiul şi Duhul Sfânt, pentru vărsarea sângelui 
lui Hristosului tăi, scâlă-te spre stricarea nemului celui răi : și întors, carele mult bârfâsce împrotiva numelui creştinesc. . 
Aprinqă- te pre tine râvna. credinții cei Peavoslavnice, și așa 

! Raynaldus ad annum 1238 8 7. constitutionura - Pontif. T. 2, P 2 Aloysius Gverra in Epitome . 272. 'Nro..18.
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„te inte armăză în mână tare, și arc întins, ca fugărind pre 
cel ciumaşi, ca și cum [ugăresce Acvilonul noril din nain- 
tea f&ţii tale, să puni în locul lor pre unşii Domnului. Pen- 

„tru că nol din milă a tot-putârnicului Dumnedei,. cu pu- 
„terea sânţilor Petru şi Pavel apostolilor lui, ție, și luluror, 

carii sai căit adevărat, și Sau mărturisit, și cu tine se 
vor duce în persona sa, Sai te vor ajuta, le dăm părtinirea 

deplin, Și ţarea acdia ţă-o închinăm. ție; după soborul ge- 

neral, şi altor catholici să o: cuprindeţi. Dat în Lateran 6 

calende ale lui Fevruarie, în anul patriareiei n6stre al I- le». - 

| Veai. pizma .cât e de mare, * 
Și câtă face slricare! 

-“Tătarii creştini robese 
Pre unguri mai sodomesc! 

Rommânii supt grea uninţă 

Rămân fără de. credință! 

Ci Bela al V-lea mal inţelepțesce au răspuns luă Grigo- 

„rie al IX-lea scriindu'i aşa: | 

«Preaosfinţilulni în “Hristos părintelui Grigorie, din mila 

lui Dumnedei patriarhului $. biserecei Romei, Bela dintru 
acâiaș milă craiul Ungariei, cinste: și închinăciune întru iote. 

«Porniţi fiind din îndemnările Sfinţii Tale pre Valate. 
împăratul grecilor a. îndemna, ca de scaunul apostolicesc 

să fie ascultătoriă, în tot typul ne-am sârguil și când cu 
mal mare nădâjde lucram, iată am trântit a douo-6ră car- 
tea de pământ; şi pre cinstitul episcopul din Perusiii so- 
lul scaunului apostolicesc,. carele după modrul soliei sale 

cu osârdie, și cu înțelepciune, nelăsând ceva din câlea vi- 

itâre, au lucrat la noi, ca țările lui Asan, ca ale unul Şis- 

matic, să ne milostivim a le cuprinde cu puterea scaunu- 

lui apostolicesc întru ertarea păcatelor n6stre. Ci fiind că 

pre noi ne-ai înpreunat legăturile pretenșugurilor şi ale 

cumnăţiei; pentru că din răposata sora n6stră are fiii și 

moștân, şi de poruncile n6stre, aşa ascultă, cât se vede a 

fi, un prâtină, ci supus noao, pentru a căruia "vătămare 

27 Cronica românilor, Tom, JI.
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să vor -supăra toți prâtenit şi cumnații, câți am avut până 
acuma în părţile Romaniei. Pentru că Vataţe pre nepola 
n6stră o ai măritat după fiiul său, și fiind frate cu prea 
iubita musrea nostră crăiasa Ungariei, cu atâta dragoste 
iaste cătră no), cât e gala să se dea pre sine, şi ale sale 

pentru no), carele va ţinea a [i a sa vălămarea lui Asan, 

pentru carele” totuși cu umilință ne rugăm miliă Sfinţenii 

vâstre, ca să vă milostiviți a'1 primi cu obicinuita bună- 
tate, de să va înturna după dojenirea nostră la unimea Sfin- 
tei maicii besâreci, carea nu numai de şepte ori, ci și de 
şăpte- deci şi șepte de ori e datâre a erta pre cel gre- 

şit, ş.c.]. :—.—— Dat în Zolom 7, idus-Iunie, în anul gra- 
ției 1238, iară al crăimei nâstre 3». 7 

Cartea acâsta să află la Pra, unde poți ceti şi câlea 
'ce sânt afară pentru acdia lăsate, pentru că nu- să ţin de 

istoria românilor, fără numai cuvintele acestea: 
« Alară, de acăsta, fiind că: de cătră părţile Bulgariei, : în 

pământul ce să numâsce Zemram, carele'mai de de mult 
era deșert, s'aii înmulțit cu lăcuitotil, carii încă nu Saă su- 

„> Pus vre unel episcopii, ca pre aceștea, săi pulem da 6re- 
cării episcopii după plăcerea n6stră, poltim slobodenie de 
la Sfinţenia ta». 

Pământul Zemram - mi se vede a fi Bănatul Severinului, 
adecă al Craiovei, despre carele mai. multe voii arăta la 
anul.. „ Nici sai îndestulat papa Grigorie IX numai 
cu ațâțarea Beler, ci pre Balduin carele era împărat preste 
latinii de la Țarigrad, încă Vaă aţâtat asupra lut Asan, după 
cum arată Gverra 2, 

Dară Asan nu mult gândei, « cu tote acestea, pentru că 
în anul de acum, precum serie Acropolitul3: «sai însurat 
a doa ră, luând pre Irina fata lui Theodor Angel, ne- 
ultându-se la. cumnăţia, Carea O avea cu fratele tatălui ci, 

1 Pray Annalium Part, 1. p. 24 8, % Georgius Acropolita, in Chro- | 2 Idem Gverra |. e, nico comp.cap. 38. |
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"carele să culca cu fala lui cea din iitore născută. Avea 
Theodor Angel feclori .pre Ioann, şi pre Dimitrie, şi fâte pre 
„Anna și pre vina, cu carea. Asan au avut trei prunci, pre 
Mihail, pre Theodora, și pre Maria. Pentru acâia > opogin- 
du-se din prins6re Theodor Angel prin voinţa, ginerelui s& 
ȘI-ai pus în inimă, ca să cuprindă 'Thessalonica, cu le 
țerile, câte le avuse mai. nainte». „ Nedi şi acelea, care le-am 
scris la anul 1231. | 

Anul 1239. Vădând comanii, sai să: dic mai bine româ- 
nii cei din Moldova, că nu aii vre o tihnâlă de tătarii ca- 
rii să prea apropi6să de dânşii, fiind că cuprinsese pe vr&- 
mea aceia Crimul și Oţacovul, și de acolo din an în an 
prăda pre nâmurile vecine, precum ai lucrat românii cel 
din Valahia de acum şi din Bessarabia, de au. trecul Du- 
nărea, cum s'au arălat la anul 1236, așa ai lucrat şi ro- 
mânii din Moldova, de o parte dintre dânşii au trecut în 
Ungaria supt povăţuirea - lui Cuten: ca 40,000 din îngădu- 

ința lut Bela IV. -Cum că atâţa au fost cu numerul co- 

manii, carii at trecut în Ungaria, arată Rogerie 1, Bonfinie ? 

și Reva3; dară în ce an au trecut, nu se zăbovesc istoricii 
între sine, căci Han pune anul 1237, Chemeni 5 anul 1239, 

iară Rogerie 6 1242. Eu ţîn cu Haner?, și pun anul 1239 

cel de Chemeni pus, că și după Rogerie&, când au venit 

tătarii supt povăţuirea lui Bat în. Ungaria la anul 1241, 
comanii era aci. La anil trecuţi am arătat, că comanii de pe 
vremea de acum ai fost o parte a colonilor celor prin împ&- 

ratul Traian duși în Dachia. Drept acdia în zădar vreau Reva?, 
Anonimul 10, și Timon! ai face rămășițele hunnilor; pentru 

! Rogerius f. 294. | Hung. Periodi 9. $ 165. nota m. 

: Bonfinius f. 290. seg. 3 Rogerius f. 305. 

3 Petrus de Reva Centur. f. 15. 2,Reva | e. 

+ Han. p. 123. 10 Anonymus in Decretis ct vi- 

5 Chemâny pag. 57. - tis Reg. Hung. pavt. 2. p. 82. $ 

5 Rogerius |. c. ” 1! 'limon in Epitome Clironol. 

î Georgius leremias Hangr Reg. | f. 162.
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că de iaste așa, eii întreb, comanii caril sai aşedat după 

toţi. istoricii unguresci lângă Criș şi lângă ! Murâș, pentru 

ce vorbesc numai românesce ? M& va întreba doră nescine 

şi pre mine dicânduwmi: dară comanil caril Sau aședat în 
amândoao Comaniile în cea: mare și în cea mică, pentru 

ce “vorbesc numai unguresce? Eu respund la întrebarea mie 

pusă: că comanii din Comania cea mare şi cea mică fiind 

amestecați cu ungurii. au uitat limba cea românâscă, pre 

cum o aii uitat şi românii din Olalalăui şi cet din Chirţ 
fiind amestecați cu săcuil, cum să va arăla la anii viitori. 

Dară .ei ce vor răspunde la. întrebarea de mine pusă? Doră 
îmi vor dice cu anonymul aci adus, că.multe târguri şi 

sate din Moldova ai nume unguresc până astădi, ci acâsta e 

numai bâriglă; pentru că Iașii, Tămăşesci ş. c. ]. numai de 

secui să numesc Isvașar, Tamaşfalva ş. c. |. iară nu și de 

Moldoveni. Apoi ungurii, 'cari nu sciii-vre un cuvânt ro- 
mânesce de unde ai dicala acesta : «Căt e ţara ungurescă, 

nu € ca fata românâscă.> Au nu de la craiul lor Ladislav 1V? 

„pre carele laă prăpădit dragostea cumanilor sau a româ” 

nilor, cum să va arăta la locul s&ă. 

Tot la. acesta an pune anonymul cel românesc. mortea, 

lui Radul vodă Negru, și dice că acestuia i-au urmat în. 
scaunul Valahiei întru acesta an Mihail cel dintâiu, carele 
ar fi domnit până la anul :1258. Greşesce așa dară Hor- 
nie?, când scrie, că lui Radul vodă “Negrul i i-au urmat. 
Vailad vodă. 

| Anul 1241. Acropolitul la anul acesta scrie 3 întâie m6r- 
tea împărătâsil Irinet a muerit lui Ioann Duca sati Vataţe, 
apoi dice: «Nu mult după acâia ai murit și loann Asan" 
craiul Bulgariei, bărbat ca acela dintre varvari, carele nu 
numai cu ai săi, ce și cu cel streini ati fost prea bun; 

1! Anonymus valachicus in Ms. '3 Georai ra 
cap. 44. eorgius . Acropolita in Hist. 

2 Hornivs in Arca Noe p. 309. | Cap. 39. 

x
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pentru că celor ce venea la dânsul, și mai ales romeilor, 
prea bine și omenâsce le plătea 16fa. Murind el, i-ai ur- 
mat în domnie feciorul lut cel din unguroica născut, Calli- 
man, carele avea, o soră ce să numea 'Thamar. Iară din 

“fata lul Theodor Angel 'avea Ioann al lui. Asan, precum 
am dis, trei. prunci, pre Mihail. pre Theodora și pre Maria. 

Caliman moștenind crăimea părintescă, au înoit pacea cu 

împăratul Ioann, și aşa cra t6te în linisce.» 

Ci nu era în liniște Moldova, Ardslul și Ungaria cu ţe- 

rile de prin pregiur; pentru. că în anul de acum, cum scrie 

Turoţie! şi Thoma din Spalat 2, iară nu în anul 1242, cum 
vrea Timon, ai venit Bat cu 580,000 de tătari după 

disa lul Rogerie, şi ţerile aci numite aşa le-ai jefuit și 

stricat, precum scrie împăratul apusului Frideric cătră craiul 
Angliei5 dicând : «După ce aii venit la cea împoporâtă co- 
loniă a comanilor, ad populosam cumanorum coloniam, nu- 

miții tătari, — pres el cu totul împrăştiindu”! i-ai învins, şi 

pre carii nu i-au. mântuit fuga, i-ai tăeţ sabia cea încrun- 

tată, a cărora vecinătate pre ruteni), cel 'ce nu sânt departe 

de ei, nu i-aii înţelepțit să se păzescă de nemul necuno- 

scut, — ci bătând tătarii Chieva cetatea lor cea mai mare, 

crăimea acea vestită a lor încă sai sodomit, tăindu- se lă- 

cuitorii.> 

«Perirea. ruteniler. ar fi trebuit să , deştepte pre ungurii cei 

din vecini, ca să se păzâscă, și să se întărâscă, ce mau 

făcut, căci craiul lor ai fost l6neș, şi prea sărac, până 

când i-âu venit soli şi cărți de la.tătari, ca de vrea să 

trăiască el şi al săi, prin închinarea sa și a țării sale, să 

grăbescă a-şi câştiga graţie. Dară nici aşa înfricoşat aii voit 

a da pildă la ai săi şi la alți, ca timpurii să se gătescă | 

“a sta în contra nemicilor ; ci ne băgând samă pre protiv- | 

1 'Thuroezius £, 149. „+ Rogerius f. 294. 

: Thomas Spalatensis f. 610. . 5 Imperator Fridericus in Epist 

3 “Timon in Epitome .chronol.| ad regem Angliae data quae exstat 

f. 31. IE - iu apud Pray in Annalibus p. 263.
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nici, şi bizuindu-se locurilor, cu sumeţie saii cu nepri- 
c&pere ati dormitat, până când l-ai împresurat lătarii de 

tâte părţile. V&dendu-se ungurii fără de veste împresurați, 

ca cei ce nu era gătiţi, aă vrut să pună tabără împrotiva 

lor, şi fiind oștile numai cinci miluri departe de la olaltă, 
tătarii, caril umbla înainte, în revărsatul dorilor ai năvă- 

“lit în grabă preste tabăra ungurilor, și omorând înlâiă pre 
episcopi, pre mat: marii țerii, carii stătusă împrotivă, ne- 

spusă mulțime de unguri ai tăiat, făcând ucidere neaudită, 

carea: nu Sai făcut într'o bătaie din vâc. Craiul având cal 

fârle bun, de abde ai scăpat cu fuga, şi ai 'mers la cea 
frățescă din Illyric cu puţinei “ostaşi, ca bărem acolo să se 

mântuiască. Biruitorii drept acâia ai cuprins tabăra şi t6tă 

bogagia ungurilor, şi cuprindând partea cea mai bună a. 

Ungariei, carea e de-a stinga Dunării, pre lăcuitori i-ati 
tăet, t6te prădănd și ardând, îngrozînd şi pre cei rămași, 
că -tâte le vor sodomi, precum ne-ati spus episcopul Va- 
ţului, . solul numitului craiului Ungariei la curtea n6stră, 
apoi la cea din Roma trimis. Acesta, trecând. întâi: pre la 
noi, aşa aii mărturisit despre acestea, carele ai vedut cu 
ochil SEI, şi mărturisirea lui este forte. adevărată.» 

“ Perirea acâsta de tătari niminea o ai: putut mai chiar 
şi mai pe scurt scrie, de cât cum o aii scris împăratul Fri- 
deric, ale cărue cuvinte : <împoporâtă coloniă a comanilor> 
bine le însamnă, pentru că în Dachia vâche de la urzirea eii, 
nam cetit să fie altă colonie, fără numai colonia lui Tra- 
ian ; aşa dară când at. scris așa Frideric, prin comani 
aii trebuit să înțelegă pe romani sat d6ră aşa all şi 
scris el, pentru că originalul (isvodul) nu lam 'vădut cu 
ochi miel. Care lvcru de cumva iaste aşa, tote bârislele 
despre comani şi despre români: ce ciuntă odată. 

Cum că tătarii trei ani întregi at petrecut în Ungaria, 
„mărturisesc Turoţie ! Ranzan ?, Bonfinie 3 Și Reva 4, 

! 'TFhuvroezius f. 150. 3 Bonfinius f. 301... 
„A Ranzanus f. 367. "+ Petrus de Râva centur. f. 15. 

1



423 

  

Anul 1243. La anul acesta alta n'am aflat, fără murat îni- 

sovul acesta al lui Bela IV: | 

«Bela din mila lui Dumnedei craiul Ungariei, Dalmației, 

Croaţiei, Ramei, Serbiei, Galiției, Lodomeriei și al Coma- 
niey, tuturor crestinilor, carii vor: ceti cartea acesta sănă-. 
tate în Măntuitoriul cel adevărat. Mărimea crăiască poftele 
cele drepte ale supușilor trebue să le primâscă, ca. plinin- 

du-le cârerile, cu atâta mai ascultători săi facă. Pentru a- 

câsta însciinţăm pre toți cei de acum şi cei viitori, că după 

ce am trimis noi pre credinciosul - nostru Lavrentie votvo- 

dul după bătaia cu tătari cătră părțile Ardslului, ca să a- 

ânne poporele câle răsipite, și să îndrepte în locul și cu 

pulrea n6stră tote, câte va “judeca că sânt spre folosul 

nostru şi al țeril; numitul Lavrentie volvodul socotind slujba 

şi credinţa spre, noi arătată prin unii soli, adecă prin co- 

mitul Lintec, și fratele lui Herman, acestora le-ai dăruit 

“de uric nisce sate, din ținutul cetăţuicii nâstre din Dăbâca, 

adecă Fatateleche, Baclunateleche, Cegheteleche ; iară cum- 

„natului numiţilor Lentec și Herman, lui Hristian, un-pământ - 

din satul Noșfalăii, ca de 20 de pluguri, iarăș [. a... ] credința 

lui, care pământ să ţinea de no). Şi acesta ne-aii spus cu gra- 

iul lui acelaş Lavrentie, când ai venit după acâia la noi. 

“Iară numiții Lentec şi Herman cu Hristian cumnatul lor ve- 

"mind la noLaiă cerut, ca să ne milostivim a întări darul de nu- 

“mitul credinciosul Lavrentie voivodul lor făcut. Noi drept a- 

"eâia primind drâptă cererea, lor, dăruirea numitului credincio- - 

sulul nostru, a lui Lavrentie volvodul, avându-o plăcută și 

„stătornică, o întărim prin scris6rea acâsta, carea o pecet- - 

luim cu îndoit pecetnic. Dat în anul: domnului 1243, 16 

calende ale lui Fevruarie în al” qecelea an al crăimel nostre.» 

Ci anul crăimei: trebuea să fie al'oplulea, așa să va lovi 

cu anii crăimei lui Bela în-alte hris6ve puși. Iară hrisovul : 

să află şi la Catona?, şi la „comitul Sâcâny 2. Mie să vede 

1 Stephanus Catona in Histo- | - 2 Diplomatun C, Francisci Sz6t- 

ria crilica Tom. 5. p. 10, _ senyi, Tom. 2.:
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a fi dat din Dalraaţia, căci Bela în anul acesta încă nu se 

înturnase în Ungaria. 

“Anu 1244, Plinind tătarii trei ani în Ungaria, în anul de 

acum o aă lăsat deşartă și năcăjită; iară Bela IV craiul 

Ungariei prin ajutoriul hospitalilor din Rod sau al oannitelor, 

şi prin strădania comitilor de Franghepan S'aii înturnat a 

casă şi ai început a lecui câlea stricate 1. - 

“Anul 1245. Sciind Calliman că Ioannichie: împăratul ro- 

mânilor şi al bulgarilor, carele ai fost forte bun cu moșul 

săi Asan, său fost unit cu Innochentie TI „Papa de la 

--Roma; el încă: Ş-at pus în inimă, 'ca să se unescă cu In- 

nochentie IV, macar că Grigorie IX prea multe făcuse îm- 

protiva tătâne-s&i al lui Ioann II, al lui “Asan, cum sai 

“arătat la anul. 1238. 

-- Cugetul lui. Calliman înțelegendu”! Innochentie IV carele 

nau fost așa de înfocat Ia fire, cum era Grigorie IX an- 

tecessorul lui, îndată ai trimis: la Calliman, şi Pai îndem- 

“mat să se unâscă cu biserica Romei, fără de săbor. Săbor 

_încă va strânge pentru: Calliman, numai să, trimită Calli- 
man solii să. . 

Mai pre urmă scrie acelaş Innochentie cătră Caliman, 
pre carele îl numâsce «împărat Bulgariei» că trimite la den- | 
sul nisce minoriţi Gmeni învățați și cucârnici, pre cari! ca 
săi asculte, şi să le de diplomatul săi, când să vor duce 
la tătari, şi alte nemuri mai de departe, să rogă din Lug- 
dun în 12 calende ale lui Aprilie, “anul patriarciel sale al 
2-lea, al domnului 1245, precum se vâde. din bula lui, 
carea. se află la Ralnald2, 

3 mina aici lară Aloisie Gverra 2 scrie că nimica at isprăvit Inno- . 

' Parschitius pag. 44. Feinye- | .2 Raynaldus ad: ann. 1245. ŞI. 
rus p. 665. nota d. Rogerius f,. 2 Aloysius Gverra in Epitome 

* 321. Bonfinius f. 301. Petrus de cprstit. , Pont 
Reva centur. £ 16. . , Nr. 6. ii on : € ii
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chentie IV, pentru că Calliman craiul. Bulgariei ai r&posat 

în anul de acum în verstă de 18 ani. 

Acropolitul! încă aşa scrie la anul acesta: <Oblăduind 
Bulgaria. Calliman fiiul lui loann al lui Asan în vârstă de 

18 ani, împăratul Ioann Vatațe ai venit la Hebru, carele 
cură pe lângă mănăstirea Beris chemată, şi să numesce 

Moriţa, acolo sai însciințat de ocărmuitoriul Ahridei, 
cum că Caliman aii murit. De acolo grăbindu-se în Fi- 

lippi, sau sfătuit: năvăli-vor preste bulgari ? Şi fi-le-va lesne - 

a! [sic] bate Serra? Uni! se împrotivea ; dară marele domestic 

Paleolog dicea că trebue cercată Serra. — Sfatul acestuia 

i-au plăcut împăratului, şi mergând la. Serra, au aflat ce- 

tatea stricată până în pământ, și deschisă; iară cetăţuica 

“păzită de Dragada, — Cetatea o aii cuprins după câte-va 

câsuri, și o ai jefuit. — Dragota încă aii închinat cetățulca 

împeratului, şi dobândind ban! și haine, au făgăduit că și 

Melenicul încăl. va da» , 

«Si aflând pe Litobul prefectul cetății bolnav de picădre, 

și zăcând în pat, — — ai venit lăcuitorii, și ai dat Melenicul 

de bună voie. Afară de acestea. ai luoat Stenimahul, Țepena, 

și t6te târgnrile şi satele de supt muntele Rodopei, și ai 

remas otarul Hebrului, aii' cuprins şi despre medă nopte 

Stumpiul, Hittobul, Belesbudiul, „Scopiul, Belesul, pământu- 

vile până în Prilap și Pelagonia, Neostapoiul și Prosacul, 

apol făcând legâtură cu bulgarii că preste acâlea nu vor 

trâce, mai multe n'aii cercat.» | | 

Iară în locul lui Caliman ati stătut craiii Bulgariei Mi- 

hail, fratele lui cel din Irina, fata lul Theodor Angel născut, 

cum sai dis la anil 1238 și 1241. 

Anul 1246. Fiind că la anul de acum alla n'am de a scrie, 

voiu întârce diplomatul lui Bela. al IV-lea pe românie, ca 

să “poți vedea câtă pagubă au făcut tătarii în Arde!l, şi 

. - 
4, 

1 Georgius Acropolita in Chronico comp. capp. 43, &t
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câte, şi ce sate ai avut episcopul cel lătinesc din Ardâl 

pe vrâmea acesta, care diplomat aşa sună: 

«Bela din mila lui Dumnedei craiul Ungariei, Dalmației, 

Croaţiei, Ramei, Serbiei, Galiției, Lodomeriei şi al Cuma- 

niel tuturor creştinilor, carii vor vedea cartea acesta sână- 
tate şi tot binele. Luarea cea bună de samă a crailor din 
diregătoria ocărmuitorilor aduce cu sine, ca cererile câlea 
drepte a credincioşilor să le primâscă și să le plinâscă. 
Drept acâia prin rândul acestora voim să vină la însci- 
înţare celor de acum Şi celor viitor”, cum că venind 
înaintea n6stră: cinstital părintele Gall episcopul Ard€lului, 
cu umilință și cu plecare ro-aă arătat, că pustii” mea e- 
parhia prin protivnica gonire a tătarilor, la atăta rărime 
de lăcuitori au venit, cât de pe vr&mea ' gonirii, până la 
vremea lui, sau nici unii, sai tocma puţini lăcuitori 
sânt în Alba, scaunul episcopiei sale, şi în cele-lalte curți 
episcopesci, care să châmă.: Herina, Bilegul din varmegea 
Dăbăcei, Gilăul din varmegea Solnocului (de mișloc); nici 
să adună într'ânsăle, de nu ne 'vom milostivi a le da 
mal mari slobodenii. Noi drept acsia gândind, că din cres- 

„cerea, cinstel episcopesci mărimea crăiască încă să înalță, 
ca bisârica acâia să se. pâtă r&duce la starea cil. cea mal : 
din nainte, din osebilă milă crăiască grația acestea o fa- 
cem, ca şi cei mai din nainte lăcuitori din numitele sate 
de cumva încă mai custă, Și colonii cei slobodi, cari să vor 
aduna de noi, de judecata voivodului carele va fi, a is- pravnicilor și a tuturor judecătorilor cu totul să fie scutiţi, 
şi [numai] înaintea episcopului şi a diregătoriului, pre carele 
UI va pune el [să se judece]. Și de cumva epescopul sai | diregătoriul lui, ai n'ar vrea să le facă dreptate, ai n'ar 
putea face puntru greotatea lucrului, cauza acâia numal 
mărime) crăesci să se trimită pentru judecată. Și ca grația îngăduinței aceștia să fie dep « să ulurea, cartea. acesta o dăm cu înduplecată pecâtea nsstră întărită. Dat în anul Dom- nulu 1246, 2 none ale luf Maiu, al crăimei nâstre. 11. 
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Precum arată Feiervari1, la carele să și află, diplomatul 

„acela sau întărit de Stefan al cincilea în anul 1279. 

Anul 1247. Craiul Ungariei Bela al IV-lea vrând să r&s- 
plătâscă facerea de bine a Ioannitelor, cu al cărora aju- 

toriu sau înturnat a casă în anul 1244, în anul acum cur- 

gătoriu le-ai dăruit. mare parte a Banatulux Craiovei prin 

Hrisovul carele sunt aşa : 

«În numele sfinte! Troiţe şi al nedăspărțitel Unimi Amin. 

«Bela din mila “lui Dumnedeu craiul Ungariei, Dalmației, 
Croaţiei, Ramei, Serbiei, Galliţiei, Lodomeriei şi al Cuma- 

nici pururea. | | 
<Mărimei crailor, şi diregătoriei celor învăţaţi să cuvine, 

ca între câlea-lalte cu atâta mai mare râvnă să se silescă 

AȘ îmulţi supușii, cu cât mai mult li să înalță vâlva cu: 

mulțimea norâdelor celor de supt dânşii, mai vârtos sciin- 

du-să, că pururea pacea şi securitatea crailor şi a crăimilor “ 

slă în tărimea supuşilor lor. La acesta mai vine încă, şi 

cuprinde în sine partea cea mai mare a griji crăesci, ca 

pre acgia. cu milostivi ochi săy vadă, şi cu mai mari faceri de 

bine săi încarce, de la carii şi folos vremelnic se aşteptă, 

și împăratul împăraţilor nai mult să cinstâsce. 

«Drept acâia aşa cugetând, și îndelung sfătuindu-ne cu 

“cinstitul bărbat, fratele Rembald, * marele magistru al că- 

silor hospitalului din“lerusalim, celor dincoce de mare, iu- 

bit pretinul nostru, şi cu prinții și baronii ţerii n6stre cum 

am putea împoporâ crăimea n6stră, carea mare pagubă ait 

suferit prin protivnica năvălire a n6mului varvar, ce să nu- 

mâsce tătari, nu numai în perderea averilor, ci şi în uci- 

derea lăcuitorilor ; cu toți in commun întru acesta ne-am 

vorbit, 'ca (Pentru că același magistru cu numele casii hos- 

pitalului s'au legat pre sine şi casa hospitalului din. bună vo- 

ința sa, că întru ajutoriul crăimel nostre, spre apărarea cre- 

dinţei creștinescl va prinde a arme după forma mai glos adusă, 

- 1 Carolus Fejârvâry în Annalibus tomo 2. Nr. 367.
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şi că întru împororârea. eri! n6stre ne va ajuta cu sfatul, și 

cu credinci6să împreună lucrare, nici să va trage de la con- 

diţiile ce se vor pune acuși în cartea acâsta). «Sei dăruim și 

dăm lui şi printr'6nsul numitei căsi tot pământul Zevrinulul 

cu munții ce să țin de dânsul, aşișderea cu chenezaturile lui 
Ivan şi al lui Farcaș, până în rîul Oltului, luând afară pă- 

mântul chenezatului voivodului Limoiu, carele îl lăsăm ola- 

kilor (adecă românilor), precum laii avut aceștea şi până 
acuma. | | 

__<Totuşi aşa. le dăm, cât ţinem pentru no și pentru 

următorii noştri), glumătatea din i6te folosurile, veniturile 

şi slujbele din tot pămentul Zevrinului și al chenezaturilor 

ce sai numit; numai câia- -laltă giumătate dând'o spre 

traiul căsii, și de aci luând afară bessrecile câle făcute, ȘI. 
care se vor face în tote pământurile mai sus dise, dintru 
ale cărora venituri nimica ținem pentru noi, remânând în 
Joc cinstea: și cădințele arhiepiscopilor, şi ale episcopilor, 
carea le-ati avut: may nainte. 

«luându-se afară şi tote morile împregiurul otarelor a:- 
celora făcute, şi cele de a să face macar unde, afară de 
câlea dintră Litva cu olatele și sămă&năturile, făcute cu chel- 
tuelele fraţilor căsii acâia, cu fânaţele și pășunile pentru 

| dobitâcele lor, așișderea cu pescăriile, care sânt acuma, sau 
să vor face pentru dânșii, care tâte le lăsăm spre folosul îra- 
ților acestora. Ma 

«Pescuitul din Dunăre, si pescăriile din Celeg, le ţinem 
no! și dişilor frați de commun. Aşișderea și jumătatea tu- 
turor veniturilor și a folosurilor, care să vor culâge craiului 
de la români! carii lăcuesc în Litva, cu ținutul Harşacului, 
va fi a craiului, casa hospitalului va lu a.ca mai în sus. 

« Acesta încă o voim, c a numiții români să fie dători a 
sta întru ajutoriul dişilor „frați bine gătiți de ste spre a- p&rarea țeril, și spre izbânda necuviinţelor, ce ni Sar face prin streini, și în asâmenea întâmplare fr aţi încă să fie 
datori a ajuta pre: olachi Sau r omâni, cât le va fi cu putință.
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«La acestea din sările, care să vor putea duce din macar 

care ocnă din. Ardeliă, cu cheltuelele de commun, adecă cu 

ale nâstre şi ale fraţilor numitului pământ sai țînut, şi 
al. părţilor celor de cătră Bulgaria, Grecia și Cumania, r&- 

mâind în locul s&ă cădința episcopescă, Aşişderea şi din 
“bani, cari! vor_cură acolo din voința crăiască şi sfatul ma- 

gistrului căsii, carele va fi, gtumătate o ținem noao, precum 

Sau dis şi despre eslea-lalte venituri, iară ceia-laltă giumă- 

tate să va da. spre folosul numite! ' căsi, remâind întregi că- 

dintele 'beserecilor, , | 

<Orânduialile, care le va face ŞI: magistrul despre scu- 

tințele și judecăţile. bodrilor şi ale altora care li sau dat 
lor, pentru că de airea au venit să lăcuiască acolo , - încă 

le vom avea plăcute şi stătornice, remăind întregă partea 

noastră din venituri şi .din folosuri: Adăogând acesta, că 
„de să va da sentenție de: vărsare de sânge împroliva mai 
marilor ţeri! acdia, şi să vor sîmţi îngreoeli, pot face re- 

curs la curtea n6stră. 

« Adăugăm şi acesta, că de ar veni ceva 6ste asupra crăimei 
nostre, de ce să ne ferâscă Dumnedeu, atunci a cincea parle 

din ostaşi țerii să fie datori a veni, şi a să bate pentru cră- 
imea n6stră. Iară de vom porni noi cu 6stea n6stră asupra 

bulgarilor, grecilor și a comanilor, a tria parte din cel harnici . 

va. €şi, şi din dobânda şi cea mişcătore şi cea nemiscălore 

numita casă va lua parte după numerul ostașilor din Ze- 
vrin, și: după armele lor. | 

«Lângă acâsta am dăruit numitului magistru, și prin 

munții Ardâluluă t6tă Cumania supt acclea condiţii, care 

Sati dis mai în sus. despre Zevrin : luând afară țera lui 

Seneslav. voivodului olachilor (românilor), carea o lăsăm a- 

celoraşi precum şi până acuma o ati ținut, și tocma supt 

condiţiile acâlea care sai orânduit mal în sus despre țara 

Jătva. | 

“«Tară acesta nu vrem a o trece, că de la întrarea cea din- 

tâit a mai adâse-ori numiţilor fraţi, pănă la 25 de an! l6te
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veniturile Cumaniei întregi le va avea numita casă, afară 

de ţara lui Seneslav cea mal nainte disă, din. carea nu- 

“mai giumătalea. veniturilor şi a folosurilor o va dobândi. 

„_ «lară după ce vor trece acei 25 de ani, giumătate tu- 
turor veniturilor, folosurilor şi a slujbelor, prin traţii nu- 

mitei căsi, pre carii îi va primi și jura mărimea crăiască, 

se va plăti fiscului, ci aşa, ca tot al cincilea an să se so- 
cotâscă prin trimisul nostru . tote veniturile, slujbele și fo- 

losurile, care vin de acolo. - 

Tară cheltuelele care să vor face în paza celăților sau a 
lărimilor, precum . noao, așa şi fraţilor să fie commune, 

remâind alte condiții.pentru noi, şi luările afară pentru casa 

hospitalului în Cumania, precum despre besereci, mori şi 

altele, care tâte. sai însemnat mal în sus despre Zevrin. 

«La zidirea cetăților in Cumania, şi la apărarea eil îm- 

protiva. or cărora nemici,: vom fi întru ajulorii fraților cu : 
sfatul şi cu puterea, când va fi de lipsă şi vom fi poitiți, 
încă şi în persona. n6stră mergând acolo, de nu vom i 

împedecaţi cu altele. 
«Le-am mai dăruit acelor frați pământ de 400 de plu- 

guri în Felcetig, sati airelea, în Ardi vom umplea numărul a- 

cesta, unde ni s'a părea că este mal de folos fraţilor! la în- 

“trarea în Cumania sai în Zevrin, despre care dăruire vom 
da carte osăbită. a Ă 
«Deci casa hospitalului mai pre Ușor să, potă aduce pre 
maâre de ce va avea op spre folosul țeril nostre şi a lor, le-am 
dăruit cetatea, Scardoca de lângă mare, cu i6te cădințăle 
câte să ţin de dânsa, și prediul Teisat, cu otarele şi lo- 
losurile, cu care Pati țînul prea iubitul nostru frate, repo- 
satul ceaiul Coloman, rămăind cădinţele beserecilor. întregi. 
-«Preste acâtea am dăruit mai sus numiţilor fraţi pămân- 

tul Vaila chemat de lângă Dunăre,: nu departe de Zemlin, 
scoțendul de sub. cetăţuica Crişșeului, cu tâte cădințăle și 
rolosurile lui; cum Lai lost ţinut Nicolae, fratele lu Hu- 
ghelin.
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«Mai încolo, magistrul adâse-ori dis, mal nainte pentru 
darurile n6stre, care le facem, sai le-am făcut, .pentru 

pricinile mai gios scrise, ai făgăduit.cu numele căsil, că va 
prinde arme asupra tuturor păgânilor, ori de ce n6m vor i, 

așișderea și împrotiva, bulgarilor; iară în contra, altor Șisma- 

dici numai atunci, când vor vrea, să se apuce de crăimea n6- 

stră va da ajutorii; şi acuma va aduce spre slujba [eril n6- 

stre 100 de fraţi bine întrarmați, şi cu cai buni gătiți; iară în 
cOntra. 6stei creștinesci, carea ar vrea să între în [ara n6stră, 

Sai legat cu numele căsii, că va da 50 de frați întrarmați 
spre paza și apărarea celăților și tărimilor celor din margini, 
precum sânt Pojonul, Moșonul, Şopronul, Cetatea de ferr, 

cetatea Albă, şi și mal în gios unde va vrea craiul să i așâde; 

şi 60 împrotiva tătarilor, de se va întâmpla caci se între. 

în (ara nâstră, ce să nu dea cel de sus, cărora luluror, 

până ce vor fi în paza cetiiilor şi al Lărimilor, craiul le 

va, da l6fă. | 

<Sau adăogat şi acesta cu numele căsii, că magistrul 

carele să va trimite de preste mare sau de airilea spre o- 

cărmuirea căsilor din crăimea n6stră, în întrarea sa va i 

datoriii a făgădui supt 'jurămiîntul cel în cinul să obici- 

nuit, că va fi credincios craiului şi țeril; că va ţinea el, 

şi pre al săi încă! va sili să țînă fără de înşelăciune tote 

câte sau diS mal sus; că va avea grije, şi să va sîrgui, 

ca 'să se împoporâscă disele (eri, ale crăimel n6stre; și 

că pre proşti din crăimea n6stră, ori de ce condiţie sai 

n6m vor fi, şi pre sasi sai teutoni din crăimea nostră, 

nul vor primi să lăcuiască în ţerile mal sus dise, fără, de 

osebită crăiască îngăduință. 

«Preste acestea am adăugat no, ȘI ai privit disul ma- 

gistru cu numele numitei căsi, că de sar întâmpla, ca 

magistrul carele va fi, prin sine sai prin al sti să calce 

vruna sai mai multe din condiţiile, .la care sai legat 

mal sus, şi a treia 6ră' dojenindui, par băga de samă; și 

marele magistru cel de preste mare, cercat fiind despre
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partea. craiului după cuviință, încă mar îndrepta smintela. 

supt cursul unui an, după ce sai însciințat sminicla:să o 

îndrepte judecata. după plăcerea sa, luând veniturile numi- 

tei căsi, sau almintrelea, cum va fi și smintâla. 

«Aşa dară, ca tâte și fiesce-care dintre celea ce saii ce- 
tit acuma în audul. nostru şi al baronilor noștri să aibă. 
tărime de pururea, în căt iaste de persona n6stră, am dat 

„dr&pta cea, crăiască, și am făgăduit, că până când să vor 

ținea legăturile. cele despre partea căsil făcute, noi încă 

tote câte sai scris mă! în sus le vom linea, şi vom face 
ca să se ţină și de alţii, dând cartea acâsta întărită cu 

bula nostră cea de aur, “și -pre mail adâse ori disul ma- 

gistru în numele căsii hospitalului cei numite am poruncit, 

să le stătorescă credinciosul și iubitul nostru magistrul Ahil, 

prepositul din Alba, şi supt canțellariul curţi! n6stre. 

«Dat prin mânile cinstitului părintelui Benedict, ihiepie 

copului : Colocii, şi cănțellariului curţii n6stre fiind c. 

Stefan arhiepiscop Strigonului iară episcopi — — În" anul 

de la întruparea domnului 124 7, 3 none Iunie, în anul 

crăimei nâstre 12». 

Din diplomatul acela, carele să ană. la comitul Franţisc 

Seceni ! poți vedea, că românii după ce ai perit paținachi 
și sai alungat comanil cei adevărați din Dachia veche, 
cum Sai arătat la anii 1122, 1152, 1186, nu numai nu- 
mele varvarilor acestora, Pai: primit dându-li-se lor de alții, 
ce forma împărăției lor încă o'au ţinut; pentru acâia ai 
avut atâtea chenezaturi, câte veqi în hrisovul acesta : ba încă 
și mai multe; căci cine scie câte chenezaturi au fost în 

„totă Cumania, tot pământul cât iaste de la Olt, și muţii Ar- 
dâlului între Nistru Și Dunăre, până în marea. Negră; cum 
face [pomenire] Bela, craiul carele Cumania, așa luată nu o 

„au avut supt sine vre-odată fără numai ai dorit să o aibă, şi 

-1 Comes Franciscus Sztsenyi Diplomatum t, 3;
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pentru acâia o a. și dăruit Ioannitelor, despre carea aşa 
scrie Enghael 1. a 

«Mi se vede că loannitele sau nai întrat la stăpănirea 
Zevrinului, saă de ai întrat, au trebuit curând să iasă pen- 
tru putârea protivnicilor - din vecini, Saii că d6ră s'a che- 
mat de însuși Bela al IV-lea la” războiul din Știria, care Vaii 
început. la anul 1249, DI 

  

Aunl 1252: Daniil. Cornides2 omul cel mal învăţat pe vr6- 
mea mea, la anul de acum aduce diplomatul acesta: 

«Bela 'din mila lui Dumnedei craiul Ungariei, Daimatiei, 
Croaţiei , Ramei, Serbiej, Galiției, Lodomeriei şi al Cuina- 
nică, tuturor, carii vor vedea cartea acâsta sânătate în mân- 

tuitoriul cel adevărat. Purtarea bună de grije a craiului trebue 
să întâmpine cu cuvi6se daruri pre cei ce'l asculta pre el, ca și 

alții dintru pildă ca acesta să se aprindă spre faptele credin- 

il: drept acâia, voim ca prin rândul acestora la a tuturor în- 

sciințare să vină, că venind la noi Vinchentie comitul, fiiul se- 
cuiului Acadaş din Sebuz, ai -pollit de la noi, ca să ne mi- 

lostivim a dărui lui pământul Zek, carele fusese 6re-când 

al sasului Fulcum, ce remăsâse gol şi fără de lăcuitori, prin 
jefuirile tătarilor, carele iaste între ținutuvile olahilor (ro- 

mânilor) din Cherţ, sasilor din Barașșu, şi ținutul Săcuilor din 
Sebuș. Și noi plecându-ne cererilor celor drepte, socotind 

vredniciile, care din pruncia lul și în ţară și afară de țara 

n6stră în ducerea solilor sai sârguit a le arăta cu îndes- 

tulare, pământul numit: cu folosurile și cădinţele lui lam 

dăruit lui, şi prin el moştenilor şi strămoştânilor lui de pu- 

rurea, carea pământ i tam şi dat în mână prin credinciosul 

şi iubitorul nostru Ladislav voivodul Ard6lului, şi comitul 

din Valcu. lară metele sai termini! pământului aceluia, 

precum, ne-au însciințat însuși Vinchentic, aşa să osebesc: 

Meta dintâi începe de la r&sărit preste un A€l anume Vecul, 

1 Joannes Christ. Engel în ant. ! 2 Daniel Cornides Diplomatum 
i 

His. Valah. part. î. p. 146. | Mss. tom. 2. p. 82. 

Cronica românilor, Iom. 1. 23



Și vine la Olt, până în “partea de cătră amâdă-di, și prin 

numita .apa Oltului să pogâră la nisce răpe până la m6qă- 

n6ptea, şi merge mult pre un riușor până la capul riu- 

şorului, şi de acolo să sue la o dâlmă, carea să chiamă 

“Bere, și de acolo apropiindu-se de qisul ds Vecul de cătră 

răsărit, şi aşa să otărâsce. Iară pentru ca disa dăruire să 

aibă tărime de pururea, i-am dat. cartea acesta întăriră cu 

duplicată pecetea n6stră, în anul Dompnulul 1252. 13 cal. 

Sept. al crăimii n6stre 17.» 

Lăudatul Cornides, după ce au adus înainte naisovul a- 

cesta, carele este a grofilor Nemeş de Iidveg, dice: că pă- 

mântul Zec ai fost, unde iaste acuma Hidvegul și Arapa- 

taca; că Săbuşul iaste scaunul Ş6pşi și că locurile româ- 

“nilor din Chirţ le-au: cuprins săcuil. | 

Anul 1253. Innochentie IV. papa de la Roma, Vădend că 

| antecesorul lul Grigorie IX Pau răzbit cu iuțimcă, cât sau 

făcut patriarh Romei, îndată almintrelea. at începul a lucra 

cu cel rătăciți, pentru că pe bulgari și pre. românii cei 

de a drepta Dunării în anul 1245. cu blândâţe îl. chemasă 

la unire, făgăduindu-le, că săbor încă va strînge pentru el. 

Vedi pre Gverra 1. - Iară în anul de acum românilor celor 

de-a stânga Dunăril,, carii vin aci supt nume de comani, 

multe deslegări ?, și mai multe părtiniri le făgăduesce, numal 

să! pâtă uni cu besârica Romei &. | 

Anul 1255. Sau arătat la anul 1945 că murind Calliman 

craiul românilor şi al bulgarilor, împăratul loann Vataţe 

nemica ai socotit pre Mihail următoriul lui Caliman, pen- 

„tru că era prunc ca de şâse ani; şi rădicându-se cu 6ste 
asupra “Bulgariei, au, luat. Serra şi Melenicul cu mal multe 

alte cetăţi, ne-băgând în sâmă legăturile, care le făcuse cu 
Caliman. Nedreptatea acesta a romeilor, precum scrie A- 

! Aloysius Gverra in Epitome 
constit, Pontificiarum “Tomo 1.%p. 
530. Neo. 6. 

“2 Regest umanno 10. Litt. Aposl- 
Inncentii quantii Epist. 418 

2 dem Regestum Epist. 416.
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cropolitul 1 sau răsplătit în anul de-acum: «Căci Mihail! 

'craiul Bulgariei, fratele muerii împăratului Theodor. audind 
m6rtea împ&ratului. Vataţe, și 'vEdând că în părţile de că- 

"tă apus nu sânt oști împărătesei, și-au. băgat. în inimă, ca 

celățile, care le luase romeii de la români și “bulgari, să ' 

„le cuprindă iarăşespre Bulgaria ; aşa, trecând. Hebrul, multe - 

aă și cuprins. Așa, dară -bătutu-s'aii : -Stenimahul, Peristiţa, 

Criţimul, 'Țepena, şi tâte cetăţile Ahridei, luând ăfară "Mnia- 
cul, -carele at r&mas credinclos romeilor. Preste 'accia sau 

“mal luat prin bulgari: Ustra; Perperachiul, Crevul, și Elrem 

de lângă Oariă o o De Sia 
Mal încolo serie Acropolitul2: că venind impăratul Theo- 

dor de la răsărit în Odriă, bulgarii şi românii, cu Mihail 

craiul: lor de lângă riul Hebrului, unde să aședasă cu la- 

„băra, sau tras mal în lăuntru în Bulgaria, iară împăratul 

Theodor eşind ati luat şi prădat Berrea, apol pre iarnă ia: 

“văş Sau înturnat în Odriu. 

“Anul 1256.. Tot Acropolitul2 serie că împăratul Theodor 

aă luat înapoi de la bulgari multe cetăţi din câle în anul 

trecut de ei cuprinse, şi că Dragolta, despre carele sau lă- 

„cut.cuvînt şi la anul 1245, în anul, de acum ca un prefect 

al oştilor din Melenic, sai lăsat de greci și iarăș ai lre- 

cut în partea - craiului Mihail, ci nau avut noroc, pentru 

că, cădând în bălae, Pat sfirticat caii, şi aa murit a treia-di. 

Anul 1257. Împăratul Theodor, carele ernasă în Lamsac 

“preste mare, precum scrie Acropolitulî: «Începând primă- 

vara au venit oblu la apus, nădăjduind, că pre carii îl lă- 

sase în Didomotic; îl va afla sănătoși; ci pre acdia îl per- 

duse sfaturile cele rsle; pentru că -craiul Bulgariei Mihail 

înțelegând. că sati depărtat împăratul, at trimis la români! 

„1 Georgius Acropolita in Chro- 3 Georgius Acropolita in Chro- 

, PN - nico comp. capp. 58. 60. 

nico compendiario €. 9. 4 (icorgius Acropolila in Chro- 

2 [dem ibidem cap. 50. | nico compendiario” capp. Gl. 62, 

- | - |.
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de preste Dunăire pentru. ajutoriă, caril i-ai şi trimis ca la | 
4000 de ostași,. carii slobodindu-se în Machidonia, şi tre- 

când Odriul, târgurile, care sânt pre lângă riul Regina și 

pre lângă. Didomotic,- le prăda, şi jelue, când povăţuitorii 

_ oştilor nebăgând în semă poruncile împăratului,” au năvălit 

preste români, find el cu arme grele încinși, iară românii 

cu uşore, și cu săgeți, românii de departe săgeta pre to- 

mei, şi din călărași făcea pedestrași, până când i-au fugă- 

rit. Așa dară Lascare cu cal prea bun de abea ai scăpat 
în Odrii, Mărgărit cu alți mai multi saă: prins. şi sau vîn- 

dut la bulgari. Însciințându- se despre acâstea împăratul, aii 

grăbit la locul ce să dice Bulgarotog. Bulgari! înțelegând 

venirea. împăratului, aă tugit, şi multi dintră dânșii sau tă- 

iat lângă Bizia, iară împăratul s'au tăbărit la rîul Regina dis.» 

Iară - craiul Bulgariei Mihail înfricoșindu-se, aii cerut pace, 

la a cărue toemâlă aă trimis pre socrului 's&i Rosul Urul,. 
ginerile craiului Ungariei — zăy zevdapây adrod mă Poscv 0w- 

pus, Tod fniăs Ooripias vaufipăv, carele mergând la împăratul, 
Sai primit precum: sai cuvenit, și întărind pacea, cu ju: 

- rămînt au făgăduit, că cetatea Ţepena să va da înâpoi împă& 
ratului, şi vor rămânea, otarăle câlea mai de demult: Și aşa 
luând Urul daruri ca- -de 20 „000 galbeni. sau “ducați, sai 
înturnat, iară împeratul ai mai zăbăvit așteptând întorce- 
rea 'Ţepenil.> - 

Anul 1258. Anonimul românesc! așa scrie la anul de a- 
cum: «Al treilea vodă au fost Dan, firul lui Radul vodă 
Negru 1258—1300. — La mănăstirea Câmpu- lungului, unde 
este zugrăvit, să numssce filul Radului vodă „Negru ; iară 
la lI6topiseţi iaste pus cu greșală anul 1533, de unde să 
numeâsce, că fiiul Radului vodă Negru nu putea fi la acest 
VElst. Acești trei domni (Radul. Negru, Mihail și Dan) ai 
pomnit ani 85.» Așa anonymul: ce tocma: de şi este ade- 
vărat, că la anii de el Însemnați au domnit Radul Negru, 

1 Anonymus Valachicus i în Ms. cap. aa. Ă



“Mihail ŞI Dan vodă, dară. n'a domnit: peste tâtă țara. mun- 
> tenâscă, ci numai preste o „parte“ a eil, precum s'au arclat 

la anul 1247. o Su 

În cât iaste despre românii cel de- a drâpta Dunării, carii 
“cu bulgarii la olaltă a făcut crăimea cea vestită, sau a- 

rălat la anul 1186, şi la ani acolo: aduşi, cum- că. crail lor 

mai pre urmă ai fost diaoşi români, din viţa şi “sămînța 

craiului Samoil, al căruia nem în partea bărbătescă la a- 

nul de acum sau stins, căci scrie Acropolitul! dicând: 

«ară împăratul Theodor așa i sau întâmplat: craiul Bul- 
gariei “Mihail, fratele mueril sale, carele multe făcuse asupra 

împăratului; și asupra romeilor, de vărul-său cel primariă 

Calliman, aapă z05 apurstadrzov brod -Kaiuay, “sciind unii 

“dintre cetățenii Trinovului, afară de numita cetate lăcuind, 

Sai. străpuns de msrte şi îndată aii şi murit. Calliman, ca- 

rele Vaii străpuns, căsătorindu-se cu mudrea lul, despre o 

pârte să ținea. a fi craiu al Bulpariei: ce Rosul Urul ve- 

“nind cu stea asupra Trinovului pre fata sa murea cra- 
iului Mihail o ai luat înapoi. Pentru că pre Calliman carele 

fugea din loc în loc, rnai. nainte 6re-care îl omorisă:> Ne- 
rămâind din partea bărbătescă, cine să domnescă peste ro- 

mâni şi peste bulgan,. cum scrie Grigore? și Pahimer 3 — 
bocrii sat adunat, și au pus craiii pre. Miţe, carele avea 

- mudre pre una dintre sororile craiului Mihail, ci Miţe nai 

fost harnic de crăime, drept acdia Pau lepădat o pante de 

(ară, și șl-aă pus craiu pe Constanţin I, fiul lui Tih, dt 

to Tâpov, carele, ca să albă cădință de a îimperăţi, Şi-au 

lepădat musrea, cu carea avea. prunci, și aii luat pre o fată 

“a împăratului. Theodor Lascare, trimițând pre mudrea cea 
dintâiă în Nichea, la împăratul. <Și Constantin dice Pa- 

himer$, ținea Trinovul cetatea cea crăiască a Bulgariei, și 

1 Georgius Acropolita in His- 
toria cap. 73. 

2 .Nicephorus. Gregoras tom. 1. + 1dem Pachimer, |. 6. 

p. 8%, 8. 

3 Georgius Pachimer lib.5.c.5.
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impodobit find cu icte: stemmele crăescl, să purta . ca 

un adevărat . crai al Bulgariei. Iară Miţe fiind cdlea . de 

prin pregtur, câte odată să îndestula, iară altă dată să 

bătea cu. Constantin, şi ad fost vreme, când au bătut pre 

Constautin , Şi Pai închis în Stenimah, de unde numai 

prin ajutoriul alor nostri Sai mânluit de nu saii prins şi 

tăet.> Ci nu îndelung aă ținut notocul lul' Mile, cum să 

„va arăta la anii viitori. 

Anul 1259. Aiţe, despre carele am vorbit: la anul trecut, 

cu ajutoriul” de la unguni mult năcăjea pre Gonstantin.cra- 

iul . Bulgariei, ca în.anul de. acum _întoreendu- se norocul, 

Miţe sau biruit de Constântin, şi lugând la împăratul The- 

odor la care. ati închinat Mesemvria, pentru care împăra- | 

tal Vai . daruit cu multe venituri lângă Troia, nu departe 

de Scamandru 1. 

„Din ajuloriul lui .Miţe dat ai. început Stefan al Vase 

chema craii' Bulgariei, măcar. că Bulgaria întregă, când o 

au stăpânit ungurii? dice Enghel?, că la anul 1263 Ste- 

fan ar fi bătut Vidinul, fie aşa, ci Vidinul încă nu lace o 
țară. ' - 

. Anul 1260. Scrie Eaghei3. că în anul acesta s'aii împă- 

cat Bela IV cu 'Ottocar craiul Bohemiei, și bine scrie, pen- 

tru că Ottocar încă așa scrie cătră Alexandru papa de la 
Roma, qicând: «Fiind că pre păstoriul cel bun îl desfă- 

„l6ză . mântuirea oilor .de lupi, şi pre părintele cel milo- 
-stiv îl veselâsce norocul -fiilor celor .de> spăsănie, am vrut 

„să te: însciințăm despre războiul, care Pam avut asupra lu- 
- minaţilor cra! ai. Ungariei a lui Bela, și a fiului lui, a lu 

Stefan, a lui Daniil craiului rutenilor, şi a fiilor lui şi ace- 

lora-lalți ruteni, şi a tătarilor, carii i-aă fost venit întru a- 

„1 Nicephorus (irego | ras et (teor- tiaţi gina Pachymer ÎI | a Joannes Christianus Engel |. c. 

“Ioannes Chriztianus E Engel in 
antiq. Hist. Valachiae part., î. 

„4 Otocarus apud Pray annal. | 

p. 146. | p. 1. p. 807.
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-_jutoriii, și a lui Boleslait din Cracovia, şi-a tinărului Le- 

“ston din Lansachie, şi asupra nenumăratei mulţime a 6- 

menilor, celor fără de omenie a comanilor, ungurilor, 

„sclavilor, secuilor, şismaticilor, adecă a grecilor, bulgarilor, 

rasțianilor, „hosnânilor ș. c.l. Vedi câte n&muri au fost dus 

Bela asupra lui -Oltocar, de aci tătuși rău ai închide, că 

- l6te. n&murile acestea ati: fost supuse ungurilor. - 

” Anul 1261. Impă&ratul Theodor Lascare din fata lui Ioann II, 

al lul Asan craiului Bulgariei ai avut trei fcte și un fe- 

cior, a: nume loann. Pre fata cea mai mare, carea, o ai 

“chemat Irinâ, 0 ai măritat după “Constantin fiiul lui Tih 

craiul Bulgariei, pre Theodora o au dat lui -loann fiiul lui 

Miţe 1 iară pe.atrea fală o au măritat impăratul - Mihail 

Paleologul în anul de. acum, după ce 'aii.scos ochii prun- 

cului Ioann, după -Sfentistlav, carele era prințip preste 

muntele Hemului în partea Bulgarier?. . » a 

„a Amul 1263. Despre împe&ratul Mihail. Paleologul așa scrie 

- Pahimer 3. la anul de acum: «In cât e despre bulgari, pre 

“aceştea încă nul lăsa să 'se odihnescă, ce cât de cât îi 

năcăja. Căci să, scia ura Iul Constantin bulgarului asupra 

împ&ratului - pentru * orbirea pruncului loann, la care ură 

pururea să ațița de Irina muerea sa, şi sora pruncului. — — 

Aşa dară sfirşindu-se tinutul romeilor în Orăstiaţă, nici lun- 

gindu-se mai încolo, căci celea-lalte le ținea bulgaril, mulți 

ostași au trimis acolo. —— Așa trimițând ostea, mai tote le 

ati supus şie, pentru că ati luat Filippopoiul, aii cuprins 

“> Stenimabul, .şi tot muntele afară. de Hem sau adăugat 

cătră (înutul romeilor, Sau luat, precum sai dis, dând'o 

Miţe Mesemvria, cetatea cea mare, şi cu dânsa Anhialul.—— 

II ardea acâstea pre Constantin, şi cerca modru de a să 

_isbândi». = , 

1 Georgius Acropolifa in Histo- 

ria cap. 73. 

2 Georgius Pachymer in Histo- 

 ria Lib, 3. cap. 6. 

Georgius Pachymer Hist. lib. 3. 

* 
1, 

cap. 18.
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- 'Tol întru acesta an at dărait Stefan al V-lea craiul cel mai 

lină, povăţuitoriul Ardelului și domnul comanilor lui Iola, 
„fiiului banului Ladislav, pentru: multe vrednici! ale lui), Vi- 

zocna, „Mănăradea,- Haşagul ȘI Noţigul 1. 

Anul. 1264. Nichifor Gregora2 aşa scrie ta anul de acum: 

«Am dic, că fata împăratului Lascare sai fost măritat după 

„Constantin: craiul Buigariel; acâsta audind că împăratul 
Mihail Paleologul au scos ochii prunculuy Ioann, al frate- 
săi, nu înceta a îndemna pre bărbat, ca să. izbândâscă 
fata, şi bărbatu - încă cerca - modru Şi prilej la acdia. Ac6- 
stea gândind - Constantin, i-au. dat prilej : sultanul - Azatin. 
Pentru. că nefiind acasă împăratul: Mihail Paleolog, pre - A- 
zalin Lai trimis în cetatea Enos, cea de lângă -niare, şi 
i-au „pus str&jl, ca nu cumva să lugă. Carea faptă neputând'o 
suferi Azatin, ai indemnat pre Constantin, să se sc6le cu arme 
în c6atra romeilor, Și i-ati făgăduit mulți bani de va putea. 
scăpa. prin mijlocirea. lui. .Prilejul acesta Constantin bucuros 

| Paă primit, şi înțelegând, că împăratul va să se intOrne din 
„Thessalia în Țarigrad, au chemat mal bine de doao- &ci de 
mil de schyihe (român!) de lângă. Dunăre, cu carii în grabă 
năvălind în ținutul romeilor, nădăjduie că pre împăratul încă” 
va prinde din cale. Drept acâia românii: întindându-să prin 
totă Thrachia ca şi o mreje, au mers până în țermurile 

Mărir, cât nici "dobitoc, nică om, nici împăratul putea să 
răzbată. Nici sau. înşelat românii, fără numai împăratul 
au scăpat sănătos. Pentru că înțelegând năvălirea români- 
lor, prin munţii cari. sunt lângă Gani, pe“ascuns sai slo-“ 
“bodit la mare, și după doao dile au ajună în Țarigrad. 
Iară românii, carii perduse prilejul de a prinde pre împ&- ratul, întru acâia “sat sârguit ca să nu perdă şi pre. sul- tanul Azatin.: Pentru acdia sau pădit la Enos, —și dându- lil cetățenii, saă înturnat cu pace. români.» 

1 Mss. Hevenesianoruim tom. 68. 
p. 213, 2 Nicejhorus Gregoras; "tom. 1. 

p. 59. 60..
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Nichifor “Gregora - în tâtă povâslea acâsta scrie schythe, 
nu români, ci eă- am arătat la anii trecuți, mai ales la 
ani 1122 şi 1152, că după anil aceștea prin comani, pa- 

“ținachi sat schythe, -tot deauna trebue înțeleşi românii cel 
de-a. stinga Dunării. Disa mea o întărâsce și Gheorghie Pa- 
himâr 1, când: mărturisesce, că schythele de lângă Dunăre 
sânt un ncm cu vlachir, cei da Ja Bizoa. 

Anul 1207: Craiul Ungariei Stefan al cincelea în anul de 
acum aă dăruit Iul Andreiă, fiului lui Ioann, portariului să 
satul Aranifalău, ce să châmă Barth, care sat au fost mai 
nainte al necredinciosului Petru, fiiului lui Turoi. Din par- 
(ea. hrisovului, carea să află la Cornides 2, multe să pot 
învăța, căci dice craiul : «Când pătimeaim mari izgoniri prin 
“părinţii nostri nevinovaţi fiind, același Andrei Ianitorul 
nostru să punea pe sine în tâtă. primejdia, şi când ai ve- 
nit' voivodul Ladislav, şi fratele lui Giula, [şi] comanil a- 

“supra n6stră la Arddl, caril totuşi din mila lut Dumnedeii 
Sau fugărit, vitejesce au prins ârmele penlru noi, — și când 
am mers la Fechete Holm, și ne-au lăsat cel mat mulți din- 
tre baroni, ostași și toți bodrii (&ril n6stre de frică, că nu vor. 
pulea sta împrotiva dujmanilor carii ne gonea, el sîngur- 
nu Sai “depărtat de noi,-ci dioa şi n6ptea au străjuit pen- 
tru noi în numita cetățuică, şi slujbe ne-ai făcut, care nu 
le putem t6te spune. Afară de acestea, când ne-am bătut 

cu Lavrentie fiiul lui Chemânni, stând înaintea tuturor os- 

taşilor. pre stegariul oști acâia, şi pre alți doi vitcei el în- 

suş i-ai oborât cu lancea sa, și pre Lavrentie fiiul lui Che- 

mâni povăţuitoriul, în armele sale lau adus la noi. Când 

ne-am bătut şi la Tysă cu Erchei banul, câți ostași n'ati 

tăiat cu mâna sa? La llșvaseg, în bătae cea înainte de a- 
nul 1259, unde. s'au prins Henric Pal cu doi feciori ul lui, 

încă trei ostași at tăiat înaintea ochilor nostri.» 

A Georgius Pachymer lib. 1 2 Daniel Cornides Diplomat. Ms. 
” > 

de Andronico seniore cap. 37. . | tomo &. p.31.



Co 442 

Anul 1230. Istoricii ungutesci tocma .r&i, se năirăvesc des.-. 

“pre anul în .care a murit. Bela al IV-lea, ci ei (în cu Ia- 

“nert, carele bine arată, „că: Bela ai murit în anul de acum 

în 7 dile ale lat Maăiă, după ce aii stăpânit 35. de ani, și 

că indată i-au urmat Stefan al cincilea fiiul' lui, carele fu-" 

s6se încoronat mai “nainte de a muri Bela al IV-lea. -- 

întru acesta an ad tnurit şi Irina fata împăratului Theo- 

dor Lascare și murea Jul Constantin craiului-bulgarilor și 

-al românilor celor ce sânt de-a drâpta Dunării 2. 

Anul 1271. Murind.. Irina musrea, “craiului Constantin, cum 

sau dis la anul trecut, împăratul Mihail Paleologul întru 

acâia îşi sfărâma capul, cum.ar: putea image în: partea s sa 

pre Constantin fiiul luk Tih.. Drept: acâia au trimis soli, și 

Pai îmbiat cu Maria a doua fată a. Evloghiei surorii sale, 

„carea fusese mai nainte măritată după Alexie Files marele 

domestic. Nici sau lepădat de însurăciune Constantin : pen- 

tu acâia împăratul luând. cu sine pe patriarhul din Ţari-. 

„grad, au dus pre; Maria până în Selibria, și de acolo cu 

forte "mare pompă o au trimis la mire, făgăduind “ lui Con- 

„stantin, că în loc de zestre cu Maria îl va da Mesemvria 

| şi Anhialul, care le dăduse 1 Miţe romeilor. Dară- nu s'au ţi- 

nut de cuvint, pentru “că întârcerea numitelor cetăţi o ai 
tămăduit cu minciuni, până când aii născut Maria pre Mi 

„hail fiiul eil. Născând dânsa, şi vădând că unchiul sei îm- 

p&ratul așa încă nu dă înapoi cetăţile, au îndemnat pe Con- 

stantin bărbatul săi, să le e cu războiuă. Ci împăratul Mi- 
hail Paleologul ai: măritat pre Evirosina fata, sa cea din 

țiitre după Noga hanul tătarilor, de a cărue frică Con- 

stantin nai cutezat una “să Cărnesccă ; aşa scrie acâstea 

Pahimer3. . | | o 

Tot' la acesta an acestă. scrise să aduce de Catona £: 

1 Georgius Ieremias Haner Re a 
G 

e. 

Hung. Period. 9. $$ 173. 174. 8. ăeorgius Pachymer lib. 5. 

Geor Pacl cap. 3. 
> G ius Pachym 

5. e. 3. = ) “ Hist. lib, | + Catoua in Hist. crit. tom. 6. 

h p.573.
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«Noi Matheii voivodul Ard6lălui, "comitul Solnocului, însci- 

ințăm pre toți, cum că piimântul Abruth chemat, carele este.” 

lângă Ampoi —— al capituluiui pesâricii S. Mihail, lu- 

minatul craiul Ungariei. Ştefan - domnul nostru cel firesc, Vai | 

- dat.şi dăruit episcopiei, capitulului, şi bescricil . S:- Mihail, 

ca cu cădință vâcinică şi nechemată stul aibă, care pământ, 

mai nainte Tau ținut Giula banul din dăruire crăiască, iară |, 

mai. pre urmă secuiul Buluz. — — Dat-în Alba la anul 

Domnului 1271.» 

„Anul 1272. Nu s'au putut „arii istoriei unguresci des- 

pre morlea, tai Bela al IV-lea la anul 1270, nu se pot şi 

la anul de acum nărăvi: despre mârtea lui Stefan al V-lea. 

Eu, ca.să numi stric, vrâmea “în -zădar, despre msrtea lui 

Stefan al V- lea iarăși (in ca Haner!, la carele vel afla, că 

în anul de acum Sail întâmplat, și în anul de acum i-ai 

și urmat. fiiul lui Ladislav al IV-lea, carele sai poreclit Co- 

man sai Cun, pentru [stele de român, cum sai arătat la 

anul 1239. 

[ice Haner2, că Stefan al V-lea ai învins întâeș dată 

- Bulgaria, şi el sai și numit mai întâiti pre sine crai Bul- 

gariel , ce disa cinstitului Haner, măcar că châmă întru a- 

jutoriii pre 'Turoţie:, Bonfinie, şi pre: Reva5, nu e de a 

să crâde: pentru că- Bulgaria întregă, cum am arătat la a- 

nul 1259 ungurii nu o ai avul supt sine vre odată, și 

crai Bulgariei încă nu. Stefan al V-lea. saii numit pre sine 

intâecş dată, ci tatăl său. Bela al IV- lea, cum sai arclat 

ja anul 1236. / 

Mai de a să crâde ar. fi, ce scrie Engel 6: «Că în anil - 

din. pruncia lui Ladislav al IV- lea, d6Tră în anul 1272, che- 

„Il Georgius jeremias Haner Reg. â Petrus de Reva centur. f. 16. 

“Hung, period. 9.et 10.$$ 177. 181. | seq. 
2 [dem Haner ibidem $ 176. 

ta Z. 
o Dhiaroezius f, 154, , antiq. Hist. Valachiae part. 1. 

+ Bonfinius f. 303. p. 147. 

6 Ioannes Christianus Engel in
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nezul românilor celor: din partez (ării de. peste munţi, Li- 
then, s'aă lăsat de ascultare de corona ungurâscă, şi de ba- 

„nul Zeverinalui, și ne dând vre un tribut, să purta ca u- 
nul; cum nui. poruncâsce altul; ce Gre-care generarii un- 
“guresc, anume magistrul Georgie, au bătut pre Lithen, Și 
pre Bărbat fratele lut Taă prins, şi aşa i-au făcut pre a- 
“mândoi iarăși teibutari». Până: aci Enghel, Și i-aşi crâde ca: 
la un prâten, de n'ași fi cetit în hrisovul lui Stefan al V-lea, _ 

cu carele aii întărit în anul 1272, 10 calende ale lui lu- 
nic, alt privileghion al mănăstirii din Cherţ, că în anul 
de acum Lavrentie au fost ban Severinului Sati “Craiovei, 
iară nu Gheorghie, precum. arată Cornides 1. 

Anul 1273. Stefan Catona 2. „dice, că episcopul din Olomuţ 
așa ai scris în anul de acum lui Grigorie al X-lea Papei de la 
Roma: «Iară primejdiile, care pot veni creştinătăţii din Unga: 
ria sânt acâstea, întâi că în crăimea acdia să țin comanii (sati 
românii) carii nu numa. sirăinilor, ci şi țerenilor le sânt . 
grOznici, pentru că nu se bat. ca alţii, ce nepărtinind. prun- 
cilor şi bătrânilor, pre tinere Şi tineri prindându-, îi fac 
de lgea lor cea rea, întru atâta, cât aşa forte ȘI-aii înmulţit 
pulcrea sa, de unde Ungaria, cu Lâte țerile vecine stă în 
primejdie: Tot întru aceia crăime să sufere aiave eretici şi 
șismaticii, cari lug din alte țeri. lată însă crăiasa Unga- 
riel e română, ale cărie frăţii sânt şi aă fost păgâne. Doao I6te ale. craiului saă- măritat după ruteni, carii sânt şis- malici. Sora craiului, „ acestui lină Sai. dat protivnicului bisrecil. > 

i o | Româna carea ai fost. crăiasă Ungariei, ai fost Elisa-. beta fata lui Cutân,-mudrea luă Stefan al V- lea,: și muma lui Ladislav al IV-lea, după cum scrie Deserichie 5, Iară prin prolivnicul bestricii să înţelege Andronic . Paleologul 4, 
1 Daniel Cornides Diplom, Mss. OR o p. 94. 

3 Desericius part 2. f. 197. 2 “Steph. Catona Hist. crit, „ tom. 4 6. p. 687. Catona-l. e
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“Mal pre urmă îns6mă, că frăţiile Elisavetel, pentru acâia să 
„die păgâne, pentru că n'aă fost latine. i 

Anul 1274. Judecata la Mâtheii voivodului Ardălului, ca- 
rea se află la Catona!, nu pentru alta aduc aci, fără numai 
ca să se scie a cul au fost Mirislăul mal de demult. Ju- 
decata aceia. sună aşa: «Noi -magistrul - Mathei voevodul 
Ardâlului, comitul Solnocului, facem! însciințare prin rândul 
acestora tuturor, că — Dâmna văduva lui Urban, și Mihail 
feciorul ei, prin Paul comitul din 'Diog, - fratele comitului 
Andreiu, procuratorul ei, sorocind înaintea nâstră la l6ge 
pe Petru, fiiul lu! Petru celui mare din Mirislău, pentru U- 
ciderea numitului Urban, — Vartholomeii protopopul din 

Turda, diaconul atunce al bis&ricii din Alba, în locul Și cu 
numele ai respuns, —— — după forma cărţilor cinstitului pă- 

“vintelui Petru, din mila lui Dumnedeii episcopului Ard6- 

lului, — pentru numitul Mirislău, și pământul în carele Urban 

numai dia îngăduința lui Petru celui mare lăcuia, am ju- 

decat ca să se: stătuiască întwensul capitulul din Alba. Și 

fiind că capilulul pentru starea. păcii trebue” să se împace 

și cu judecătoriul, cu noi încă sau împăcat plălindu-ne 

15 marce, şi așa sau potolit și stins tolă mânia și pizma 

de apururea între âmbe părţile. Dat în Alba Giulei în. a- 
junul botezătoriului Ioann, anul Domnului 1274. 

Anul 1276. Lăudatul. Catona 2 la anul de acum mai aduce 
hrisovul acesta : <Capitulul fericitului Mihail din Ard6l ! Voim 

să vină la însciințarea tuturor celor de acum şi celor viitori, 
că un pământ ce să chiamă Crișfău din comitatul Bihăril, 

carele e: olărâș cu pământurile fiilor lui Micula, şi cu pă- 

mentul Giniii, supt sciute și bătrâne mete lam dat cin- 
stitului părintelui Petru, din mila lui Dumnedeii episcopului 
Ard6lului, prelatului nostru, și episcopiei lui în schimb 

1. Catona Hist. crit. tom. 6. p. 2 Cutona Ilistoria crit. tom. 6, 

663, 7 | | p. 701. |
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„pentru pământurile episcopesci. anul “din comitatul de Hu- 

nod, ce să chiamă! Pispuchi, şi iaste. lângă Streiu, altul din 

comitatul. Albei, de lângă “Morâş, ce să chiamă Omar, căci 

sânt vecine cu celea- lalte prediuri ale n6stre, ca disul Crișfeii 

numitul episcop sai episcopia lui pururea să'l albă, cu tote 

"veniturile şi folosurile lui. Dat în diua S. Ecaterinel ver- 

gurel din anul Domnu! ul 1276. > 

Crişfeul e. lângă satul Oşorheiă carele şi. acum iaste al 

„feciorilor lui Micula, adecă al Cheminescilor și al: Cobu- 

„ şescilor, dară nu . este în comitatul Bihăril, ci întru al Clu- 

jului. — Pispuchi m: să vâde a fi Pişchi sau Simerea. 

Maria. lata Evloghiei a sororil împăratului Mihail Paleolo- 

gului şi crăiasa Bulgariei încă nu încela a aţița pre Con- 

stantin bărbatul săa asurpa unchiu-săă pentru Mesemvria, 

şi a apăra pre şismatici asupra patriarliului din Țarigrad, 

a lui loann Becel. - 

— Anul, 1977. Maria crăiasa Bulgariei în anul de acum în- 

coronând pre Mihail fiiul ei, ai început al cresce ca pre 

un craiă, și au poruncit ca aşa săl şi cinstâscă, adecă 

îndată după părinții lui. Numai pentru acestea să supăra 

Măria, că craiul Constantin bărbatul ei îşi frănsese un pi- 

clor, și zăcea; şi că mai custa încă: Sfentistlav, despre 

carele am cuvintat la anul 1261. De Stentistlav acesta fărle 

se -temea Maria, ca nu cum-va murindu-i bărbatul, să ră- 

pâscă crăimea de la Mihail pruncul ei, căci avea mal mare 

cădință la crăime, nici putârea îl lipsea, “fiind el: despot. 
Drept acia Maria aii trimis sol la Sfentistlav; și cu multe 
jurămînturi înşelându'! să vină la dânsa, şi mai lare Pai în- 
şelat când Tai primit fiiu şie, dară al doilea, adecă mai mic 

de cât Mihail, şi apol Vai: omorât. Ce Dumnedeii n'a lăsal 
nepedepsilă o vârsare de sânge ca acesta, pentru că ati ră- 
dicat pre un Cordocuva sait Lahana, carele au tăcut izbânda, 
precum urmâză: 

Hi Geo > 7 » o . . . | : tou. pori o sehymei mer lib. 6. e. 1. Mihael L .equien in Oriente christ:
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„Cordocuva, fiind că însemnăză ceva legumă, de. greci mai 

pre urmă sait chemat Lahana. Acesta au fost. purcariă, ȘI 

însoţindu-se cu şie asâmenea, se fălea.că el cu vreme va 

fi crai. Dintâiă Gmenil nul credea, dară apol ai început 

al crede. Pentru "că neputând “umbla craiul "Constantin 
“pentru frângerea. piciorului cum sau dis, fără numai cu. 

carul, de mulți nu se băga în vre o samă, şi -mai vârtos 
de tătari, carii acușI acuși prăda Bulgaria. Lahana odinădră 

dând preste o mână de tătari, pre aceştea “i-ai tăiat cu 

soţii lui, şi acâsta mai adâse-ori o ai făcut: de unde din 

(i în di i-au crescut puterea, întru atâta, cât nici gândea 

cu'craiul Constantin. Drept acâia Constantin bolnav cum era, 

Sau rădicat cu 6ste asupra lui Lahana; ci Lahana Laă învins 

şi Pau şi omorât, adăogând ostaşii câți mai rămăsâsă la al 

să, şi cuprindend cetăţile. Așa să scrii: acestea de Pahimer !. 

Anul 1278. Perind craiul Bulgariei Constantin, cum Sau dis 

la anul. trecut, împăratul Mihail Paleologul ai ţinut sfat, 

după cine să mărite pe Irina lata sa cea ma! mare, după 

loann cel întâi născut a lut Miţe, ai după Lahana? Și 

toi laă sfătuit ca să-o mărite după Ioann. Drept aceia,. 

au adus pre loann din Scamandru de lângă Troia; i-au 

strămutat numele în Asan de pe: numele strămoșşu-stii; 

Tai numit craiu Bulgariei ; şi ai dat poruncă ca supt grea 

pedâpsă almintrelea să nu se cheme, fără numai Asan, și 

craiă Bulgarie! ;" apoi cununându” ai făgăduit împ&tatul gi- 

nerelui său, că de nul. va pulea aşeda craii în Bulgaria, - 

îl va face despot. 

Jară crăiasa Maria vădendu- se strinsă şi de Lahana, Și 

“de unchiul săi împăratal Mihail Paleologul, sai măritat 

dapă Lahana, prin carele destul de aspru sai purtat de 

multe: ori,. fiind el năcăjit şi de greci și de tătari. Asa 

"scrie Pahimer ?; i 

d Georgius Pachiymer Hist. lib. | George Peymer ist: Lib. 6 

6, cap. 2 et 3-. e cab. 5. bat? N . 

ri
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Anul 1279. Sfârșitul războiului cu bulgarii. de airelea nu 
să putea. aștepta, fără numai din perderea lui 'Lahana, ca- 
Tea sau. și întâmplat. în anul de. acum; pentru că sau bi- 
ruit de tătari -Lahama; care lucru înțelegânau'l cetățenii 
din Trinov, pre Maria îngrecată de Lahana, şi pre Mihail 
“pruncul el _i-aă trimis la împăratul. Iară pre Ioann. fiiul 
lui  Miţe, carele să . dicea, Asan, cu Irina mudrea:lul i-ai 
primit craiă în Trinov, numai atâta lipsindu-le, ca pre 
Gheorghie 'Tertere săl tragă în partea lor, precum lau Și 
tras; căci! la atâta Vai adus, cât Și-a lepădat mudrea- Și 
pre Ostentistlav fiiul său, și au luat pre fata lui Miţe.! 
“Enghel 2 dice că. Cordocuva sai. Lahana în. " Moldova de 

acum Sai învins: de tătari, dară eu aș mai qice că în 
.Bessarabia sati Bugâcul de acum; pentru că în Moldova 
„în timpul acela lăcuia români, nu tătari. 

Anul 1980. «Lahana, scrie Pahimer2 despre carele nu 
era nedejde Că să va aşeda, luându-să de Ja el Trinovul, 
Și Crăiasa mudre ea sa, încă întru acela an ai încungiural pre 
trinovileni, cu mare ste până a nu să duce de la ex Asan 
(adecă Ioann III, fiiul luy Miţe), având lângă Lahana pre 
Țasimpax, ca pre un -protostralor, cu care cinste dăruise 
împeratul pre Țasimpax, până a fi el încă voitoriă de bine 
lui Asan. Prin încungiurarea acâia mai. multă morte sai 

făcut între romei de Lahana. Pentru că mergând -al nostrii. 
ca la qâce mil supt povățuirea protovestiarituluy Murin întru 

. ajuloriul celor încungiurați,. Lahana la locul ce să chiamă Diabena, unde se tăbărâsă, pre „aceștea în 17 dile ale lui „Iulie i-au prăpădit cu totul, şi iarăş puţin după acdia în 15 Avgust același Lahana afară de munte năvălind pre- ste protovestiaritul Apren, carele povăţuie ca la 5000 de ostași, i-ai prăpădit, iară pre. povăţuitorit Vaă tăiat cu 

' Georgius Pachymer Iist. lib, 6 
c. 9. : i E | 

* Ioannes Christianus Engel in 

antiq. 1 Hist. Valachiae p. 1. p. 147. 
3 Georgius Pachymer de Micha- 

ele Palaeologo lib. 6. e. 19.
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sabia.. Și şi mal multe aii făcut ca -acestea, până când ai 
eșit Asan din Trinov, şi ai remas numai „Tertere. > ' 

Mal nainte scrisese Pahimer 1, că cumnăţia lui Tertere- 
mal mult ai stricat, de cât ati folosit lut Asan celul noi; 
pentru că Tertere pentru cădința muerii cei noao a”ftil. 
lui Miţe,. mal tare. răvnia la crăimea Bulgariei, - pentru 
acâia temându-să Asan, ca. nu'cumva să se asuprescă fără 
de veste, ai încârcat tâte avuţiile crailor Bulgariei, care 

era. mal cu semă culâse și luate de la greci, și n6plea le-ati 

străcurat din Trinov, apoi el încă -au' eșit cu murea dioa.- 

şi făcându-se că mârge în preâmblare, cu. mare pompă 

Sai dus până în Mesemvria, iară de acolo suindu-se într'o 

corabie, ai fugit în Țarigrad. Și așa a dobândit Tertere 

schiptrul Bulgariei. .- 
> 

Anul 1281. După ce sai dus la Noga hanul tătarilor „La- 
hana cu 'Țasimpax protostratorul. săă, pentru ajutoriii asu- 

pra Jul Gheorghie Tertere, nu. mult au zăbăvit Asan cel 
noi, şi el încă aii mers, ducând cumnatului său lui, Noga 

mari daruri de la împăratul Mihail Paleologul socrul amân-: 
durora, cu .rugăminte, ca pre el să'l ajute să pâlă dobândi 

Bulgaria. Noga pre amândoi i-ati primit cu mare cinste, ce 
odinădră cand. să ospăta mai bine, ai poruncit de au? 0- 

morât pre Lahana și pre Țasimpax; pre când Asan cel noi 

Evfrosina cumnată-sa murea: „Nogii, lau mântuit de perire 2. 

Anul 1282” Ladislav al IV-lea, craiul Ungariei în anul: de 

acuma “tocma acela privileghion Pai dat lui Petru episco- 

pului celui lătinesc din -Ard6lii,. care Pau fost, dat și moşu- 

săi Bela al IV-lea episcopului Gall în anul 1246, numai cât 

dice, că Bălgradul din Ard, şi câlea-lalte curți episcopesci 

acum de curînd s'au jefuit prin sasi, până a fi el mat ti- 

n&; şi că episcopul Petru au stricat multe cetăţuici de 

lângă . Someş și calea. care duce în Ard6l, ca să nu se (înă 
po 

| -. 2 Georgius Pachymer de Mi-: 

„A 1dem îbidem e. 9. | chaele Palaeologo lib. 6. e. 19. 

| 29 Cronica românilor. Tom. 1. Aa 7 E
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într'ensele hoţi şi tanar: Se află privileghionul întreg la 

Catona 1. 
Turoţie? şi Tinion 3 încă scrii că comani în anul de a-. 

cum supt povățuirea lui Oldamur sar fi slobodit în Unga- 

ria, ci sau bătut în dărăpt.. 

Anul 1283. Murind împăratul Mihail Paleologul, i-ai ur- 
mat feciorul Andronic cel mai. bătrân, despre carele, şi 

despre Gheorghie Tertere scrie Pahimer 4 dicând ; «Ter- 

tere după fuga lui Asan celui. noii făcendu-să craii Bulga- 
iei, precum s'au dis airelea, s'aă căit, că lepădându'și mu- 

Grea cea pe l6ge avută, ai luoăt pe sora lui Asan, și pentru 

“aceia sau afurisit de besrica sa. Drept aciia ai trimis 

la. împăratul soli, carii să spună tâte acâstea, și că el iaste 
gata a face pace, de va da înapoi împtratul pre murea 

cea pre l6ge, carea se ţinea în Nichea. Carea primindu-le 

împăratul, ai scos f&mee de la închisâre, şi 0 au trimis 
la 'Tertere, 'poftind, ca Tertere încă. să trimită la densul 

pre sora lui Asan, precum S'ai şi făcut. După acâia ve 

dând împăratul că nu' mai iaste vre o „nădâjde de a pune 

pre Asan craiu Bulg gariei, așa să înrădăcinase Tertere, cu 

acesta ai făcut pace, şi pre Asan după tocmâla cu tatăl 

său făcută, în resplătirea crăimei cel perdute, Pau. făcut 

despot Romaniei.» | 

Pe vremea acesta să libovea şi craiul Ladislav IV: cu 
românele din țara ungurâscă, precum mărturisesc Turo- 
ție”, Riţie6, Nadani?, și Ens 8, 

Anul 284. La, anii trecuţi mal adese: ori am „arătat, că 
după anul 1152, prin comani și prin: schylhe, istoricii, mai 

! Catona Jlist. crit. tom. 6. 1 Georgius Pachymer de Andro- 
p. 863. nico Palaeologo lib. 1.c.2 

2. 'Thuroczius f. 151. % Turoezius f. 152; 
* Ritius f. 845.- 
* Nadânţi p. 120.. 

Ens p. 70. 

3 Timon in Epit. Chronolog. 

f. 39. | %
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ales cel gcecesci pururea ai înțeles pre românii. cel din: 
Moldova, și cel din Valahia. Aşișderea am arătat la anul. 
„1236, că schythele, carii aă trecut atunci Dunărea de frica - 
tătarilor, şi preste voe bulgarilor a trecut Hernul, aă fost 
vlahi sai români, despre carii la anul de acum. Pahimer! 
așa scrie: «Pre împăratul Andronic cel rhal bătrân tot a- 
celaş prilej Paă îngrijat "pentru vlahi. Nemul. acesta era, co- 

„bârlăui şi nestătornic cu lăcașul, dară pe vremea acâia lățit 
prin. tracturile, ce să înting de la oștezele Țarigradului până 
la Bizia și ma! departe, prin care locuri îmmulțindu-se fără 
s6mă, să putea avea prepus despre dânșii, ca nu cumva 
să adauge mare pul&re schythelor, carit să dicea, că acuş. 
vor să năvălâscă, fiind irași în partea lor prin asămănarea 

„vieţuirii, şi dâră şi prin cuminecarea sângelui şi a urzirei: 
pentru că să dicea a fi atâța, câți nu să pot lesne număra, 
toți din tinerâțe învăţaţi a suferi tâte greotăţile şi mişelă- 
tățile, ca unii carii Sa născut şi crescut în locuri aspre, 
și cu asprime; nici averile le lipsea din venitul turmelor 
şi al ciurdzilor, care le hrănea în pășunile cele mai bune : 
mai pre urmă în meșteșugurile de 6ste încă nu era nede- 
prinși, fiind că nu numai în tâte dilele, vena, ci adese-ori 
cu bărbați întrarmaţi încă așa să lupta, cât ma! tot-deuna 
era biruitori. Ca să împedece primejdia acesta, împăratul 
ai judecat a fi bine,. ca pre n6mul acesta să'l trâcă din 
partea cea de cătră apus, în cea de cătră. răsărit, şi să'l 
aşede preste mare în direptul Țarigradului, şi afară de. a- 
cesta să le stârcă tâte avuţiile, ca nu cumva sciindu'șI ei 
putârea sa, cu numerul lor să se. mândrâscă, și cu biuși- 
gul bucatelor să se îmbuecâscă. Amândoao sai făcut cu 
t6lă sirguința, pentru că nu numai dări ai stors dela ei 
nespuse, ci şi preste Helespont a trâce i-au, silit fără milă, 
ce lor cu mult măi greii le-aii cădut, de cât ori ce dare. 
Pentru că cu “prilejul mulării cei în grabă făcute, pentru 

1 Georgius Pachymer lib. 1. de Andronico seniore Paleologo Cc, 37. 
f
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crudimea.' ostaşilor, carii fără de milă îl îndițea, lucrurile 

„sale câle cu mare. preț cumpărate acolo şeduse care nu se 

putea lesne purta, sati trebuia să le pârdă lăsându-le el de 

bună. voe,: sai furându-le tălharii, sau 'să silea a le vinde 

“fără nică un preţ. Lângă acâstea, .miătarea s'au făcut când 

era: iarna mai grea, pentru care mulţi Gmeni, şi multe do- 
bitâce, mal ales din câle. tinere,. ati perit, de unde forte: 

mare pagubă li sau întâmplat. Şi ne fiind dedaţi cu aerul 

nici Gmenii, dobitâcele, murea cu gl6ta, pentru care întârn- 

plare au fost siliți, să'şi cumpere pe bani slobodenie de a se 

putea înturna la locul nasceril lor, almintrelea . vedea, că 

"anevoe vor pulea scăpa de perire, şi ei și familiile lor.» 

„Gândeam că prea vestitul Enghel, din câlea ce scrie aci 

Pahimer, să “va sili a descurca câle încâlcite, dară după 

mare bătae de. cap, am priceput, că. necum să fie descâl- 

cit cele încurcate, ci încă mai tare le-au încurcat; pentru 

__că dice în istoria Valahiei: «În anul 1284, au venit mul- 
“țime de români din -Thrachia - în “Ungaria supt apărare 
craiului Ladislav, carii. după cum arată bulele patriarhului 

de-la Roma din anul de acum, Sau aşedat .nu numai în 

Maramoroș, ce și întralte. părţi ale crăimer unguresci,. mal 
ales în Ard6l. Doră li sau. dat lor pădurea blahilor, adecă 
țara Oltului de acum; pentru că mal cu o' sulă de ani după - 
aceia să -află la anul 1372, Dux novae plantationis in Fo- 
garas, povăţuitoriă împlântării cei noao în Făgăraş, c ca să 
se vadă că el au împoporât ţara acesta.» 

Apoi în istoria Moldovei? iarăși - scrie : «Ca să numi 
scrii munca de doă ori, care am scris: despre . împoporârea. 
Maramurășulul în anul 1284, ș. c. |. prin români în istoria 
Ungariei "partea 1, pagina 130, nu le mai aduc înainte.: 
Sfărmitura, carea. o „aduce domnul consiliari Şleţer în îs- 

| 
Ioannes Christianus Engel in |: Idem Eneel i ic. [ist Vi antig.. Historia Valachiae part. 1, se In antiq. Mist, va- p. 147. _ , „| lachiae 4. e. 6. Ă
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toria lumei, cartea 50, pag. 94, din patru analişti rusăsci, 
sună aşa: «Craiul Ladislav ai dat românilor țara dintre. 
riurile Mores și Tisia, locul să numâsce Criș, să aduna ro- 
mânii, și acolo trăe, luându' ȘI mueri de unguri, pre care 
le-ai trecut de la lâgea lătinâscă în credinţa Sa cea creș- 
linscă. până astădi.» 

«După Miron, Cantimir, Filştic, şi ma! toți istorici, MOL-: 
dovenil din: audul de la cei mal bătrâni luoat de obște ţin, 
cum că .ci sânt prăsiţi din Maramorăș, şi tradiția sau pre- 
dania acâsta a lor e tocma, adevărată.» 

„Până aci prea vestitul Enghel, carele apoi îndată aduce- 
povestea despre D;agoș, despre cățaoa lui ce Sai chemat 
Molda, şi despre Zimbru, carea povâste nu e vrâdnică de 
a se scrie, fiind că iaste numai bâridlă şi nu istorie ade- 

vărată, precum: vol ali arătat, începând de la câle dintâiu 
„dise ale prea vestitului Enghel. | | i 

Așa dară: dice însuși el, că- pădurea vlahilor, Silva. bla- 

chorum, despre carea am vorbit la anul 1224, aii fost țara - 
Oltului, ci cum au putut fi” acesta pădure, când la anul 

1215, cum s'a arătat. acolo, ati fost împoporâtă ? dice mai 

incolo, că pe la anul 1372, Ladislav domnul ţerii munte- 

nesci Sau numit pre sine Dux .novae plantalionis in Fo- 

garas, de' unde închide, că românii “carii ai venit din Thra- 

chia, d6ră iarăş au împoporât ţara. Oltului, ce eă întreb: 

Gre venitau în anul 1284 românii din Thrachia în Arde, 

saii nu?-Pentru că. Pabimer despre acâsta tace, şi ei. am 

arătat la anii trecuți, cum că pre români 'ungurii i-aj a- 

lat în. Ard6l, în -Bănat și în partea țerii ungurescă, câtă 

iaste între - Ard6l şi întră. Tisă, adecă şi în Maramurăș. 
Aşa dară nu era “op, ca ţerile acestea să se împoporâscă 
de_noă prin românii veniți din Thrachia, de au şi venit 
vrunil la: românii câ .vechi de aicea. Ce vrea Enghel să 
arate din bulele papei şi din sfărmitura prin Șleţer adusă, 

| tocma. face pentru mine; căci am arătat la anul 1239, că 

„comanil, „carii au venit atunci supt Cuten în Ungaria, au
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fost români. din Moldova, și despre acestea vorbesc și bu: 

lele' și fărmitura, nu despre românii cel din Thrachia ve- 
niți, precum însuți poți judeca din cuvintele sfărmilurii. 

Acâstea încă am ar&tat la anul 1241, cum că nu toți ro- 
mânii au trecut cu Cuten în Ungaria. Ba ce e mai. mult, 

în anul 1282, încă am arttat, că Oldamur povăţuitoriul 

cumanilor adecă al moldovenilor, în anul acela sau bătut 
cu ungurii. Cum pâte fi dară,'ca Dragoş din Maramurăș să 
fie împoporât Moldova? :Pentru că tocma de ay dice, că . 
comanil nu sânt tot una cu românii, tătuși te voiă în- 
treba, dară colonia cea vestilă,: despre .carea vorbesce îm- 
p&ratul Frideric la anul 1241, ce sau tăcut din Moldova?. 

În cât iaste pentru, cățaoa și Zimbrul lui Dragoş, numai 
“atâta dic, că sânt poveşti, ce nu trebue luate în samă; 
căci riul Molduva, de la carele sau numit mai pre urmă 
tGtă țara, şi mai nainte tot așa sati. chemat; iară capul 
cel de boii, nu de la zimbru Pai primit țara Moldovei în 
țimiriul său, ci: de la cetatea, carea, o au zidit împeratul 
Traian în Dachia cea vâche, şi sau chemat Caput Bovis, 
“capul-boului, precum s'ai arătat la anul 106, din Procopie. 

Anul 1285. Nicolae III papa de la Roma, precum arată 
Peterfi?, destul sai. sârguit în anii trecuți să potă desbăra 
pre Ladislav IV craiul Ungariei de la dragostea românilor, 
ci nimica au isprăvit, sugend acesta dragostea acâia de la 
muma sa, carea şi. densa au fost română, cum sai dis la 
anul 1273. Drept acâia în anul de acum pre Ladislav Pati 
certat Dumnedei ; pentru că comanif sai moldovânii, după 
ce Sau învins! de unguri în anul 1282, Sau însoțit cu tă- 
tariă, şi în anul acesta [6rte rău aut prădat ținutul unguri- lor 3, mail ales Ardâlul, cum se 'va vedea din hrisovul lui 
Ladislav IV, cel in anul 1289, dat secuilor din scaunul 
Arieșului. E Ie i N 

4 

e 

[Nota Jipsesce din manuscris 
2 Peterfi Coneil. Hung. part. | pag. 93. seqg. 

2 Thuroczius f. 152. Bonfinius 
f. 305. Nadânşi pag. 120. Timon 

. - Jin Epit. chronol,:f. 39.
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- Anul 1288. Ladislav .vite-voivodul din Ard6l în anul ace- 

sta au ţinut judecată în satul cruţiferilor din Turda, împro- 

* .tiva [lui] Ch6mini şi a lui loann fiilor lui Micula din - Ozor- 
* heiă, în care sau. osândit, ca să pârdă trei sate! ale sale: - 

Oșorheii, Ztara, şi Zalonnatelche, de nu vor plăti până la 

anul 160 de marce, pentru pagubele făcute Iul. Petru epis- 

copului celui lătinesc din Ardâl!. 

Anul 1289. Ladislav al IV-lea craiul Ungariei în anul a- 

cesta au dăruit tot scaunul Ari6șului secuilor pentru mal 

„multe slujbe ale lor, dară mai vârtos pentru că în anul 1285 

au bătut pre moldoveni la Hood, pre tătari la, Trăscăi, sco- 

țând de la ei mal mulți de o mie de robi, şi pentru că 

în lipsă fiind craiul i-au dat 80 de cal. Dataii Ladislav hri- 

“sovul acesta în anul Domnului 1289, 14 calende ale lui 

“Octomvrie, în anul crâimei sale 18, și sau întărit de An- 

dreiă al IV-lea în anul 1291, prin Carol Robert în anul 13132. 

Anul 1290. Pre Ladislav al IV-lea craiul Ungariei întru: a- 

tâta îl. lăsase acuma norocul, cât uni! dintre mai marii ţe- 

rik, mal nainte, de a muri el, ai trimis de ai chemat pre 

Andrei al III-lea din Veneţia să pună craii 5, şi pre La- 

dislav numai herţog vrea să] lasă £, ci nu și-a dobândit 

“scopul, pentru că în anul de acum 5 Ladislav fu omorât î în 

cortul săă n6ptea de comani 6, după ce ai domnit 18 ani?, 

Şi i-au urmat Andreiu al IV-lea, carele sai şi încoronat în 

Septemvrie al anului de - acum €. d 

Anul 1291. Nicolae al IV-lea papa de la Roma, când tras 

ncă împăratul Mihail Paleologul; 1usese trimis de antece- 

2 Catona Hist. crit. tom. 6, pag. 5 Madius f. 637. 'Thuroczius et 

981. Ranzanus JI: cc. 

“Daniel Cornides in Mss. dipl. | - s Râva |. ce. 

tom. 7. pag. B%2. 

% 'Thuroczius f. 453.. Bonfinius, 

f. 306. Râva f.-18. „9$188nota z, 

1 Banzanus f£..374. 5 Madius | e. 

1 Haner Reg. Hung. Period. 10.
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soriul săi numai ca un: sol la Țarigrad, ca să acre - pen- 
tru unirea bis6ricil. Acolo în polata de la Vlaherne odină- 
Gră sau. întâlnit: cu Ioahim arhiepiscopul Bulgariei, carele -. 
i-au făgăduit înaintea împăratului, că el. nu se va trage. de:. 

“la unire. “Drept acâia făcându-se „Nicolae patriarh după a- - 
ceia, şi-au adus aminte de făgăduinţa arhiepiscopului, şi în 
anul de acum trei cărți aui.scris, una craiului Gheorghie Ter- 

„tere, pre carele îl numâsce împerat, alta arhiepiscopului, şi 
a treia Ilinei crăesei Serbiei, celor dor îndemnându”i la u-. 
nire, iară aceștea dojenind”o, ca să stea de dânşii. Tulte 
trâle cărţile acestea să află. la Ralnald! şi la Aloisie Gver- 
ra 2, Iară craiul „Ungariei Andreiă al III-lea încă' ati dat trei: 
hris6ve în anul de acum, unul: lui Ugrin, altul faurilor din. . 

“Trăscăii, at treilea ocnenilor din Turda. A lui Ugrin sună aşa: 
«Nol Andreiii din mila lun Dumnedeii craiul Ungariei, în- 

sciințăm pre toți, cărora se cuvine; a sci, cum că,. făcând 
no tuturor boerilor, (nemeşilor), sasilor, secuilor, şi vlahi- 

“lor, în .părţile Ardelului cu' însuși el adunare la Alba lu- 
lia, pentru îndreptarea statului lor, din sfatul tuturor mal. 
marilor bisericesci şi al baronilor, cati ne „sta întru ajuto- 
riu. Magistrul Ugrin iubitul, şi credinciosul nostru, sculân- 

_du-se în adunarea, aceia, ai poftit ca „prin .nol să i să în- 
târcă, Și dea îndărăpt: nisce sate ce sânt. lângă Olt, să -châmă Făgăraş, și Sombothely (Sâmbătă), și sânt luate cu nedrep- 
tul: de-la dânsul, arătând despre densele. hris6vele ȘI privi- leghi6nele sale, şi noi încă vrând a ne: maj însciința des- „pre numitele sate, Gre fostau ale magistrului Ugrin, sau nu? Cu aceiași 'nEmeși (nobili sat bosri), sasi, săcul, ȘI 0- lah! (sau români), cu deadinsul am făcut să se cârce, 6re. disele sate sânt cu direptul, şi. după lege ale magistrului Ugrin? Caril toți şi fiesce care ne- -ai spus, că mal sus qi- 

aşul și Zumbatheiul sânt, și at i fost ale « magis- 

i Rainalâns ad. ann. 1291, $ 2 Alo Qi 37. 38. 40. ysius ruerra in epit const. 
Pontif. tom. 2, - Pag. 350, 351.
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trului Ugrin, şi ale + mal. maviloe lui. No! drept acdia, fiind, că 
am cunoscut, Și scim, că satele acelea cu dreptul, Și după lâge 
să țin de magistrul Ugrin, cu t6te tolosurile, şi veniturile | 
lor le-am dat, şi întors îndărăpt acelueași magistru Ugrin, 
și prin dânsul moştânilor lul, ca să le aibă cu cădinţă de 
a pururea, și neputincidsă de-a să chema îndărăpt, cu a- 
cela modru şi deplinire, cu care le-ai avut, 'şi ținut may 
marii lui. Dat în Alba Giule), în dumineca Invocavit, anul 
domnului 1291.» i 

„ Hrisovul acesta să ține în capitulul Bălgradulu! din Ar- 
del, şi din poruncă împărătescă sai dat afară în anul 1768, 
satului Brulia din scaunul Șincului. Despre carele așa scrie 

Enghel!: «La anul 1290 era un născut. român; anume | 

“Ugrin, domn şi: stăpân Făgărașului, şi Sombatheiului. Fa- - 

„_milia Văcărescului ţine stemma sai țimirul Făgărașului până 
astădi, întru aducerea aminte, „că laă stăpânit 6re-când, 

precum scrie. Eder-2.» 

+ Toema. bine, că Eder collega miei: când şi ei eram di- 
rector preste şcele, îmi vine aci înainte; pentru că el iaste 

"acela, carele încă a cutezat scrie în hrisul inştanţiei _ro- 

_mânilor din. Ardl; că aceștea pururea au fost numai su- 

N ferigi în. numita țară, iară nu primiţi. Eu în Antihrisul miei 

-am fost răspuns - în: tâte bârfelele lui, ci decă nu sai putul 

tipări pentru telâgă, îl întreb acum din căruță ai nu-e 

“primit un n6m în ţara acâia, în care. merge și judecă dim- 

preună cu craiul sti ? —'Ci tu mai cetesce,. care > le- am scris 

“laaniăi 19215 şi 1224. | 

Fauri] cei de ferr: din Trăscăi, precum arată hrisovul 

iarăși al, lu! .Andreiă al II-lea din- anul de acum, carele - 

să află la Cornides3, ai fost chemaţi din Austria de sus 

în Arde], ca să albă acelea cădinţă, scutințe, și slobodenil | 

2 2 Jos. Carolus Edei obs, crit. 

” let pragm. p. 53. . 

antig. Fist, Valachiae part. Î. p * Daniel Cornides Mss. dipl. tom. 

MA 7. p. 868, 

1 Ioannes Christianus Engel in
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și aici, care le-ai avut în patria sa; ce năvălind tătari! 

în Ardel, le-ai ars tote dreptăţile. Drept acâia numitul craiil 
iarăş li le-ai înnoit. 

| Aşişderea. ai făcut ȘI cu' ocnânil din Turda, carii iarăși 

așa ai fost lucrat aceeșş tătari. Hrisovul pentru acestea dat, 

la, același Cornides se află 1. 

Anul 129%. La anul 1279. am. fost dis, că Nosa cu lă- 

(aril lui atuncea să lăţise până în Bugecul de acum. Noga 

acesta după acâia ătâta de înfricoşat să făcusă vecinilor, 

„cât lui Gheorghie Tertere craiul “Bulgariei în anul de acum, 
* sau în cel trecut, i-aii căutat să fugă la împ&ratul Andronic 

cel mai bătrân, de carele pentru frica lui Noga nu fu pri- 
"mit, ce au trebuit mișelul să se ascundă pre lângă Odriă. 

„ Noga drept acâia ai dat crăimea Bulgarie! lui Smilţ; ce nu 
îndelung sai putut veseli şi Noga: pentru că în anul a- 
cesta ai venit asupra lui alt han tătăresc, anume Tuclai, 

şi: învingând. pre Noga, Vaii omorât și i-au” luat țara cu 
6lă tătărimea,: numa! puţini tătari au scăpat cu Țaca le. 
ciorul lui Noga din murea Alacca chemată *. 

Anul 1294. 'Taca carele avea musre pre fata lu Tertere, 
eu tătarii săi și-au băgat în cap, să cuprindă Bulgaria din 
cădința muerii sale, pentru acâia aă luat cu sine Şi pre 
Osfentistlav fratele mueriy carele venisă. la forte mare să- 
răcie după măzălirea tătâne-săi, ce norocul Pai făcut forte 
bogat: pentru că aă dat de un: om. prost, anume Panto- 
leon, carele neavând pruni, şi având bogăţie nespusă; pri- 
„mMise fată de suflet. şi moștână pre o fetișoră frăție a sa, 
annme Encone, născuta din Mancus, şi botezată de E.vfro- 
sina murea Nogil. Pre fetiș6ra acesta ca un fecior de craiă - 

„lesne o aâ căpătat mure cu tâtă avuţie de la Panteleon. 
Imbogăţindu-se așa Osfentistlav at mers cu cumnatul săi 

1. Idem Cornides bidem tom. 2. 
p. 465. 

2 Georgius Pachymer lib. 3. de 

Anăronico. seniore Palaeologo c, 
26. Petrus Possinus in indice 
chronologico Pachymeriano.
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Țaca în Bulgaria, şi lesne Vaii aşedat în Trinov; pentru - 

că Smilţ craiul cel de Noga pus încă lesne au lăsat schip- 

trul lu Țaca. 1. i 
În anul acesta aii murit și Fennena. crăiasa Ungariei Şi 

mudrea lui Andreiu al III-lea 2, 

Anul 1295. Fiind acuma Osfentistlav' şi bogat şi în mare 

cinste la cumnatul său 'Țaca, din zâstrea mueril din atâta, mai 

lezne ai pulut trage la sine pre mai mulți din lăcuitorii 

Bulgariei, cu cât era el mai aprope de dânşii cu ameste- 

carea sângelui; căci tatăl săi Gheorghie Tertere era coman, 

adecă român din Moldova de acum, iară mumă-sa bulgară, 

și lăcuitorii Bulgariei era, cum am dis la anii trecuţi, bul- 

gari sau români. Pre aceștea așa dară lezne i-aă şi tras 

în: partea sa: carea făcându-o, pre Țaca lau prins, şi lau 

pus la încis6re până la o vrâme, iară pre tătarii lui ai 

început ai lăia 3. 

Carol Martel, tatăl lui Carol Robert, carele din îndemnul 

patriarhului Romei se încoronase craii Ungariel, ci afară 

„de Ungaria, împrotiva. craiului celui adevărat a'lul Andreiii 

al Ili- lea, încă în anul de acum aii murit. | 

Anul 1296. Osfentistlav în. anul de acum aă trimis nisce 

i jidovi de a sugrumat pre Ţaca. în temniţă, unde era: închis, 

şi pre Ioahim - patriarhul Trinovului încă Pai aruncat, de 

au murit, pentru că era prepus “despre. dânsul, că vrea. să 

închine ţ6ra tătarilor. Cu acestea Sai făcut deplin crai Un- . 

gariei, - „o 

“Iară împăratul Andronic: Paleologul cel mai bătrân, v&- 

dând cum cură lucrurile in Bulgaria, întru acâia să sâr- 

guia, cum ar putea da craiii Bulgarilor pre Mihail fiul Ma- - 

p 
NEI 

! Pachymer et. Possinus II. ce. de Anâronico seniore Palaologo 

: Timon in .epitome . chronol. Aug. cap. 26. 

[. 41. + Madius f.637. Lucius Dal- 

8 Georgius Pachymer lib. 3. | mata f..303.
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«viel şi al lut Constantin craiulu! celui înainte de Lahana, că 

şi unii despre bulgari voia acâsta, dară prea slăbisă 6stea . 

lui Tactal în bătaia cu Noga, în carele avea t6tă nădâjdea, 
ca în cel- ce era mai mare protivnic lut Osfentisilavi, 

Andreiit al III-lea: craiul Ungariei tot întru acesta an Sau . 

însurat.a' doao-6ră, luând -pre Agnes? Prea vestitul Corni- 

des3 încă aduce un - hrisov al craiulut Andreiii al TII- -lea, 

carele sunt așa : 

«Noi Andrei din mila lut Dumnedei craiul. Ungariei, 
„facem - însciințare tuturor, cărora să cuvine, prin rândul 

- ” acestora, cum că noi socotind credința și vrednicia 'şerbirii 
lui Ioana, fiului lut Micola din Călaia, tribulul, carele s'âii 
obicinuit a se lua din: vechime în. satul lui, ce să châmă 

„ Oşorhsiu, care tribut până acuma Pati luat cu puterea vo- 
evodul Rorand precum să dice, i-l întârcem, și dăm îndă- 
răpt aceluia Ioana, luându” de la numitul Rorand voevodul, 
ca să'l aibă cu plină. cădintă acelaş Ioann, precum să cu- 
n6sce, că Pai avut” din vechime; și voim ca acesta să se 
vâstâscă prin lârgurile de (ară.. Dată în “Buda, Joi înaintea 
Săngeorzului, în anul: domnului 1296.» 

Cum că Micula ai fost .român de n6m, numele încă! a- 
rată; așa dară cei dintr'ensul prăsit n aii la ce se lepăda 
de români... . a a . 

  

Anul 1297.: Impăratul, Andronic ce] mat bătrân i în anul a- 
cesta au trimis pre Mihail II. fiul -craiuluy Constantin în 
Bulgaria, dară cei cel chemase, nu lăi putut aședa în. 
Trinov, fiind acolo. craiii Osfentistlav, ci numai pre: din a- 
fară âmbla, ca și un privat 4 

Lui Andreit al III-lea încă nu bine i- ai curs lucrurile în 
Ungaria în anul de acum; pentru că unii dintre. bosril țerii 

“3 Daniel Cornides. Mss. dipl. - 
2 Han p. 127. Timon in opito- Tom. 1. p. 231; 

1 Pachymer |. c. - 

me chronol. f. 41. 4 Pachymer Le
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"au „năzuit la Bonyfatie .al VIII-le papa de la Roma, Și Și-au - 
cerut alt craiu 1. Sa 

Anul 1298. Smilţ, despre carele am dis la anul 1292 că 

„sau pus de Noga. crai Bulgarie! în locul lui “Tertere, era 

- în timpul acesta. cel mal de frunte om în Bulgaria, căci. 

avea ginere, pre Eltimir, avea cumnaţi din doao surori ale 

sale, pre Gheorghie Tertere craiul, tatăl craiului Osfentist- 
lav, şi pre Radostlav, carele fusese ca un sevastocrator în 

Bulgaria, mal nainte de a cuprinde Țaca, şi Osfântistlav 
Bulgaria, dară apol sai stricat cu totul, și au fugit la îm- 

„păratul Andronic cel mal bătrân, vrând acunia împăratul. 

se aștde pre. Mihail fiul lui Constantin craiti în Bulgaria, 

cum sau dis la anul trecul,. pre, Rodostlav acesta Pai tri-. - 

mis cu 6ste asupra lui Osfentistlav, dându” povăţuitori pre 

mal mulți dintre curtânii - săi. Mergând aceştea, Eltimer des- 
potul Crunului, care loc:se ţinea de Bulgaria, le-au eşit 2. 
înainte, şi învingendui, au prins pre. Radosilav, cu-13 cur- 

teni împ&rătesci, și: scoțând ochii lui Radostlav, Pai trimis 
la soru-sa;, murea lui în Thessalonica. Iară pre "cel 13. cur- 

(6nI i-au dus la craiul Osfentistlav în: Trinov?. 

Iară Andrei al III-lea din bosrii, carii năzuise. la papa de 

la Roma, cum Suă arătat la anul trecut, pre vre-o câțl-va 

Taă sâ:gunit în -anul “de acum din” Uugaria, cum măr Luri- 

sesc Ens5, şi Deserichie 4; căci. ce. scrie Bonfinie5, că cra- -. 
iul Andreiă, “au prădat: şi. înghiţit tâte, un e de a se crede. 

Anul 1299; Pe: craiul Bulgarier' Gheorghie Tertere, împă- 

 vatul Andronic cel mai bătrân, “după 'ce ai vedut, cum 

merg lucrurile în Bulgaria, au fost puse supt pază. Drept a- 

câia Oslântistlav în anul de acum înturnând împăratului : 

pre “cei 13 curlâni, cari. era prinși, au vescumpeirat pre 

1 'Fhuroezius f. 154. Ranzanus | 2 Ens 72. 

-£.874. Bonfinius f. 807. 

2 Georgius Pachymer lib. 3. de: 

Andronico seniore cap. 26. 

  

4 1 Desericius pari. 2 £. 128. se, 

“5 Bonfinius f. 307.  
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tatăl săă, dară crăimea. nu i-ai. datu'o, fără numai o cetate, 

ca să pâtă trăi domnâsce într'ânsa 1. | 

Despre Stefan craiul Serbiei iarăși la acesta an aşa scrie” 

Nichifor Gregora 2 «Craiul Serbiei prin solii sei cerea pre . 
Evdochia (sora împăratului Andronic celui mai bătrân) mu- 
re şie, ca „se facă pace vâcinică cu romeil. Pentru că 

era puternic, și nu înceta 'a turbura lucrul Romeilor, des- 
pre o parte cuprindându-le cetăţile, despre alta prădându-le 

“ţinutul. Lucrul acela în mare grije au băgat pre: împăratul, 

întâiă, că preteșugul craiului îl era de mare folos; a "doaoa, 

că Evdochia nici a audi nu vrea despre . treba. acdia; a 

treia, că căsătoria acâia ar fi a patra: pentru că craiul cn 

musrea, cea dintâiă, fata prințului Vlahiei, trăise vre-o câți 

va anl, apol trimiţendu-o în patria eX, să căsătorise cu sora 
muerii fratelui său, desbrăcându-o mai nainte. de hainele că- 
lugăresci, dară împrotivindu-se bis6rica triballilor aceil: fără 
de l&ge căsătorii, după multă vreme pre acâia încă o l&- 
pădase, și-și luase a treia muâre pre sora lui Osfentistlav 

- prințului Bulgariei, şi nu avusâse prunci din tute trele mu- 
erile acestea, .ci potolindu-se dragostea. şi către: acesta, mal 
luminată cumnăţie cerca Deci neprimind Evdochia căsăto- 
ria. acâia, iară el în tot chipul răvnindu-o, și cu răii încă 
lăudându-se, împăratul de :silă Pai însciinţat despre Simo- 
nida fata sa, carea umbla întru al cincile an, ca să o ducă 
și să 'o crâscă la el, până “când va fi de măritat.» 

Așișderea scrie Pahymer3 numal cam pre larg, ci ei 
nu pociii otărâ prin Vlahia de Grezora adusă înainte, ca- 
rea trebue să se înțelâgă; cea de acuma, carea se chiamă 
și (6ra Muntenescă, ai Vlahia cea mare, ce să dice și 
Moglena ? Pentru că după 24: de ani, adecă la anul 1323. 
[6ra muntenescă de Ioann Cantacuzen 4 se chiamă Ungro-“ 

I Georgius Pachymer -lib 3. de > Nicephorus. Gre oras tom, |. y g 
Andronico seniore Palaeologo Aug. P- 24. seq.. 3 Pa ] . 

cap. 26. Pelrus Possinus in indice |. <a inna Cao ba 
* Chronologico Pachymeriano. -- p. 109. - Ă
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vlahia. De cum-va prin Vlahia lu Gregora se înțălege ţera 

„Muntenescă, prinț întru acesta pre acâle . vremi ai fost 
Dan I, fiiul lui Radul Negru vodă. Vedi anul 1238. .. 

Bonifatie al.VIII-le papa de la Roma încă nu Sati aşe- 

dat, până ce n'au numit în anul de acum în locul lui An- 

dreii al III-le craiu Ungariei pre Carol “Robert în vârstă 

numai de 11 anii. _- “ 

Anul 1300. La “anul acesta aşa serie anonymul românesc 2 

«4. Stefan vodă Mailat Ist 1300, la l&topiseț nu iaste, 
iară la hronica stăpânitorilor serbesci îl arată, că la acest 

vălst domnind ai făcut cetatea Făgăraşulni.» Ci -Haner 3 

dice, că cetatea Făgăraşului sau făcut prin orânduiala lui 

Ladislav voivodului din Ardl, la anul 1308. 

Anul” 1301. La anul de acum așa scrie Pahymer 4 despre 

despotul Mihail Angel ginerele împăratului Mihail Paleolo- 

«gul, tatălui: lui Andronic celui mai bătrân: «Întru acdia 

Mihail, murindu'1 .musrea cea dintâiii, carea fusese. soră 

împăratului (Andronic celui mai bătrân), şi-aii ar uncat ochii 
la fata, lui Tertere, carea precum am dis, se despărțise de 

craiul Serbiei, şi învoindu-se la olaltă, o ai luat șie -mu- 
6re, n neîmprotivindu-se împăratul, şi biscrica după acâia în- 

tărind căsătoria. Ba, după ce o-au luat şi-au avut prunci: 

„cu dânsa, mal târdiu despină încă'o ai făcut, căci el mal 

de demult era despot.» . 

„Carol Robert încă venind în Dalmația în anul: de. acum, 

numai cât s'a uns crait Ungariei prin mitropolitul din' 

Strigon din porunca papei Bonifatie al Vill-lea, ce să 

să încoronâze nai îngăduit craiul Andreiu al Iil-lea, iară 

pre Andreiii al III-lea, Pai otrăvit duşmanii, Și așa Sail stâns 

1 Thuroezius f. 154. Ranzanus | . 8 Goorgius leremias Haner Reg. 

f. 374. Bonfinius î. 307. Sigler | Hung. period. 11. $ 203. 

f. 54 1 Georgius Pacymer lib. 4. de. 

2 Anonymus valachicus cap. 44 Andronico seniore cap. 13,
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cu dânsul și în densal t6tă partea bărbătescă din: nemul 
lui Arpad !. 

„Anul 1302. După mortea lui “ Andreiiă al ur. -lea, ungării 
_caril nu ținea cu Carol Robert, ! au agluns: la. Venţeslav cra- | 
iul Bohemiei, strănepotul luj Bela al IV-lea, şi lau chemat 

„să le fie craiu, dară: aceşta: nai primit, crăimea 2, ci le-aii 
dat pre fiul său Ladislav al V-lea, pre carele Pau şi-înco- | 
ronat în anul acesta arhiepiscopul: din Calocla în Alba-cră- 
iască 3 în vârstă d6 13 anis. 

" Anul 1303. Ladislav al V-lea bine că să încoronase craiiă - 
Ungariei, ci acâia nimica au folosit, pentru că pentru prun- 
ci. ul nu era băgat în samă, și. pentru cei ce ținea cu 
Carol Robert încă era în mare primejdie. Drept acâia au 
venit îatăl săă în anul de acum cu mare 6ste în Ungaria, 
şi Tati dus a „Casă, ducend şi corona Ungariei cu sine în 
„Bohemia £. | | 

„Anul 1304. Vădându-se” cei ce [inuse cu Ladislav al V-lea 
înșelați de Venţeslav. craiul: Bohemiăi, (atăl lui Ladislav, ai 
trimis sol în anul de acum la. Oton prinţul Bavarici și 
nepolul lui Bela al: IV-lea, să cheme, se le fie craiă, carele 
au și primit chiemare ea. ară papa Benedict-al XI-lea, au a- 
furisit. pre toți, carii “nu vor ținea cu Carol Robert, ci a- 
ceștea încă ati afurisit pre papa, Și „pre toţi, „carii .VOr as- 
culta de el6, - | 

Anul 1305. <Întru acâia, dice Pahymer? la anul de acum, 
Osfentistlav craiul bulgarilor, ş Sau izbânda sororei sale, felei 

"'Thuroezius f. 154. Bonfinius Is Turoezius [. 156. Bonfinius 
[..3i3 seq. Ranzanus (. 374. Ti- | £. 314 et Pistorius f.. 765. mon in epit. chronol.. f. 42. -€ 'Thuroezius f. 156. seq. Bon- 2 Ranzanus f. 375. Reva Centur. fi , L.31 , 1.375. Ti- f. 19. Timon în epit. chronol. f, 49, | ANS „3 5 Hanzanus iii 2 Ronfinius. [.. 314. Ranzanuș | Oh in epitome chronol. f. 43, le. Thuroczius 155. | î Georgius Pachymer lib. 5. de ** Bonfinius ]. b. Andronico seniore Aug. cap. %.
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„lui Tertere, pre. carea o lepădase craiul Serbiei, şi luase în 
„locul ei pre fata împăratului, sai pentru că să scârbise, 
pentru prinderea iubitului s&ă cumnat a. despotului Mihail 

(Angel), bărbatul aceiași sorori, şi ținârea supt pază de îm- 
p&ratul Andronie cel mai bătrân, pentru prepusul, că vrea 
să facă rescolă, sai în batjocura împărăției, pentru slăbirea 
oștilor. nâstre, înflându-se cu nădâjdea, ai năvălit cu arme 

asupra cetăților! romeilor, care sănt în margine de cătră 

Hem, şi pre acâlea, --puţine luând afară, „sau le-ai luat cu. 

„puterea, sau le-au întețit, să se supună cu condiţii, și cu 
atăta nu se vedea a îi. îndestuluit. — — Drept 'acâia împă- 

“ratul sau grăbit'a întări țerile, asupra cărora socotea, -că 

va merge. Afară de acâstea. pre filul săi: avgustul Mihail 

“Pau trimis. în părțile de cătră apus, ȘI ana a se face a- 

_cestea, temându-se ca.nu cumva să se însoțască cu Osfen- 

"tisiav Eltimer ginerele lui Smilţ și Exarhul Crunului, — — 

pre acesta sau silit a'l trage la sine cu ori ce f6lii de. da- 

Tur, nădăjduind că nu numal nu se va însoţi cu nepotul 

mueril lui, ci încă va apăra pre romei, — Afară de daruri 

lul Eltimer i-au dat din fiscul. său simbrie pe an: și ai 

pus, carea se'l îndâmne, pe S6cra lui, mudrea Smilţulu, și 
nepâta sa din frate. > Veqi Și acelea care. le- -am. scris la 

anul 1298. | Sue 
Oton prinţul Bavariei încă alâta sai lingărit lu Venţeslav 

“craiului Boherniei,. până ce ati scos de la densul corona 

Ungariei, cu, carea sai și încoronat în anul de acum în 

Alba. crăiască 1, 

Anul 1306. Precuni scrie “Pahiner 3, Eltimer n'ai “ținut 

făgăduinţa cea în. anul trecut făcută împăratului Andronic: 

celui mal bătrân; ci în anul de acum sau însoții cu Os- 

„ fEntistlav craiul Bulgariei ȘI. nepotul mueri sale, şi amân- 

1 'Thuroezius f. 157. Ranzanus a Ge ius. bach rii, sd 

„£. 875: Bonfinius f. 315. 'Limon în | orgius | e y 

epit. chronol. f. 43. Lucius Dal- Andronico seniore cap. 28. 

mata f. 304. | | 

SII 30 
Cronica românilor. Tom. 1 |
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doi multe cetăți grecesci ai prădat, şi unele. le-au cuprins; 

nici ati încetat de la metșii lor, până ce n'aă îhtrat în 23 
de dile ale lui Avgust în- [inutul bulgarilor, cel dincolo de 

- Hera împăratul Mihail, fiul lui Andronic celui mal bătrân, 
“Și tatăl celui may: tinăr, şi Tai prădat bătend „mal adese- 
"ori pre bulgar... | o 

Anul 1307. împăratul Mihail Paleologul facând pacs, cum 
“au putut, cu bulgarii, pre. primicherul cel mare Pau trimis 
“cu oștile de supt el, să bată cetatea. Callipoiului 1. „Iară Os- 

- fentistlav” craiul. "Bulgariei, murinduY murea - cea dintâi, 
despre carea am cuvintat. la anul: 1294, vreâ să se căsă- 
torescă - în casa cea împerătâscă, ci nu Și-a dobândit sco- 
„Pul până mal târdiu. Drept acâia având prepus de Eltimer 
„pentru. s6cra lui, carea mersâse în Țarigrad, şi doră și lu- 
„cra împrotiva căsătoriei cei dorite, că Şi el ține cu împ&- 
“raiul, au luat de la dânsul doao cetăți prea bune, Iampo- 
iul şi: Lardea, care el le dăruise mai nainte Iul Eltimer?. 

Oton. craiul Ungariei încă vrând să'şI cunbscă țerile, 
"ai: mers în Ardl, ducând cu' sine și corona feri], unde “fu prins. de Voevodul din. Arasl Ladislav, și pănă atunci 
ținut, până când i-au făgăduit în anul 1308, că să va lăsa 
“de. crăime 3. Corona încă au r&mas în mânile voivodului 
„Ladislav, cum să. va arăta la anul 1310. 

| “ cAnul 1308, La anul acesta, scrie Pahimer 4 dicâna: «Sai întâmplat de la amândol. împărații. li -s'au plinit anii dom- Ni, la cel mai bătrân (adecă' Andronic):23, la cel mal tinăr (adecă Mihail) 12. Cănd — în partea. apusului . Os “fEntistlav numar: acâsta, vină băgând lui Eltimer, că e ple- cat spre partea împăratului, îl prăda!' şi lua tâte ţerile câle avea supt sine, nică marginilor romeilor părtinind ceva.> 
„d Georgius Pachymer tom. 2. 3 Thuroczius f. 157. seq. Bon- p. 376. finius f. 316. Timon in epit. Chron 2 [dem Pachynier ibidem pag. [. 43. Sigler f. 54. 

„387. seg a + Pachymer tom, 2. p. 393.
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„De abea sosise vestea la Roma. despre nenorocirea. cra- 
- iului Oton, şi papa Climent al V-lea. tâtă sârguința sa întru 
acâia o ai pus, ca pre Carol Robert carele de la anul 1299, 

numay cu numele fusese crai Ungariei, se'] facă craiă de- 

“plin 1. Drept acdia îndată” ai şi trimis pre cardinalul Gen- 

“til la unguri, carele au ajuns în Ungaria în: 27: Noemvrie 

“al anului de acum 2. i 

“Anul 1309. După. ce ati venit în Ungaria în anul trecut. 
cardinalul Gentil, în tot typul sai Sârguit, ca să aducă pre 

“țerânt la acâia, ca se primâseă pre Carol Robert: șie crai, 
„ci-la „puţin ai mers cu frumosul, aşă. să împărăchese între 

"sine supusi coronei Ungariei. : Pentru. acâia ai fost silit 

„Gentil a'1 afurisi pre toți, carii nu vor asculta, carea afu- 

risanie sat vestit în Buda în 8 Mai: al anului de acum 3. 

Tot la acesta an scrie şi prea: vestitul Enghel &; precum 

urmeză: «Domnul Ghebhardi în istoria românilor: pretutin- 

” denea, dar may ales în cartea 4%, pagina "284, (vorbind de- . 

“spre Bessarab Vodă) n'ar fi trebuit să urmeză pre Luccari 
“ din Haguso. Ce' scie necriticul Ragusan. “despre lucrurile 

“românilor ? Vlaico fiiul lut Radul, ca un prinţ al Valahiei, 

“şi fata lui Sllava, ca murea lui Stefan Uroș, nici: ai vie- 

țuit pre! „păment. Vlalco. lui Luccari iaste Ladislav voidodul. 

“ Ardelului, pre a căruia fată la anul 1309 o ai avut mudre 

Stefan Milutin.. Vedi istoria Ungariei cartea 3, pag. 244. 

“Mutăn ca, acestea, şi anahronismuri nu :sânt lucruri. noao 

la Luccari.» Până aci prea vestitul 'Enghel, despre carele 

„bine. am: scrie lă anul '1284, că- nu. descurcă, ci- încurcă 

„t6te; pentru că și aci: vrând 'să arte, că Luccari iăst€ ne- 

critic și anahronist pre'sine a fi aşa, cum vorbesce despre 

alţi, chiar să “arată; ba ce e mal mult, se arată pre sine 
pi . 

7 

1 'Thuroczius f. 158. hai Petertius conil, hung. part. 1. f 

„£: 816. „156. ” | 

2 Peterli eoncil: hung. p. i. f, 150, 4 Ioan. Christ. Engel. in antiq, 

2 “Puroe. 'f. 158. Bonf. f. 316. | hist. Valachiae parf. . pag. 151, 

1 N ” .
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că nuși aduce aminte, ce ati scris de la o pagină până la 
„alta; căci dice aci, că Vlaico ca prinţ Valahici, şi fata lui 
" Slava ca musrea lui Stefan: Uroş, nici ai trăit pre pământ, 

lătuș cu doao pagine după acâia el însuși mărturisâsce că 
Vlaico prințul Valahiei aă fost socru lui Stefan Uroş de 
pe fata sa lina, pre carea nu frebuia să o numâscă Ilină, 
ci Slavă, pentru că așa o -numâsce și Dufresne 1 precum 
se va ar&la la anul 1360.*Nu.: trebuia așa „dată judecat 
Luccari, ci mal bine urmat. 

Anul 1310. La atâta ajunsâze în anul de .acum Carol Ro- 
„bert, cât alta nu lipsea, fără numai să se încoronâze, ci 
corona Ungariei se ţinea oprită de Ladislav. voivodul Ar- 

- delului, ca și acâsta să: se p6tă căpăta la mână, cardina- 
lul Gentil aă afurisit. pre' Ladislav voivodul, de nu o va 
da 2, carele drept acdia o au dat supt. forma care urmeză, 
şi se aduce de Cornides 3, âşa. sunând: 

«Noi Ladislav voivodul Ardslulu! şi comitui de Zonuc, 
prin rândul acestora facem însciinţare tuturor cărora se 
cuvine, că din câsul şi diua acâsta, mare, pre domnul Ca- 
rol din mila. lui Dnmneqeii crai. Ungariei, îl cunoscenm, 
şi primim în firesc, şi. lejuit domnul nostru, şi primim 

„ca lui cu credință șăy slujim, ca unul. domn al nostru în 
- propria: personă, Şi. în tite frățiile n6stre, care vor voi, se 
priimescă Sfatul nostru, Și șă stăm lângă dânsul, întru t6le 
cu. ajuloriul și cu puterea, câtă vom avea şi aven, ŞI 
tingând lemnul făcătârei de viață crucii Domnului, în mă- 
nile cinstitului părintelui, ' “domnului Thomei arhiepiscopului 
-Strigonului, am făgăduit pe credinţă, că măcar când va 
vrea, domnul nostru craiul să. vină la părțile acâlea, unde 
vom. fi noi, cu (tă. cinstea și sfiala, precum să cuvine 
"domnului nostru, îl: vom primi, și fâră de o primejdie 

1 Carolus Dulresne seu Ducan- „2 "Thuroczius 168. Bonfit 
gius de familiis Serbicis, et Dalm. . > Dan Cornides Ms, Dipl 
Nr. 63, tom. 7, p. 520. 

.
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i-o sluji cu credinţă, şi corona crăimel lul lă dioa puse . 
pe opt dile ale sântului loann Botezătoriului i-o vom duce 
îndărăpt, sai de cum-va -acelaş domn al nostra mai na- 
inte de târminul dis, măcar cândar veni cătră părţile Ar- 
dâlului, însuşi lui i-o vom. da, şi întrce, ci aşa, ca în. 
diua acâia săY dăm cârerile n6stre, şi să cârem prin darul 

crăese ca” pre noi să ne iubâscă, și să ne dăruiască, pre- 

cum să cuvine 'mărirel crăescl. Jarăş i-am făgăduit, că-l 

vom întârce, şi lăsa, baia de argint din: Rodna, 2 co- 

mitatul de Scubun, comitatul secuilor, satele Degj, Cluș și 

Zeheli (d6ră Zlacna), cu diregătoria, - cămării: carea, au o- 

bicinuit a se ţinea în numilele sate. La care, că se vor 

tare ținea 'şi face prin numitul Ladislav: voivodul, ne le- 

găm' Omodeii palatinul, magistrul Dominic, supt pedâpsa 

jurămîntulu strimb, supt lăcătoriul de viaţă lemn al crucii .. 

Domnului, împreună cu numitul Ladislav „voivodul, cinsti- 

ului părintelui domnului Thomei arhiepiscopului din Stri- 

“gon, și cucârnicului bărbat fratelui Dionysie, lectorul din 

"cinul fraţilor Minorii), penitenţiariului, şi .capellanului cin- 

stitului părintelui și domnului fratelui Gentil, din mila luk 

Dumnedei. cardinalului dintre preoţii al bisârecil sântului 

Martin din munţi, solului apostolicesc, jurând de faţă. Intru 

a căruia lucru mărturie, şi tărime de pururea am făcut, să 

'se întărâscă cartea” acâsta cu. peceţile, a mea, și ale numi- 

ilor palatinului Omodei, și magistrului Doininic. Dat în 

Seghedin joi după dumineca ludica, în ănul Domnului. 1310.» 

Aşa căpătând corona Carol Robert sati şi încoronat în 

Alba crăiască în 28 Avgust al anului de acum 1, Câte 'smin- 

tesce.. Bonfinie vorbind despre încoronarea lul Carol Robert, 

le arată. Haner 2; nică nu e minune, că greșâsce Bonfinie, 

căci ai fost strein, Şi au scris despre Ungaria mat mult 

pentru bani de cât. pentru adevăr. 

: 

1 Bonfinius f 317. Thuroezius - 2 Georg, Ier. Haner, Reg. hung: 

le: Per. 11, $206, nota h.
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“Anul 134. În anul acesta ai dat craiul Carol Robeit hri- 
sovul, care va urma, lui Joann fiului lui Geubul, din ca-i! 
rele sau prăsit Betlenescii. Cum că Geubul ai fost român, 
numele lu! încă] arată ; iară. hrisovul la Cornides 1, sună 
aşa: «Not Carol din mila lui Dumnedeii craiul Ungariei ş. c.l., 
” prin acâstea însciințăm pre toți, cărora_se cuvine, că not 
pentru credința, și vrednicele şerbiri ale Iul Ioann fiiulul 
Jul Geubul din „Bistriță, car6 ne-ai arătat cu totă căldura 
credinței. în multe fapte, şi ne arată, satul ce să chiamă 
'Petendorf, şi iaste “între: Tiud, şi între munţi în. comitatul 
Bistriţei, care sat iaste crăesc, şi să ține de. dăruirea. cră- 
iașcă, lam dat, cinstit și dăruit numitului Ioann cu (ste 
veniturile, și folosurile, și. prin. densul moştânilor lui, și 

„următorilor moştânilo» lui, Ca cu cădință de „pururea și 
„Cu. pace; sel. ţină, - aibă, ȘI. moștenâscă. Făgăduindui, că 
cât se va aduice scrisârea acesta la, Nol, îndată, vom întări 
dăruirea a nâstră. cu. privileghionul -nostru. Dat în Buda, la 
începutul păresimei, în anul Domnului 1311.» 

  

„Anul 1312, Măcar că Carol Robert era încoronat crâiti Un- 
gariei, tătuşi avea destul vrăjmași ascunși, și aprinși, pentru 

- că fusâse cu sila dat - crai: prin papa de la Roma, între cet 
apriați - cel mai cumplit dujman al lut era Mathei din. 
Trencit, pentru că avea f6rte mulţi cu sine; ci pre acesta 
încă rau învins şi aședat în.anul de acum 2. 

Anul 1315, La anul acesta iarăşi fcumos hrisov vine despre 
prea. Juminaţii comiti!  Vaş,, despre. carii am scris şi la a- 
nul 1230. Hrisovul acestă se află la Copi3, şi sună așa: 
«Nol fratele Nicolae, din mila lut Dumnedeu arhimandritul 
mânăstirii din Cluş, şi tot conventul. locului aceluia, facem 

 Însciinţare prin rândul: acestora: tuturor, cărora se cuvine, 
pentru aducere ea aminte, . „cum „că Ioann fiiul „uă 'Tpşnacl 

! Daniel Cornides Mss. dipl. “finius f. 317, Reva. centur 2. 
dom. 2. pag. 40.. . ii „| 8% Copi Mss: tomnl.-31. pa- e Thuroczius f 159 seq. Bon- | gina 101. E Lazi 

S
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(Tosnach) despre o parte, loann fiul lu! Emic, şi Iacob 

fiiul lui Crama (Chama) pentru. sine şi pentru comitul Nicolae 
castellanul din Cicei, despre altă parte, din preună cu. o- 
„mul nostru, carele ai fost trimis: mărturie ne-ai spus cu 
-gura, că într'un sat al lor, carele se chiamă Vașuntelche 

şi iaste: în comitatul Dăbâcei, din commun sfatul şi vointa 

lor așa sau împărţit -între sine: că tot satul Vaşuntelehe, 

„fiind de față mărturia n6stră și Gmenii măritului bărbat 

“Nicolae voivodului Ardelului şi comitului de Zonuc, Lorand 

„iul lul Artolf, și "Giula fratele lui, și Ioann fiiul lui Martin 

-solgăbiraele din comitatul Dăbâcei, Var fi împărțit în “trei 
“părți asemenea, deschilinindu- le de la olaltă prin metele şi 
"marginile ma! în-jos scrise. Din care doao părți de cătră 
:r&sărit cu: tâte. folosurile şi veniturile lor ar fi venit. și ră- 
mas lul 'Ioann; fiiului lui Toșnaci și moştânilor lui, ca să le 
țină: şi .axbă de pururea; iară. câia-laltă a triea parte, carea 

iaste de. cătră apus, aşișderea cu t6te folosurile şi venitu-. 

rile ei, ar fi venit filor lui: Emic, și -lul Iacob. și moște- 

nilor lor, ca se o. moștenescă, țină şi aibă” cu cădinţă de 

pururea.,: : Iară .metele, cu . care se osebesc părţile de o- 

laltă, precum ne-ai spus numiţi părtaş. și omul nostru, 

„în rând așa se osebesc: că: încâpe întâi -de la partea. . de 

cătră apus" preste trei :mete mari, de “demult Şi căpetenesci, 

dintre care una osebâsce de la satul ce să chiamă Şucolna 

(Sec), alta . de la Buziaş, şi a treia iaste meta lor; de acolo 

iase cătră răsărit oblu, și vine la o.metă de pământ, ce iaste . 

într un bere, de aci: să slobâde oblu, şi încâpe așișderea o 

metă, ce iiaste pusă întrun. deluţ: de unde pogorând tot în- 

tracolo, vine la o metă ce  iaste în pământurile c6lea de 

arat, şi tot oblu se.mai pogsră, şi vine la un izvor, lângă. 

care sânt doao:mete, una.vâche, şi alta noao, prin părăul 

“acela, mergând, împreună alte: doao mete în capul satului, 

“de .acolo întârce' spre amâdi și în mijlocul satului împreună 

ometă, și din metă în metă mergând în mijlocul satului îm- 

„ preună: trei” mete, şi încă mergend într'acolo: vine la0 maetă, 
4
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„carea iaste înaintea căsiy preotului; de acolo se sue la dâlmă, 
şi vine la o metă, carea, iaste pusă la arburi, de unde mal 
suindu-se până la vertul dâlmei, vine la trei mete căpele- 
nesci, dintre care una.să numâsce Lucaşar, carea desparte 
de la pământul Palin, şi acolo se sfârşâsce. Afară de a: 
cetea sai legat numiții părtași, ca nici odată se trebue, 
sai se pote disa împărţire vre unul dintr'Enşii a o strica, 
sai a o chema înapoi; iară de cum-va o ar strica, și chema 
înapoi, numitul comitul Nicolae Vaș, numiții să Ioann și 
Iacob se fie datori al sili, şi a' stringe, ca se o ține. Mai 
încolo numiții Ioann şi Iaccb Şi despre partea sa, şi despre 
partea comitului Nicolae s'a: legat, că lui Andâca Şi lui 
Petpu fiilor lui: Ioob, în pâra, care o ai împrotiva numi- 
tului Ioann fiiului „lui “Toşnaci, nu le vor fi întru ajutorii 
nici cu sfatul, nici cu părtinirea, nict cu banii lor. Incă 

„ne-au mai spus acelaş 'om al nostru, că fiesce carele dintre 
numiții părtași, “partea. sa, care o ai avut mai nainte, ai făcut, se o reâmble de la părţile pământurilor 'celor vecine, 
prin metele câle mai de demult, fiind de faţă omul nostru 
Și Gmenii domului voivod cel mal în: sus numiţi, cu unil 
dintre lăcuitorii satelor "Țaga "şi. Sântiona, și „cu -alți vecin! 
și cometani; şi despre reâmblare și îndreptare nu stau aflat 
vre un contradictor. (împrotivitoriti) ;. mai ales ne-aii spus 
noao omul «ostru, că numiții Gmeni ai domnului voivod 
fiind el de față, pre toți vecinii și comietanir. i-ai. oprit 
după legi de la cuprinderea. şi luarea râdelor și folosurile 
numitelor porții. Dat în. Cluşmonostra, a treia. i după sărbătorea săntul mărturisitoriuluy - Martin în: anul Dom- „nului 1315.» | | 

„Iară Osfentistlav craiul Bulgariel, 'carele pururea ziderea 
Şi năcăjea pre romei, pentru că nu yrea împăratul Andronic Paleologul cel ma! bătrân săx dea musre pre vr'una din semînța cea împărătâscă, voind acuma pace, pre loann pa- triarhul Țarigradului cel. măzălit, pre. carele. îl robise, îm- preună cu cel. din Sozopoii, Vai trimis iarăși pentru acela 

N 

; 
. 
Il
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lucru lâ- împăratul, ci acuma incă n' ai dobândit ce poltea, 
tătuşi aă dobândit nădejdea carea s'au plinit la anul 1318; 
și el încă au îngăduit. romeilor, de au purtat atâtea bucate 
din Bulgaria în Țarigrad, unde era mare: fâmete, de câte 
at avut op. Ă 

  

Anul 1318. Incă în anul 1315 murise Maria murea cea 
dintâiu a craiului Ungariei. Carol „Robert, în locul căria în 

anul de acum at luat pe Beatrix2. 

 Osfântistlav craiul Bulgarie! după multă. râvnă $ şi aştep- 
tare încă și- -ati dobândit pofta în anul acesta, să se însâre 
în s&minţa Paleologilor, căci scrie Pahimer3: <Împ&ratul 
Mihail din Maria mudrea sa, carea era armâncă, au avut. 

„_doao fâte, pre Anna și pre Theodora: pre Anna o ati mhă- 

ritat după Thoma prinţul Epirului ȘI Etoliel. Theodora sai 

măritat după Osfentistlav craiul Bulgariel». Așișderea scrie 

* Ioann Cantacuzenul 4. 4, 

Şi craiul Ungariei "Carol Robert au. dat. un privileghion | 

sasilor din scaunele Mediașului și ale Șeicilor, carele se află 

la Cornides5, şi sună așa: | 

«Carol din mila lui Dumneqeii craiul Ungariel Ș, c. 1, tu- 

turor creştinilor, așa celor de acum, ca şi celor viitor, ca- 

ril vor vedea scrisrea acesta, sănătate în cel ce dă sănă- 

tatea. „Mărimea. crăiască aşa trebue. să ia sama la tâte tre- 

bile şi folosul crăimei sale, ca nemurile el supuse se crestă 

cu numerul și credința” și să se mângâe cu darurile mai 

marilor săl. Drept acâia voim să vină la însciinţarea tutu- 

ror prin rândul acestora cărţt, că vrând noi folosul iubiţi 

lor noștri sasi - din Mediaș, Şerca şi Şedșelca, şi acelora ce 

să ţin de densele. voim ca el în vremile nostre cu nume- , 
„E 

, 

„1 Georgius Bachymer tom. 2, o joannes Cantacuzenus tom, L 

pag. 438. | 
-2 'Thuroezius f. 160. Pistorius ' page 10. - 

[.'766. Bonfinius f. 318. „5 Daniel, Cornides Ms. dipl. 

3 Niceplorus Gregoras tom. L 
pag. 174. tom. 3. pag. 3. - 

Lă
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- rul „poporul. să se înmulțesc și se „trăiască în pade şi li- 
” niște; drept acâia din sfatul prelaţilor, și al baronilor crăi- 
mel nostre rănduim, ca -acâstea daruri. Și slobodenil se albă - 
adecă,- ca sasi) din scaunul Mediașului, al Şelcel şi al Şad- 
ş6icei, şi toţi cari! se ţin de scaunele- acâlea,: să fie mân- 

- tuiţi și slobodi de a se oști împreună cu noi, iarăși îl scu- 
tim de darea, zăhărelei, 'și sălașurilor, şi totuşi supt acâsta 
condiţiă, cu aceiași -sasi din Mediaș, Șeica și Șadşeica, şi 
toți cari or cum: se țin' de scaunele acâlea, în fiesce care 

„an pre la sărbătârea S.. Martin mărturisitoriului se fie da- 
tori a ne da 400-de marce: de argint de cel bun și fin, cu 

_ măsura Sibiului fără de vre o: mântuință. Voim. şi ac6- 
sta, ca. în. judecăţi și pâri, acela Obicdiă şi cădință să 
albă, care le ai. sasil, din Sibiiă. Întru ale cărora aducere 

aminte, şi tărime de pururea” acestea cărți le- -am dat pe- 
„cetluite cu duplicată pecâtea n6stră. Dat prin - mânile cu- 
c&rnicului bărbat magistrului Ioann prepositului bisericii din 
Alba, vițe-canțelariului curţii n6stre și. protopopului de Chi- 
chelei. iubitului Şi credinciosulu! nostru, în anul. Domnu- 
lui, 1518 Ș. C.>. - | Ss 

| Anul 1320. Murind - şi a doao mure a craiului Carol Ro-! 
bert în anul de acum au luat a irea, pre Elisaveta, carea 
au ..fost. de n6m, după Madie ! şi Tutoţie? polonă, iară 

_după Ritie 3 bohemă. Elisabeta acesta au fost ! muma lu Lu- 
dovic celuj. dintâi, Și au trăit până. la: anul „1380, precum 
scrie Paul de la Paul 4. Si 
„Ioann Filștih 5 despre . Valahia aşa scrie: «L-au “urmat 

lui Negru vodă în anul' 1320. Vailado;. precum dice Hornie 
în arca lui Noe pag. | 428. După: acesta ai domnit Radul. 
cel mai bătrân, şi fiiul lui, Radul cel mai tiner, pre carele 

„bau Scos din domnie Mircea Vodă». Ci precum am arătat 

A Madius [644.0 | 4 Paulusa Pauld £: 793, | 
-2 “Thuroezius f. 160. - RS _ 5 Ioannes Filstich in schedias- 

% Ritius f. 846. ia] mate historico,
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la anii 1215 şi 1239, şi se va „mai arăta la anil, 1329. ȘI - 
1330, acâsta e numai bâriâlă. | 

Gheorghie leremia Haner în cartea despre crăil Ungariei 

fârte multe hris6ve” aduce, care la alţi avtori la. 'olaltă nu 

„se. află, totuși "hrisovul voivodului . Thoma. din anul. de a-. 

cum nul. pomenssce ; pentru ce? El ai sciut: Ci et:nu” 

_pociă irâce, pentru că cuprinde în sine o întâmplare,; cal 

rea nu. e de a se tăcea. Hrisovul acesta. sună. aşa: -: 

«Noi Thoma voivodul Ardelului şi comilul de Zonuc, prin. 

“rândul acestora, facem însciințare tuturor, cărora se cuvine, 

-că după ce Sar fi rădicat toţi” sasii, din .țera Ardâlulur” or-. 

bâsce şi dușmănâsce * în contra puteriă Domnului craiului. 

nosiru,. şi prin acdia ar fi cădut î în necredinţă, comitul Hen- . 

“ ninghie din satul lui Petru, rădicând stâg, şi adunând mul- 

țime de sasi, ca un prinţipulariti al lor, ar fi. cercat. pre 

"comanil. domnului craiului- nostru întru ajutoriul nostru, şi 

Sar fi bătut cu denșii, şi vrând Dumnedei Şi cu ajutoriul 

sântei coronei, aceiâşi comani ar fi; dobândit. biruinţă. îm- 

protiva. lor, şi numitul comitul Henninghie în bătaia acsia 

ar fi fost ucis cu sabia, și prin acâia ar fi cădut în .ne- 

așa de mare a lui tâte moșiile lui, aşa satele, ca și.pă- 

menturile. ar&târe, fânaţele, râturile, morile, căsile, „Şi bu- 

„nurile mişcătore şi nemișcătore, ni. le-ar fi dăruit noa0,- ca . 

„pururea să le moștenim, ținem, și avem, noi vEdând cre- 

"-dința. şi şerbirile lui Nicolae fiiulul lui Salamon și -ale lui 

- Nicolae fiului lui Daniil ale frăţiilor mai adesea-ori numi- 

tului. comitulu! Henninghie, care ni le-au arătat până a- 

"cuma; şi ni le vor -arăta de aci înainte, moşiile mal, sus 

- dise; satele, pământurile ar&târe, fenaţele, râturile, morile, 

căsile şi bunurile mişcătâre Și nemișcătâre,. care, ni sai 

dat prin . numitul craiul. nostru și dăruit” de pururea, nu- 

„de. marce. de argint: curat, le întârcem, ca cu plină cădință 

“să le moştenâscă, “țină_și aibă, precum le-au. moșteniţ may 

“credință împrotiva maiestaţei crăesci, şi pentru o.necresință 

- . miţilor. nepoților numitului comitulur Henninghie pentru 200
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nainte mal sus numitul comitul Henninghie, impunând tă- 
" „cere tuturor frăţiilor numitului comitului Henninghie, şi altora 

"carii măcar cum ar vrea să se părâscă și leguiască pentru 
moşiile acelea ; fiind că numiții nepoți moșiile acelea le-ai 
cumpărat cu banil. de la noi, precum am dis. Întru a că- 
ruia. lucru pomenire și tărime. de. pururea dăm :acâstea în- 
tărite cu pecâtea n6stră. Dat în. Deva sâmbătă după- Paşti 
în anul Domn. 18201.» 

Anal 1821. La anii 1230 ȘI 1315 am adus doao hris6ve, 
ce se [in de prea luminată: familia comitilor Vaș. La anul 
acesta aduc alte. doao, din care forte mult se reschiră is- 
toria Ard6lului de pre timpurile acestea, cel dintia hrisov 
se află la Cornides 2. și sună așa : - : 

«Noi Thoma volvodul Ard6lului ȘI i comitul de- Zonuc, fa- 
cem însciințare tuturor cărora se cuvine, că „pentru că co- 
mitul Nicolae fiul luy Emic mai nainte castellanul Ciceului, 
în semnul credinţei sale, ca se dobândâscă graţia domnului 
craiului nostru, castelul Cicei numit, carele până acuma 
!aă ținut pentru ÎN voivodulul - Ladislav, acum domnului 
craiului nostru i Paă întors în persâna n6stră ; pentru a- 
c6ia sciind voia. domnului. craiului nostru despre partea a- 
câsta, Și urmând. orândudlelor - nostre, care le-am avut cu 

- dânsul, nisce moșil sau sate. “Schutară, Ţâga şi Sas- Silvaș 
chiemate, însuş comitului Nicolas; și printrânsul moştâni- 
lor lui, le dăm de pururea, și făgăduim că vom lucra la 

domnul craiul nostru, ca printrinsul încă să se întărâscă 
dăruirea acesta, ca să fie de pururea și nechemăci6să îna- 
pol, ce de n'am putea dobândi în persâna domnului nostru, 
îl vom da: atâtea; și asemenea moșii din . moşiile n6stre . 
câle de uric. Iarăşi încrediniându- -ne domnului" nostru, tâte 
moșiile comitului Nicolae şi cele de uric şi cele căștigate 
i le întrcem, şi dăm înapoi, şi de ar fi măcar de cine 

| cupri ase, om face, ca să se cheme înapoi prin domnul crai, 
1 Daiel: Cornides, mss. Dipl. T. | . Daniel Cornides Mss. dipl, tom. |, p. 236. Ă 1. p. 301—303.
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şi să se ţină pentru el și moştânii: lui pururea. Iarăş.o 
parte a moșiei sale, ce să chiamă sântul Jude, carea acu- 
ma nu iaste a lul cia altora, în pers6na domnului craiu- 
Jul nostru am vrut se o dobândim comitului Nicolae, Și 

se i se dăruiască de pururea : totuşi ca se nu se facă cu 

paguba alluia, ceia-lalte părți domnul craiul nostru îl va da 

schimb. [sau altă parte] sai bani, câţi i se vor cuveni.» 

«Iarăşi dăm satul Bonţida'cu morile, tributul, și tote fo- 

losurile comitului Nicolae, ca de la [datul] (*) acestora într'- 

un an să lăcuiască într'ânsul: şi orânduim cu putârea dom-.. 4 

nului craiă case. fie ertate (te reutăţile, care le-au pă- 
trat același comit Nicolae pentru ţinrea. castellului. în uci- 

deri, faceri de reă, aprinderi, stricări de moşii, luări de 
ori ce. averi până acum fără de pâra . şi asuprirea sau a” 

luj, saă a ortacilor lul pentru iale. | | 

«I-am dat şi acâsta, -ca pre serbil şi iobagil lui: să “nui 

pâtă. altul judeca, fără numai însuşi comilul Nicolae, se fie 

datorii a face destul după direptate celor ce se vor jelui. 

Tară de se va jelui nescine asupra: comitului Nicolae, dom- 

nul craiul nostru, sai noi vom face dreptate, și nu altul 

cineva, “carele va fi judecătorii până. la o vr&me. 

„<Acâsta încă să nu o lăsăm, ca pre: feciorii şi, următorii 

comitului Nicolae, pentru reutăţile tatălui lor se nu se pâlă 

osândi nici prin noy, nici prin alţi judecători, de vor î în- 

tru acâlea vinovâţi, care sai ertat tatălui lor. . 

" «Acesta să nu.o, lăsăm, că acestea sânt moşiile acelea, 

care le dice numitul comitul Nicolae ale sale de uric; Săn- 

lâna, Bicioul, Coudumatul' și Săntul-Judele. Iarăşi dice, că* 

are în sutul Bonţnireș o parte “cumpărată, care: am lăgă- 

duit, precum am dis, că prin mijlocirea craiului nostru i 

le. vom face de uric, de vor fi chiar ale lui. 

«Mai: pre- urmă am făgăduit, „că tâte “şi fiesce care din 

câle mai sus dise vom face. ca “să se dea și să se întăr6- 

scă comilului Nicolae — pre credința n6stră, şi credinla 

(*) In MS. domnul.
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“AL doilea hrisov. iarăși la Cornides 1 se află și sună aşă: 
«Capitulul, biscricei Ardglului tuturor credincloşilor nostri, 
carii vor vedea pagina acâsta, sănătate în. Măntuitoriul tu- 
turor! Voim să vină în. sciințarea tuturor şi: celor de a- 
cum şi celor viitori, că venind: de faţă magistrul Nicolae 
fiul lut Emic,. ne-au dat privileghionul domnului Carol lu- 

" minatului craiului Ungariei, despre moșiile sale de uric fă- 
cut, rugându-se ca se'l.scriem de noă, şi se il dăm întă- 

- rit cu peceiea nostră, pentru paza viiore, care privileghion 

“să vină la însciințarea tuturor: că comitul Nicolae filul lar 

_sună: aşa: - 

«Carol, din mila lui Dumnedei craiul “Uagăriai Dalma- 
ției, “Croaţiei, Ramei, Serbiei; Galliţiel, Lodomeriei, Cumaniei 
Şi al Bulgariel, tuturor - credincioşilor nostril, celor de acum 
şi celor “viitori, carii vor vedea pagina acâsta 'sănătate în 
“Măntuitoriul - tuturor! Se cuvine _maiestatei „Grăescl, ca se 
privâscă. cu ochi milostivi la şerbirile cele credinci6se ale 

măgistrului Simon, fiul lui Mihail — Dat. supt castellul Ci. 
"cei, în serbăt6rea tutulor sânţilor din anul domnului 1321.» 

y 

“Supușilor săi şi săl aprindă, și pre cel ce ascultă cu cre- 
"dinţă să! înzestrâză cu: moșii, - înalță cu diregătorii şi im- 
-bogăţască cu daruri: crăesci, ca alţii prin pilda lor mal lesne 
“să se îndâmne. la-lucruri de :vârtute. Dâci iaste, că: voim, 

“Emic,: Gre-când * castellanul din Ciceu, credinciosul nostru, 
lăsând calea necredinţei, pre carea. âmblase” în anii trecuți 
împrotiva n6stră, şi înturnându-se la cărarea credinței din 

râvnă dreptăţii, în multe. slujbe S'aii cunoscut a fi cu cea 
“inalt mare dorire a “supunerel, şi pentru acâia maiestatel 
n6stre' fârte. ai plăcut. Noy, carii din diregătoria primitel 

" oblăduiri trebue - se căutăm cu milostiv ochi la vredniciile 
fiesce cărora,: vrând se facem pre numitul comitul Nicolae 
părtaş dăruirel n6stre, și sel cinstim cu cinstirea drago- 

“stel*n6stre, nisce moşii sait sate, ce se chiamă Suhutard, 
Tâga și Sas-Silvaş, cu. cădinţa, cu: carea se țin de dăruirea 

1 Idem  Cornides ibidem tom. 2, pag. 369.
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nostră, cu tâte folosurile şi veniturile lor, supt meiele cele : 
mal de demult Și adevărate întoreând și dând înapoi lui, 'mos- 

"tenilor lui, şi urm mătorilor moştânilor lui, tote moşiile c6le 
de uric și câle cu dreptate câştigate, -i le-am dat, cinstit 
Și dăruit, ca se. le moştenesca, țină şi albă: - - i 

«Afară de acâsta ertăm şi- slăvim pururea . din osăbită . 
grație t6le stricările şi relele care le-ati făcut numitul Ni- 
colae în .ucideri şi răpiri, până când 'ai ținut “castelul Ci- 

- ccului, întru a căruia lucru. pomenire şi tărime de pururea 

„dăm acâstea: întărite cu înduplicată pecâtea n6siră. Dat prin 
mănile alesului bărbat Ioann prepositului biscricil din Alba, 

_ sub-cancelariului curţii n6stre Și protopopulul- de. Chichelei, 
- iubitului. şi eredinclosulu: nostru, în anul Domnului 1521, al | 
crăimel nostre aşișderea. 21: a 

«Noi drepl. acâia. ascultând cererile lui cele drepte i pe cale 

-şi pe lege făcute, și aflând: privileghionul întreg, cu. graţia 

„și pecdlea, nu mânjit, nu ras, nu în. vro parte stricat, cu- 

prinderea lui am.făcuto să .se scrie. și să se întărescă : cu 

pecâtea n6stră. Dat: în - serbălârea tăieril- -împregiur a D. N. 

„Iisus Hristos in anul Domnului 1322, fiind preposit” Nico- - 

lae,.. cantor Sanct, custod ' Thoma; protopop- de Dăbâca 

Dominic şi decan" besericil nâstre.> - 

Din diplomatul acesta, precum şi din altele, se vede, că 

Carol Robert n'a numerat anii crăimei sale de la anul 1310, 

când sau încoronat, ci de la anul 1300, “când sai .uns craiă 

Ungariei, măcar că în dâce ani mal din, nainte: n'atidomnit 
"a în Ungaria. Da i. rs: 

„Până când ţinea închis în: "Țarigrad pre moşul : s&ii . îm- 

“păratul Andronic cel "mai. tiner, Boesila - fratele lui Osfen- 

listlav craiului Bulgariei, precum scrie Cantacuzenul:1, ad lugit 

de la densul la împăratul” Andronic cel mai bătrân. 

Anul 1922. Lucrându-se- de pace între împăratul Andro- 

nic cel mai bătrân şi cel mal finăr Paleolog, „precum scrie. 
i 

- 1 Joannes Cantacuzenus tom. Î. p. 84.



Cantacuzenul 1, «Osfentistlav. craiul mesilor (bulgarilor), după „carele era măritată sora lu Andronic „celui. mai mic, ai 
murit de bâlă, întru al căruia loc au stătut craiă fiul lui, Gheorghie 'Tertere.» Așișderea, scrie şi Gregora 2. Iară Sirit: tera dice: «Ducange în familiile - din Dalmația. pune “mârtea lui Osfentistlav la anul 1323.» Gheorghie 'Tertere al Ii-lea, cât “Sau făcut craiă, cum scrie iarăși Cantacuzenul 4, îndată ai început a bate cetăţile romeilor, care era supt muntele Ro- dope, şi au cuprins Filippopoiul: fără de veste, şi tocma „lesne, fiind unii dintre Cetățeni duşi cu Andronic cel mal „tiner asupra celui mal bătrân,. alţii, culegândn-și bucatele de pe câmp. . | Di Sa 
„ Craiul Ungariei. Carol Robert incă au dat în anul dea- cum, precum arală. Cornides 5 un diplomat arhimandritului și mănăstire! din Cher, prin carele dă pulcre, să se.ia tâle bunurile cele mișcătore: ale lăcuitorilor celor neascultători „de arhimandritul. din Cherţ, din Cheurţ, din Meşenăori, din satul sântului. Nicolae; din satui arhimandritului, din mun- „tele sântului Mihail, din Feldisră, din Colonia, din Harrabaci, şi din Cherţul .românilor, Și să se împartă în trei, dându-se 

o parte arhimandritului, alta mănăstirei, a treia comitului 
din Sibiiă, ca acesta, sai - carele va fi în locul lui, se fie datoriă a apăra mănăstirea în tâte trebile ei. 

Anul 1323. 'La anul de acum Cantacuzenul 6 scrie așa: „<După “ce aă făcut pacea, împăratul cel may tiner ai mers în Dadimothic, iară Tertere (Gheorghie al II-lea). ati prădat târgurile de lângă Odriu. Gonind împăratul pe prădători, Și ajungându-i în marginea Mesiey, aă năvălit fără de veste, și tăind pre unil, pre ceia-lal i- 
"git, ajulându-le n6ptea, tabăr 

Li 

ai prins vii, puţin! ai [u- 
a încă o aă jefuit, și ai în- 

loannes Cantacuzenus tom. Ip 105. o. | £. Cornides Mss, dipl. tom.8, > Nicephorus Gregoras tom. 1. p. 130. N p. 196. . 
“ „9 Stritterus Bulgaricorum $ 394. |. * Ioannes Catacuzenus Iom. |. 4 Cantacuzenus ]. '€. E - p. 106—108.
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tors prada. — Apoi Sai dus împăratul îi în » Țazigrad se spună 
vestea bună moşului său. - 

«Incă în Țarigrad zăbăvea împăratul cel mai tinăr, când au 
murit Gheorghie Tertere cel mai tiner craiul Bulgariei, după . 
a căruia mârte celăţile Mesilor, de la Mesemvria - până la 

„ Stilbnu de bună voia sa sati supus împărăţilor romeilor, 
cărora Andronic cel mal bătrân le-au dat prefecti aleși de 
sine. Boesila, după mortea craiului, câle-lalte cetăţi ale Me- 
'siel, de la Stiibnu până la Copsin le-au luat fară de bă- 
taie, dându-se însele pentru n&mul lui, apol “trimeţiad: la 
împărați au făgăduit, că! împreună” cu cetăţile şi 'cu oștile . 
sale va fi ascultătorii de, dânşii, drept acâia i Sau îngâ- 
duit să se châme despotul Mesiel. ” 

«Nepotul din porunca moşului săi strângând oştile din. 
“ Vizantia și din Thrachia, sau dus; se bată E Filippopoiul. Acolo 

A 

ai. mers și Boesila cu ostașii săi întru ajutoriul romeiloi-. 
Incunjurând cetatea ai isprăvit o nimica, apărându-se vi- 

_tejâsce cei din lăuntru. Pentru că' Tertere după ce ai cu- 
prins Filippopoiul temendu-se, ca nu cumva se o ia înapoi 
romeil cu acâiaş înșălăciune, că 'era în marjinea amân- 
duror împărăţiilor, aşedase. într'ânsa o mie. de călăreți de 
cel aleși dintre Alani și Mesi, și doao mil de pedestrași — 

ca se o apere, ar cărora povăţuitori :era 'Itile, şi 'Ternere 
-prăsiți din Alani, şi Icaș dintre unguri, şi: era: mal, mare 

“preste dânșii Ivan.Rusul,. carele era mare vitez; şi prea: 
învățat în lucrurile de războiul. - Aceştia, măcar. € că murise 
craiul, apăra cetatea.» . 

Merge mai încolo Cantacuzenul + Și dice : «Până a bate 
Andronic cel: mai tiner Filippopoiul, cel mai de frunte 

ai răesilor (bulgarilor și ținţarilor), murind craiul Gheorghie 
Tertere al II-lea fără de moştâni, aii chiemat pre Mihail al 
IV-lea fiiul lui Streanţimer despotului prefectul Vidinului, ca- 

“rele era prăsit din mezi, și din: comani (moldoveni), și 
/ 

1 [dem ibidem p. 109. 

Cronica vomânjlor, Tom. .
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Pau rădicat craii, dându” Trinovul și ttă ț6ra. Acesta străn- 
gându-și la olaltă oștile, și luându-i ajutoriă de la ungrovlahi 

şi de la Schythe (moldoveni), împăratul romeilor carele bătea 
Filippopoiul (gândind că iaste mal slab de cât el), nu sai. 

apucat; ci. bătea cetăţile, carele se închinase romeilor Și era 

la munţi, prădându-le ținuturile.» | Sa 

Deci rai: încolo mergând Cantacuzenul 1 scrie, că 'îm- 

păratul Andronic 'cel mai tiner lăsând baterea Filippopoiului 

aii mers se întimpine pe craiul Mihail Streanţimer, ci mal na- 

inte aă făcul pre Gheorghie Briennie commendant preste Ste- 

nimah, şi Ţepena, şi pre Boesila Vaii slobodit se miargă pre 

a case, ca după trei dile, se vină la Potuca, Gre-care cas- 

tell vechiu şi stricat, de unde: era departe ș Miha cale 

numai de o di: 
Tăbărându- se împăratul | lângă Poluca i-au venil vâsle, 

că au murit Boesila în cetatea Copsin. Drept acâia desnă- 

d&jduind despre venirea ostașilor lui Boesila, și afară de . 

acâia împuţinându-se 6stea * prin cei răniţi la F ilippopoii, 

și prin cei: lăsați. cu Briennie, n'aii cutezat a se bate. cu 

Mihail al IV-l6a, ci Sai înturnat în Odriă, unde ajungând 

au înțeles că Boesila nai fost murit, numal cât. aut fost 

leșinat mâncând: nişte. bureţi. . 

„Graiul Mihail al IV-lea încă ati supus după acâia celă- 
țile, care se închinase grecilor, şi trimeţând .aită 6ste se 

schimbe “pre cea din Filippopoiă, Ivan Rusul aă eșit întru 

ajutoriu sai întru întimpinarea. oştei ceil noao cu tolă 
Gstea sa. din “cetate, şi ati rămas în nâptea. acâia afară de: 

cetate, ca se o dea a doaoa-di celor ce venise. Dară nebu- 

nsce at lucrat, pentru că Gheorghie Briennie commen- 

dantul Stenimahulut mârsâse cu ostaşi lut n6ptea se fure 

dobitâce și aflând cetatea. deşartă, o ai cuprins întru a- 
câia n6pte. Dimincţa vădând acesta oştile: craiului Mihail 

al IV-lea sai înturnat în Bulgaria cu buzele drâmboiale. 

1 Idem ibidem p. 110 seg. 

A
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| 

Enghelt pune datul ajutoriului de la românii cel din 
Dachia veche lui Mihail craiuluj. Bulgariei la anul 1324, 

„dicend: «Mihail Bessarab întru atâta își întărise țâra, cât 
în anul 1324 ai trimis ajutoriii lui Mihail Straşimirovici 
prințul Bulgariei. Ostea acesta o numâsce Cantacuzenul a 
ungro-vlahilor, ca. se arate că și grecil ai ținut Valachia 
ca 0 provinciă ungurescă.» Ci disa. lui Enghel nu iaste a- 
deverată; căci greci! nu pentru acâia numesc (era munle- 
n6scă Ungrovlahiă, pentru că ar întări, că iaste provinciă 
ungurâscă, ci pentru ca se o osebâscă de la Vlahia cea 
mare sai Moglena, despre carea am cuvintat la anii 1092 
și 1299. Mihail al IV-lea încă n ai fost firșt, ci craiu Bul- - 
gariei, carea nu o aă avut vre odată întregă. După ano- 

nymul românesc ? încă n'aii fost Mihail Bessarab ci Stefan 

Mailat” voivod -Ţerei Muntenesci pe vremea acesta. | 

Anul 1324. Carol Robert craiul Ungariei până Sau aşe- 

dat bine în crăime f6rte multe scutințe dăduse unora; ma! . 
ales. lăcuitorilor din Arde] ; sculințele acestea, mai vârtos 
care era, ca se nu'i p6tă judeca altul fără numa! craiul, 

în anul de acum. prin decretul carele se află la Lachici3 

16le le-ai tras înapoi și putcrea voivodilor din Ardel o aii 

pus la trepta în care fus6se mai de demult. 

„Despre Mihail al. IV-lea craiul Bulgariei scrie Cantacuze- 

nul la anul acesta, precum urmâză : «După acia Mihail. 

pre Boesila, carele avea Copsin. și alte patru târguri, fârte 

Pai sirins și trimețend ostași lau încurjurat, carele - mail 

mult de un an sai apărat bărbătesce, fiind ajutat și de | 

“împăratul cu călăreți și cu pedestrași. Mai pre urmă vă- 

dând că ai să pentru năvâlirile celea -multe și oprirea ce-. 

'lor.de lipsă spre traiul vieții, se pl&că cătră Mihail, i-au 

1 Joannes Christianus Enghel in | 2 Georgius Lakits in suis Ad- 

antiq. Historia Valachiae tom. Î. versariis. ! 

p. 150. ' 4 Ioannes Cantacuzenus tom, Î. 

? Anonymus Valachicus cap âf. p. Lil,
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lăsat și ati fugit la. împăratul: atunci târgurile acelea în- 
dată sai închinat lui Mihail, care ţinut dobândindu-l cu 
totă ostea au pornit asupra grecilor, și Thrachia, de sus - 
până la -Bera, cale de doao-spră-dâce dile, o ai prădat, 
măcar că nu mail prădzi ai dobândit; pentru că lucră- 
torii de pământ, simțind acâsta, se trăsese la cetăţi și la 
castelluri. : 

| «Impăratul din Didymotih pentru nedestule oști nu cu: 
teza, să iase asupra messilor, şi părându'i reă că nu pâte: 
răsplăti nemicilor câte făcuse, dând în pământ cu piciorul 
mănios aii însciințat pre Mihail, când se înturna, că — — 
neputându-se bate cu ttă 6stea lui, bucuros sar bate nu- 
mal el cu Mihail singur. I-au r&spuns messul, că faurul a: 

> cela nu. are crieri, carele având clâște, prinde ferrul ars 
cu mâna g6lă. — — — Drept acâia, că el nu va face. la 
„ce îl îndemnă împăratul, şi împăratul încă numai din mâ- 
nie' pollâsce acesta: dară va sosi vremea, când însoțindu- 
se la olaltă, -la olaită se vor şi oşti în contra nemicilor st. 
Dând răspunsul acesta Mihail sat înturnat în Mesia.» - 

După acâia scrie. acelaş Cantacuzen 1 așa: «Iară cum- 
-pănind.. vorbele, care le dis6se Mihail craiul mesilor, când 
aii răspuns împăratului. Andronic 'celuY mai tiner, —— alla. 
nai putut gâci, fără că Mihâil vrea să ia musre. şie pre The- 
odora sora lui Andronic celul mal liner, carea fus6se mă- 
ritală după craiul Osfentistlav; şi Sau sfătuit, ca [impăra- 
tul] cel mai tiner afară de- Țarigrad se stringă . oşti, ca se 

„năvălâscă în Bulgaria; iară de cumva, ar trimite .mesul se 
facă pace ca se ia pre sora sa, ostașii se se lase a case; 

- de nu ar făce acâsta, să: se țină ae ce sau apucat. După 
acestea eşind împăratul cel ma! tiner strinjea. ostași. 

«Când se strinjea 6stea, iată vin sol din Mesia, Grid şi 
Panţ, a cărora cuvintare acestea cuprindea în sine: Că 
craiul lor poltind prelenşugul împâraţilor. romeesci, au luat 

1 dem Cantacuzenus p. 115. seg.
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pre sora împăratului mure, -şi nunta s'au isprăvit; pentiu 
acâia se cuvine, ca tâte sfedile și pricinile de r&zboe să 
se aştde şi romeii făcând legătură de pace cu mesi să | 

„se împreune, și ferindu-se de a scârbi unil pre alții se tră- 

iască ca şi cum ar fi supt o împărăție, > 

«Bucuros. i-au primit: împăratul, și i-au -dăruit împără- 
lesce, şi ati mărturisit, că pre voia, lul s'au întâmplat cum- 

năţia acâsta. Apol au irimis la acelaș crai, acuma ca la 

un cumnat cu numiţik soli pre' Andronic Paleolog strato- 

pedyrhul şi pre Ioann Aplesfare, ca se facă pace, Şi au 

remas romeil şi -mesii îndelung în pacea acâia.> 

Până aci Cantacuzenul, carele pre Mikail al IV-lea nul 

châmă “firşt, ci- craii, și pre lăcuitorii Mesiei 'ceii de de- 
mult încă nul dice bulgari, ci mesi, ca se arate, că o 
parte a lăcuitorilor Bulgarie! de acum au fost români.: 

„Anul 1927. La anul acesta aşa serie Gregora!: e Carii ţi- 
nea cu Andronic cel ral tiner vă&dend îndelungata viață 

a celui mal bătrân, — — — au trimis soli la Mihail, ca- 

rele domnea în Bulgaria între Dunăre după mârtea lui 0- 
 slentistlav, . ca “se facă unire tare şi necurmată la olaltă. 
Pentru că vădând Andronic cel mai tiner, că craiul Ser- 

biei prea ţine cu cel mal bătrân pentru căsătoria, care nu 

demult o făcuse cu (Simonyda) fata împeralului, să lemea 

"ca nu cumva se. siea împrotivă, ca se nu polă face ce 

vrea; el au năzuit la Mihail, după carele nu demult se 

"măritase soru-sa musrea lui Osfentistlav. Căci făcându-se 

craiii Mihail, at l&pădat pre murea sa cea dintâii, -pre 

Nedea. sora lul Stefan craiului Serbiei, din carea avus6se 

prunci, Şi în locul €ii, luase pre Theodora sora împăratului 

(celui mai liner), pre carea o aflase văduvă în Trinov. 
«Drept acâia în: timpul acesta fiind şi mama. împăratu- 

"1ul în Didimotih, sau trimis solt la Mihail, ca sel cheme 

dinpreună cu musrea la. împăratul, și socră-sa împă&rătâsa 

1 Nicephorus Gregoras tom. 1. p. 238, 239.
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pentru multe priciul. Căci împărătesa de mulți ani prea dorâsce 

seși vadă fala, fiind 23 de ani, de când nu o ai vădut, | 

împăratul încă poftâsce se vadă şi pre soru-sa, pe carea nu 

o ai vădut vre odată, şi pre bărbatul eii, și pentru acsia, 

că” iaste cumnat, şi pentru ca să se sfătuiască laolaltă 

despre lucruri ascunse. Care fiind aşa, şi Mahail cu mu- 

“Grea mergând în Didimotih, multe dile sau ospătat. împt- 

„rătesce. . 

«Mal „pre urmă aşa, Sati întocmit la olaltă, ca Mihail 

se ajute pre împăratul asupra moşului săă împăratului ce: 

“lui mal bă&rân; iară împăratul se ajute pre Mihail asupra 

craiului Serbiei: făgăduind lui Mihail, că de va putea mă- 
zăli pre moșul săă, și lua tâtă împărăţia, îl va da mulți 

bani, multe pământuri, şi multe cetăţi din împărăţia 'ro- 

„meilor și ca la un cumnat în loc de zestre, şi ca la un 

soţ. Făcându- -se acâstea. așa, Mihail cu mucrea sau întur- . 

nat a casă, ducând multe daruri ȘI așteptând mai multe 

în timpul viitori.» 

Aşişderea scrie și Cantacuzenul!; ci ei nu înțeleg cum 
au fost, de pre Theodora frate-săi Andronic cel mai tiner 
până acuma nu o vEduse vre odată, şi mumă-sa de 23 de 

ani; când dânsa sai măritat după Osfentistlav în anul 1318. 

Doră au fost crescută de moșul săi împeratul Andronic 
cel mai bătrân? 

“ Anul 1328. Mihail al IV-lea craiul Bulgariei, după tocmâla 
în anul trecut făcută cu Andronic împ&ratul cel mal tiner, 

au trimis pre Ivan Rusul cu trei mil de călăreţi întru aju- 
toriu, dară nu lui, ci după cum se făcea, celui .mal bă- 
trân Andronic. Ajutoriul acesta mergând' până la Țarigrad 
nu Saii slobodit în cetate, ci le-aii căutat să se tragă în 
dărăpt şi să se tăhărescă lângă marea Nâgră,. căci amân- 
doi împărații se temea de înșălaciune. Drept aceia Andro-! 
nic „cel mal tiner, după ce bătuse ostile lui pre oștile celui 

1 Toannes Cantacuzenus tom. 1. p. 198. seqr,
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N 
mai ăt: rân;. at grăbit se între în Țarigrad, ci au "fost 0- 

prit: de străjari. Pentru aceia el încă sai tras la cetăţulca 

ce sai chemat Logos, nu departe de .acolo, unde se tă- 

bărdse Ivan Rusul cu ai săi, și tremețend la dânsul cu 

daruri, Pau făcut de sau înturnat acasă 1. 

-Dhpă acâia in 24 ale lui Maiii aii luat împăratul cel mal 

tiner Țarigradul, și : «audind, dice Gregora? că Mihail craiul 

Bulţarier bate cetăţile şi ţerile romeilor cele din marjini, 

și de va duce cât mai: curând la Didymotih şi la Odriu, a- 

vând cu sine pe plată 6ste nu mică din schythele (romăni!) 

carii lăcuesc la Dunăre, el însuși. cât mal în grabă ai mers 

I Odrii, şi trimeţând soll. la Mihail, Pau întrebat, pentru 

ce .aiă stricat pacea.. Cui i-ati răspuns acesta: Tu nu al fi 

intrat în Țarigrad, nici al fi cuprins î6tă împărăția, de aș 

A. vrut eă se ajut pre moșu-tăi, carele mi-au făgăduit mie 

și bani și (6ra din margini, care le-am perdut. pentru. tine. 

!“Cacr cu căte făgăduințe mia! încărcat, tu scil, şi cu mal 

“mari, de cât moșul tăi, nu numal ca se nul ajut pre el, 

ci pentru căsătoria cu soru-ta, şi cumnăţia cu tine?» Ci 

împăratul, ca se nu se vadă fricos, măcar că nu era în 

stat de a putea sta în contra lul Mihail, totuşi ati voit se 

câree norocul. Căci mal mult lucra după firea sa,: de cât 

după sfat și înlelepciunr, .or-ce Sar fi întâmplat, deci tare 

să găta oștile de âmbe părțile; iară împărăţia romeilor sta 

în mare primejdie şi frică, când muma și dâmna chemând 

“pre fiiul său, au țrimis la amândoi soli de pace, şi i-au 

' împăcat ca 0 mumă amânduror, carea nu se îndoia a do- 

jeni pre amândoi. Așa făcându-se pacea, Mihail dobândind 

fârte mulți bani, sati inturnat a case. > Așișderea scrie -și 
4 

Cantacuzenul 3, 

Daniil Cornidesî aduce - un hrisov al lul Thoma Voivo- 

!*Nicephorus Gregoras tom. 1. 3 Jdem Cantacuzenus tom. î. 

p. 256, seqq. Ioannes Cantacuze- | b- 200. seqq. 

nus tom, Î. p. 181. „+ Daniel Cornides Mss. dipl. 

2 Idem Gregoras tom. 1, p. 264. | tom. 2, p. 161,
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dului din . Ardi, dat. în Deva, în dioa lun. lie proroc în 
anul. 1328, cu carele Thoma, îmbucură pre lăcuitorii Epen- 

* dorfului- şi al Bâgăului, care era supușii lui Ioann Hennul, 
fiului lut Ioann, al fiiului lui Geubul, din carele. sau prăsit 
familia, comitilor. Betlen din | “Ard6l, ca se nu se temă 

„de vreso. răsmiriţă, nic! se fugă din: numitele sate, că el 
îl va apăra, pe credinţa sa şi pre eil şi: pre acâia, caril de 
acil inainte vor merge să lăcuiască acolo. 

“Anul 1329. La anul de acum. scrie anonymul românesc 1 
dicând: <Al cincilea Bess-rab vodă de la anul 1329 până 
la anul 1340 la IStopiseţ nu iaste, dară în hronica s6rbi- 
lor 'și în hronologhia ungurilor scrie, că la acest vălăt all 

"avut r&zboiă cu .Carol ? Neapolitanul craiul ungurilor, și sait 
biruit craiul. Se găsesce acesta Bessarab vodă cu dâmna, lux s 
Marghita la pomslnicul mânăstirel Câmpu-lungului.» Ebghel, 
cum Sad arătat la anul 1323, dice că Bessarab acesta Sati nu- 
mit Mihail. In căt iaste pentru r&zboiul lu! Carol Robert cu Bes- 
sarab vodă, războiul acesta toți istoricil îl pun la anul 1330, și 
eă încă acolo, adecă la anul viitorii voiă cuvînta despre dân- 
sul, numal Haner dice2, că sar fi întâmplat la anul de a- 
cum, pentru un hrisov,- care Vaii dat Carol arhimandrieă din 
Cherţ-în- 6 Dechemvrie al anului 1329; ; Și încă îndoindu-se 
dice acâsta. 

Anul 1330. «Vedând. Mihail craiul Bulgarie! dice Gregora 3, 
„că Stelan craiul Serbiei nu. se va aședa, până când nu se 

ădat pre. soru-sa, din 
a urma în crăime, şi s'au. căsătorit 

cu sora împăratului, aă trimis. sol. la împăratul Și. lau în- demnat, ca. se inăvălâscă în Serbia prin ţinutul romeilor: 
„pentru că el încă. va năvăli cu nare -6ste pre de-altă parte, 
ca strângându'l de doao latură se nu se p6tă apăra, ci per- 

! Anonymus Valachicus cap. 44 3 Nicephorus Gregoras tom. 1. ?. Georgius Ieremias Haner Reg. | Hung. Periodi 11. ..S212, n. 6, p. 219 seg.
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dend „mult din. ținulu'și se slăbâscă. Drept acdia până la 
slârșitul primăverei s'aii gătit de ste, şi cu începutul verei. 

“împeratul, carele nu avea oști de ajuns în protiva sârbilor, 
Saii tăberit în șesul Pelagoniei, lângă cetățuile- ce era su- 
puse .romeilor, și acolo aşteptă, până va audi, ce: sai în- 
tâmplat cu năvălirea cea mai mare a lui Mihail, ca' el apoi 

„seacă cum i sa vedea mai bine. Iară Mihail adunând 
Oste mare (căci avea din (6ra sa: 12,000, și trei mil de 
români pe plată), prin partea- cea de cătră m6qă-nâpte a 
Hemului ai năvălit în Serbia, mal pre acolo, de unde în- 
câpe riul Strimonului. Deci patru dile după olaltă tâte le-" 
au prădat și ars, câle i-au venit înainte, tăind Și arborii, 
nică stându“i cirieva înainte. A cincea di Sai ivit craiul Ser- . 
bici în răsăritul s6relui aducând mari oști cu sine, ale că- 
rora arme cu strălucirea lua : vederea ochilor, . stând oștile 
gata de a se bate, şi rădicându-se stâgurile, Stefan craiul 
pre ai săl i-au. îndemnat, să se. bată cu inimă, el cu o-mie 

de călăreți frâncesci, carii era mari în trup, tari şi forte 
învăţaţi la bătae, saii slobodit la stegul: lui. Mihail, şi tă- 
ind sai călcând mare parte dintrânşii, pre 6nsuşi Mihail 

- Pau prins viă, ci rănit, câia-lallă 6ste a-lut Mihail ma! tâtă 

aă perit acolo; câți ai mai remas, li s'au luat armele şi 
hainele, și "goli s'a lăsat a casă. Iară Mihail după acâia 
ai mai trăit: trei qile, dară. așa de rănit, cât nu'și cunoscea - 
pârderea sa, apol ne mal putend răbda ranele, ai: murit 

a patra di, şi împăratul audind: acesta, nici făcând sau per- 
dend ceva, s'aii inturnat în. Țarigrad.» | 

Așișderea, scrie Cantacuzenul !, numai cât dice, că Ste- 
fan. cu trei; sute de alemani sai repedit de ai luat stegul 

de la Mihail IV, și că pre bulgarii cel prinși pentru acâia 

nu i-au ţinut sârbi! robi, pentru că sânt omofili, şi ai gân- | 

dit. a fi păcat a”. ţinea rob. 

lară despre Bessarab: vodă aşa scrie Turoţie?: «În anul 

1 Joannes Cantacuzeuus tom. 1: 2 Joannes Thuroczius ia 'chro- 

„262. nica. Hung. part. 2. cap. 97:
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acela, când au perit Felician cel nevrednic de pomenire, 

„adecă în anul domnului. 1330, după ce au strâns craiul 

Carol Robert mare 6ste, dară nu. t6tă puterea sa, — — 

prin Zevrin au trecut în ţcra lui Bassarab Vodă (adecă 

volvodului românilor) în luna lui :Septemvrie,. îndemnat fi- 
ind de Thoma voivodul Ardâlului, și de Dionysie fitul lui 
Nicolae, al fiului lui Anha, carea (ră nu e dea se lăcui 
de n6m strein: ca din ț6ra acâia se seotă craiul pre Bes- 
sarab, sati se o dea vr unuia dintre acei doi îndemnători, 

  

ca se o moştenâscă, măcar că prințul (Bessarab) tributul 
sai haraciul tot-deuna lar fi cu credință plătit maiestatel 

crăesci. Iară după ce aă cuprins craiul Zevrinul şi castelul 

lui, tâte le-ai dat numitului Dionisie cu cinste de ban. 

“Carea făcândusă Bessarab aşa au vorbit cu craiul prin soli 

de omenie: «Pentru că voi, domnule al miei craii! aţi 

lucrat în strângerea oștilor, munca vâstră vi oiă. plăti cu 

șepte mil de marce de argint: Zevrinul încă aţi luat cu 

pulrea, și] aveţi în mâni, vi Poiui lăsa de bună voie, pre- 
ste acestea .haraciul cu care sânt datorii coronei vâstre, vi 

Voiă plăti cu credință în tot anul. Și totuși pre unul din fit 

nostrii oii da curţii vâstre se slujâscă cu cheltudlile n6- 

stre, numal- vă înturnați cu pace: şi vă feriți de primejdiă, 
că de veți veni mai încâce, nu veţi scăpa de dânsele.» 

Care audindu-le craiul, cu sumeţie ai grăit cătră soli di- 
când:cAșa spuneți lui Bessarab: că el iaste păstoriul oilor 

mele, de barbe îl voiă scâte din bărlâgele sale.» “Atunci - 
“un baron credincios comitul Zoliului şi al Liptoului,. anume 

* Dona, așa au grâit craiului: <Dâmne! cu mare umilință 

şi spre cinstea, vâstră vorbesce Bessarab, pentru acâia scri- 

eții, îndărăpt cu milă crăiască și cu dragoste.» «Atunci cra- 
iul ai poftorit cuvintele mai sus aduse, şi lăsând sfalul 

„cel mai înțelept, îndată ai purces mai încolo.să se bată, 
și neputând afla zăhărea pre sama sa și alor săi, în ț6ră 
necunoscută, între, munți și între păduri, în scurt timp aii 
început a Mămândi ânsuş craiul, ostașii lui și cail lor. Ca- 

7
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rea întâmplăndu-se sau făcut trevgă sai încetare de Ja arme 

cu Bessarab, şi 'făgăduind că va fi ascultătorii, și craiului 

îi va da securitate de a se înturna cu al săi, şi le va a-: 

văta calea drâptă. Ceaiul se înturna secur, şi încredințat în 

făgăduinţa necredinclosului. şisimatic, -ai venit -într'o cale 

"cu tâtă 6stea, carea cale încunjura şi de âmbe părţile se 

închidea cu ripe prea înalte, și mai nainte unde era, ca- 

lea mai largă, era umplută lare de români pre mai multe 

locuri. Nesciind acestea craiul și băgându-se cu a! săi în 

calea acâia, multime nenumărată de români umblâfd pre 

țermurii căci, arunca săgeți în .6stea craiului, carea era . 

în fundul căii, ci nici cale se pâte dice, ci-ca o corabie 

strămtă, unde pentru strămtore cădea, caii cei mal tari cu 

călăreţii de iâte părţile, pentru că nici se putea sui împro- 

tiva românilor pentru ţepișul de âmbe părţile, nici putea 

fugi pentru umplături, ci sta ca şi pescil în veise saii în 

mrâjă ; cădea tinerii și bătrânii, prinții şi cel puternici fără 

de alegere, ținând mișaoa, întîmplare de sâmbătă până marți. 

— — Şi Sat făcut acolo ucidere prea mare, şi ai cădut 

mulțime nespusă de ostași, de prinți şi de boâri, sămbălă 

în ajunul sântului Martin şi duminecă. "Acolo ai perit și 

trei prepositi adecă Andreii prepositul Albel-crăescl, bărbat 

forte de cinste și sub-cancellariul maiestatel crăesci, cu pe- 

câtea craiului ai perit; iară Mihail. prepositul din Poşega, şi 

Nicolae prepositul din Alba Ardelului; iarâși Andreiă pleba- 

nul din Şarub, şi fratele Petru dintre dominicani, bărbat de 

omenie ai primit. păharul morţii cel amar: pentru că în ca- 

petele lor ai bătut 'cuie de lemn. Omorâtu-s'ati şi, nisce 

preoți, caril era capelanii craiuiul, cădu-tai și dintre comani 

mulţime nespuse. — — Du-s'aă românii așa dară multă prinși 

* vătămală și citovi, luatu-sau multe arme şi veșmînturi 

scumpe, aurul și argintul, şi: vasele câlea scumpe, multe 

punji de bani și mulţi cal înșelaţi,. înfrânați, care tote le- 

au dat lut Bessarab. Craiul mutândui armele și hainele 

ai îmbrăcat cu iale pre Dejeu feciorul lui Dionysie, pre ca-
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rele socotindu'! a fi craiul, amar Vaii omorât. Iară craiul 
cu: puţinel prin apărarea unor credincioşi de abia au scă- 
pal. — — Cădea - prin prejurul oștilor și din cânâsca mul- 
țime a. românilor ca „muscele. —— Numerul românilor, 
caril Sau ucis acolo prin unguri, numai computista din iad 
Tau. cules, Craiul după întâmplarea acâsta au venit la Te- 

- miș6ra, și de “acolo la Vissegrad». 
De ver lua afară slăbiciunea inimil, carea o arată Turo- 

ţie în: sfârsit asupră.. românilor, așișderea scrie Bonfinie 1, 
Dlugoş 2, Petru de Reva3, Spondan „Şi alţi! ma! mulți. 

Cum. că pecâtea carea; au perit cu Andreiă prepositul Al- - 
bel-crăiesci, aii fost pecâtea cea noao a craiului Carol Ro- 
bert, se vede din hrisovul: ce s'au dat lui Dejeu din Elefant 
tot întru acesta an „mai nainte de a peri Andreiii, care hri- 

_sov se -află. la: Feiervari 5 » Şi să închide așa: «Am dat car- 
lea: acesta întărită cu. pecâtea nâstră cea înduplecată, noao 
și avlentică. Dat prin mânile cucârnicului bărbat Andreiă 
prepositului bes&ricit Albei sub-cancellariului: „curței n6stre, 
în: anul Domnului 1330, al crăimei: n6stre iarăși 30». 

„Anul 1831, Cura sai purtat împăratul Andronic cel mai 
tiner, „după ce au murit cumnatul său Mihail IV „craiul Bul- 
gariek, Cantacuzenul 6 pre scurt scrie dicând : «Cu puțin 
“după acâia însciințându-se împăratul, că mai marii mesi- 
lor, după ce-ai murit craiul, sau ca se. îmbunâze pre Ste- 
fan craiul, Serbiei, sat pentru altă ceva, «pre Theodora mu- 
Grea lui Mihail Şi. sora împeratului cu pruncii eil o ai l&- 
“pădat din. Mesia, şi crăimea cu curtea cea crăiască o au 
dat surorel lui Stefan, carea fus&se mat nainte măritată după 

„Mihai! ŞI pruncilor ej, — — S-au strâns oștile, și năvă- 

2 Antonius Bonfinius.rer. Hung. | - * Spondanus ad anum 1330. „deea, 2. lb. 9. Nr, î. Srvari în analeati „2 Ioannes Dlugossius” in „hist, tor, Ca rolus ejorvâri In analeoib pol. lib. 9., sg. | . 5 Ioannes Cantacuzenus tom. Î. | Peirus” de Reva: centuria 4. p. 265, seg. 
* 

pa
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lind în Mesia ai prădat multe. s și prin închinarea de” bună. 
voe aii cuprins Anbhialul, Mesemvria, Emul,. Cmenia, Roso- 
castrul și Deampoiul, apo! sai înturnat în Tarigrad». 

Așișderea scrie și Gregora 1, Cantacuzenul 2 mal pre urmă 
aşa scrie despre Theodora: «Sora împ&ratulut Andronic mu- 
Grea lui Mihail craiului Bulgariei, după ce ai murit bărbatul, 
şi sau înturnat la. frate-s&i, urând vi iața de curte sau că- 
lugărit, și din Theodora sai numit Theodosia». 

Toannichie Basilovici 3 proto-egumenul din Muncaci încă 
aşa scrie la anul trecut şi cel de acum: «Coriat prințul 
Novogrodului ai avut patru feciori: pre Alexandru, Con- | 
stantin, Gheorghie şi Theodor; pre carii luându'! întru ajulo- 
rii Oligherd în anul 1330 s'au dus asupra curuților, caril luase 
Samoghiţia, și omorâse pre talăl lui, luând înnapol Samo- 
ghiţia, al doilea an s'a sculat asupra tătarilor, carii de la 
anul 1241, când au venit Bat cu 600,000 în Polonia, Si- 
lesia, Moravia, Ungaria, ş. c. ţinea Ucraina și (6lă Podo- 

lia, și mult năcăjea pre litvan! vecinii Podoliei, Și i-au bă- 

tut în anul 1331 tăind și trei cral al lor; pre Catlubah,. 

Cațabeii şi Dimeiter, şi curăţind de dânșii i6tă Ucraina și 

Podolia, Oligherd, după ce aă curăţit Podolia de tătari, o- 
ai dat nepoților săi: dur Alexandru, Constantin, Gheorghie şi 

"Theodor Coriatovici, dându-le şi 6ste spre “paza şi apăra- 

rea el. Scrie Coialovici pag. 290, că afară de Becota şi. 
Smotrica, Camenecul încă pre vremea acestor patru fraţi. 

Sau zidit. Ci preste puţin timp chiemându-se Gheorghie să 
domnâscă în Valahia şi Moldova, și murind otrăvit în Su- 
câva, Theodor încă mergând după mârtea tălână-săă să dom- 

nâscă în Novogrod din Litvania, Podolia tâtă au r&rnas lui | 

Alexandru și lui Constantin». 

Se [ie fost chiemal Gheorghie Corialovici se domntscă în, 

  

! Nicephorus Gregoras tom. î. 
p. 281, seq. : 

„pen Cantacuzânus tom. 2. | tione Coriatovitsiana part. 1 cap. 2. 
p. & o 

* Toannicus Basilovi!s de londa-
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Moldova, p6te fi, dară în Valahia n'ar fi încăput de: Bes- 
sarab vodă. Mie mi-ar plăcea a sci, de unde au scris a- 
cestea “Basilovici „carele almintrelea nu scrie minciuni. 

Întru acest an ai cumpărat și comilii Vaş partea din 
» Sântul Jude, cârea. mai nainte n'aă fost a lor, precum a- 
rată hrisovul carele se, află la Copil, şi-sună așa: — — 
<Capitulul besâricii Ardslului tuturor creștinilor, carii vor 
vedea pagina acâsta, sănătate în mântuitoriul tuturor! Voim: 
să vină la însciințarea tuturor și celor: de acum, Şi celor 
viitori, că venind de faţă înaintea n6stră Ladislav Benci, 
Ioann: și Paul, feciorii lui Ioann bocriului de Ceamafaia din 
comitatul Dăbâcei despre o parte, și Nicolae Vaş cel mai: 
mare fecior a -lui Emic, Iacob fiiul lut Ciama şi Nicolae fiiul: 
lui Ioann.al fiului numitului Emie' pentru sine și pentru 
fraţii săi cei ce nu sânt de față, despre altă parte, același -La- 
dislav Beni, Ioann și Paul, feciori! numitului Ioann bo6-. 
riului. din Câmafaia, „ne-ati mărturisit cu gura lor, cum că 
partea lor, carea o ai în satul Vaşuntelec, unde iaste: 

” biserica. S. Egidie în comitatul Dăbâcei, și o ai căpătat de 
moșie, pentru 15 marce de argint, măsurate cu greutate 
de păment deplin o au dat, vindut ş istătuit numitului Nico- 
lae Vaş, celui mai mare. fecior a. lut Emic, lui Iacob fecio- 

„rului lui Cema și lu! Nicolae fiiului lu! Ioann al fiului lui 
Emic, cu t6te folosurile, * și ce se țin de dânsa, precum am 
dis, şi înaintea n6stră o. aă dat, vîndut şi stătuit, ca de 
pururea şi de a nu se chiema înapol se o țină și moște- 
nescă cu pace, şi se o -aibă cil, moștenii. lor, şi următo-: 
rii moștânilor lor, legându-se preste” acesta numiții Ladis- 
lav Beni, Ioann și: Paul, fil lui loann bocriului din C6- 
mafaia, că vor mântui cu munca. și, cu cheltuelile lor pre 
Nicolae fiiul lut Emic, Iacov” fiiul lui Câma și pre Nicolae 
fiiul Iul loann, sai pre mMoșiânii lor, sai pre următorii 
moştenilor lor de LOtă pâra, carea cu vreme Sar putea face 

. 

1 Copi: tom, 31, p. 98.
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de măcar cine. Intru a căruia lucru mărturie şi tărime de 

pururea, la. rugăciunea âmbe părților am dat acestea în 

tărite cu pecstea n6stră. Dat.Sâmbătă înaintea Rusalilor 

în anul Domnului 1331 fiind preposit Dominic bisericel 

n6stre.» 

  

Anul 1332. R&ă destul, când cine-va nu se ține de cuvint, 
căci Gmenil se l6gă cu cuvintul, dobitocele cu funea. Can- 

tacuzenul mai nainte dis6se, că musrea cea dintâi a lul! 

"Mihail al IV-lea craiului Bulgariei au lost soră lui Stefan - 

craiului Serbiei, acum "dice că i-ati fost mătușe. Ei nu cerc 

"* nemurile, ci numal istoria Bulgariei, încât aă fost bulgarii 

una cu românii, precum am arătat la anii mal din nainte. 

Așa dară. scrie Cantacuzenul 1 la anul de acum Qicând: «In- 

cepând primăvara din Țarigrad sau luat cărți, că doi mal 

mari ai mesilor Raxina protovâstiariul, și "Filip logofătul. 

pe crăiasa sa mudrea reposalului Mihail Și mătușa craiului 

Stefan, o ai lăpădat din. crăime, carea cu pruncii săi sai. 

dus la craiul Stefan fiiul sororel sale. Aceia trăgând în partea 

sa şi. pre alți mesi și-au pus craiă pre Alexandru vărul ut 

Mihail şi fiul lui Streanţimer, carele, cât sau făcut craiă, 
au strâns tote oștile mesilor, şi chemând mulți români! 

întru ajutoriiă, ai purces împroliva cetăților, care se închi- 

nase romeilor, Și „LSle, le: al. luat, „îndărăpt afară de Mesem- ' 
! 

vria.> 

Aşişderea scrie Și Gregora 2, “luând afară rudenia craiulul 

| Stefan” cu mure a lui Mihail, al. IV-lea. 

Stritter2 serie, că numal Haicocondyia dice, că pre A- 

 lexandru' Pati pus craiii Bulgariei Stefan craiul Serbiel. 

Până a face, care sau dis mal în sus, Alexandru craiul 

Bulgarie), împăratului: Andronic celul mal tiner în 18 Iunie 

al anului de acum i sau născut fii din impărătGsa. Anna, 

| 2 Ni us Grezoras 
! Ioannes Cantacuzenus tom. Î. | . Nicophorns Gregoras tom. Î, 

. ' &. 

p. 980, | „ja Striuerus Bulgaricorum $ 440, 
5 Ă -
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al căruia botez. cu mare pompă Sai ținut în Didymotih şi 
de. abea isprăvindu-se, împăratul, precum scrie Gregora., 
mal nainte de a spune, sai rădicat cu '6ste asupra lui 
Alexandru, ca se cuprindă iarăși cetăţile, care se închinase | 
lui Alexandru “cu puțini: ma) nainte. Drept aceia întrând în . 
(era: nemicului t6te le-ati prădat ȘI ars, încă și bucatele, care 
era strânse de pre câmp, şi âmblănd cu îngrozire pre la 
celăți, unele i s'au. închinat, din carele păzitori! de Alexan- 

„ru puși .cu tocmâlele ai eșit. Acestea înțelegându-le Alexan- 
dru și supărându-se, ai trimis soli de pace. Căci nu se 
cuvine creştinilor ca să se mânce unul pre altul, patân- 
du-se face pace între. dânșii și almintrelea, ci armele mai 
bine să le întârcă asupra necredincioșilor.e La. care împ&- 
ratul au răspuns: că drept iaste, ca cetăţile câle de rome! 

„. făcute se fie supuse romeilor, şi at slobodit solii fără de 
ispravă. Pentru că moșul săi împăratul Andronic prin Glaba, 

„carele ocârmuia atunci 'Thrachia, zidise sat diresâse mai bine 
de 15 celățulci în vârfurile Și stani! Hemului,. ca se oprâscă 
năvălirile Schythelor ca cu un părdte. Care audindu-le A- 
lexandru, nici putendu.-le suferi, şi-au strâns oştile ca la 8000, 
și ati chiemat pe “plată ca la 2000 de Schythe (moldovân)), 
şi pornind din: Trinov, a 5-a di au sosit la Rosocasiru, şi 
acolo sai tăbărât, căci audise că acolo e şi împăratul.2 

Acestea așa. le scrie şi Cantacuzenul 2, numai despre so-.. 
lia lui Alexandru scrie așa: «Soliel i-au dat loc, şi pacea 
o au.făcut supt: acestea condiţii, ca între romei şi mesi 
se fie legătură de pace, Și unil altora. se nu se împroti- 
vEscă: mesil se ia, înapot. Anhialul, și Diampoiul se'l dea 
îndărăpt, şi despre câla-lalte se fie în pace. Așa, s'au făcut 
legătura între oblăduitori în 16 calende ale lui Sextil, o- 
rânduind amândoi Şi celatea . și 6menit SEI, unde se jore. 

“În n6plea acdia, când trebuia: se jore a doao di, Schy- 

, Â- 2 | antacuz tom. Î. p. 1 [dem Gregoras tom. 1. p. 297. dem Caniacuzenus om o a 281. seq,
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thele aii venit întru âjutoriu lu Alexandru împrotiva: un- 
chiului său Bălaur, tai Mzehaopov ră Detov, chemaţi. de. dân- 
sul, care Bălaur stropșise (era, şi trăgând o parte a ţerei spre 
sine, pustia tote. Gândind Alexandru că cu prilejul acesta 
va avea ceva folos, de va slobodi pre Scythe asupra. îm- 
păratului, au dis, că unchiul său iaste aprope, și trebuie 
Să dea. preste dânsul — — Aşa aă înșelat pre varvari,— — 
Drept acia în reversatul dorilor într'armaţi pre o cale 
strâmptă ai purces asupra romeilor. Privedorii îndată ai 
vestit nemicilor, şi împăratul au întrarmat pre al s&,— — 
Și iată când mergea, au audit .bucinul. Schythicesc, carele 
nu sună ca câlea-lalte bucine, ci grâznic, carea e destul .var- 
Varilor să se aprinqă la. bătae. Pentru carea. cât de departe 
se cundsce. Totuși gândind împăratul, că nu sânt schythe, 
ci că sânt gele de preste Dunăre, carii tot acâlea: arme ai, 

; care le au și schythele, fiind hal loţi săgiătători gete, carii 
„„ venise întru ajutoriii mesilor, “şi ca se facă mai mare 
“spaimă, sufla cu bucin schythicesc, în carii nădăjduind A- 

“ lexandru bucuros ar și la băltae: — — Dupa. ce Sau -a- 

“propiat, Sai cunoscut că sânt schylhe, căci nu Sai ames- 

tecat cu mesiţ, — — Biruihţa fără nic o indoială-aă fost a. . 
mesilor, pentru că romeit ai fujit în Rosocastru. Alelexan-- 
dru craiul mesilor pre la amâq! au trimis'pre Ivan unul 
dintre bodrii să la împăratul, şi au poltit, ca pacea de eri 

» „se fie statornică, şi pentru mal: mare întărire se dea. îm- 

păratul pre tata sa după feciorul Iul.» | 
Aşișderea scrie şi Gregorai, ci destul de încâlcit şi reă, 

că nai scris apriat, pre cine înțeleg prin -schythe şi gele. 

Ei cu Strilter 2 înțeleg prin schylhe pre moldoveni; „prin 

gele pre românii din Țera. Muntenescă. 

Anul 1334. Prea vestitul Daniil Cornides? aduce la anul. 

pg Gregoras tom. Î..P- |" o panic Comides Ms: din. 
2 Idem Stritlerus Bulgaricorun, “tom. 2. p. 162. 163. 

Ş 410. . 

„Cronica româniloy. Tom. Î
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acesta. trăi. diplomaturi ale comitilor Betlen, tute irâle date: 
în partea lui Ioann Heniul împrotiva sasilor. din Iad, carii 

cuprinsâse cu puterea Ependorful de la Ioann Henul. 

Anul 1337. Murind loann Henul, și rămânând de dânsul 

un fecior, a nume Martin, pentru slujbele tătâne-s&ă cra- 

iul Carol Robert pre Martin Pau priimit supt apărarea sa, 
„poruncind lui “Ladislav comitului secuilor şi al Bistriţei, și 
lul Stefan Pogan în locul lu! Thoma voivodului din Ardl, 
carele era lângă craii, aşișderea şi lul loann Horvat să! 
apere de sasil din Iad, carii îl năcăjea pentru Ependort. 
Datat craiul hrisâvele „acestea. unul la. numiții bărbai, 
altul la sasii din Bistriţă, din Vissegrad i în anul 1337, Și 
se află la Cornidesl. - 

- Anii 1339: și 1340. «Imp&ratul Andronic cel mal tiner, dice - 
| Cantacuzenul 2, ătind tâte, câte era de lipsă. la nunta fetei 
sale, din Țarigrad sau dus în Odriu, ca acolo se ţină 
nunta. Acolo ai mers și Alexandru craiul messilor cu fiiul 
său Mihail Asan, pre „carele îl numise craiă. Şi binecuviîn- 

„tările nunţii după legi se făcea în celaie, iară ospățul era 
„„ în râturile .ce se qic Comneni, nu departe de cetate, lângă 

riul Tunţa. Opt dile sau ospălat, şi a noao di craiul A- 
- lexaridru cu mesii luând pre fata împe&ratulul pre Maria 
crăiasa sa. din nâmul-' Paleologilor, o aă dus în Mesia, pe- 
trecendu-o „mulți: dintre romei până în Trinov, unde re- 
mâind aceia, pre care îl: dăduse tatăl său spre slujba el, 
ceia-lalți sau-înturnat.> . _— 

Gregora încă dice 3: «Împăratul „u murea sa dâmna 
mergând în Odriă, au făcut căsătoria cea mai de demult. 

 Tăgăduită, dând pe fata sa, carea umpluse 9 ani, fecioru- 
lui lui Alexandru, carele âmbla în 15 ani. De unde sau 
făcut tare pace între mesi Și între romei.» 

"1 Daniel - Cornides .Mss, dipl. 
tom. 2. p. 163. sed. A Nicephorus Gregoras lom. î. 

2 Ioannes. Cantacuzenus tom. Î.|; = p. 307. | p- 887,



499 

  

Iară Basilovici! aşa, serie la ani aceștea: «Theodor Co- 
riatovici povăţuitoriul Novogrodului murind frate-săi Con- 

stantin, din voința lui Olgherd au urmat în tâtă Podolia; 

ci dobândind și Podolia Theodor, a: început a se impror 

tivi unchiului s&i. Oligherd povăluitoriului Litvaniei, . n 
vrând a'1 da tributul, carele îl poftea. „Drept accia mâniin- 
du-se Oligherd sai sculat cu r&zboiă asupra nepotulii său. 

Acesta ca să se potă apăra, ati venit în Ungaria la craiul 

Carol Robert pentru ajutorii asupra unchiului săi, luând 
a sine t6te-avuţiile, şi întărind cetățile Podoliei, Cameune- 

» Scala şi Socolecul cu străjari de comâni. Venirea a- 

cica în. Ungaria a prinţului Theodor Coriatovici Sai în- 

fâmplat “în anul 1339. Iară al crăimăl lui Carol (nu: 31, 

„ci. 39). Stricovsc cartea 12, cap. 4, Ocolschi, pag. 5ti» 

«Întru acdia zăbovind Theodor 'Coriatovici în Ungaria, 

Olgherd au cuprins tâte cetăţile din Podolia tăind pre ro- 

mâni, şi prindend pre Niestah generariul lui Theodor Co- 

riatovici, ai pus.în locul: lui preste Podolia pre Gastold 

Litvanul în anul 1340.» | 

In anul 1339 au dat craiul Carol Robert un hrisov, prin 

„carele aă poruncit capitulului “din Taurin, ca se reâmble 

„Cratca sau Banifeuldea din comitatul Taurinulul pentru 8 fe- 

ciori al lui Ioann fi iului lui Emic Vaş, caril se strămutase 

din Ardâl în Ungaria, pentru groza comitului Nicolae Va 

a celui mai mare fecior al lut Emic, carele-la atâta au ve- 

nit în anul: 1340, când era comit de Cluș, cât ai dobân- 

'dit un hrisov iarăş de la Carol, ca (6t. Suhutardul, Ţega, 

Sas-Silvaşul și Sânti6na se fie numal ale lut. şi alți Va: 

șeşti, de vor polti ceva din satele acâlea, să se judece cauza 

numai prin craiul Ungariei, carele va. fi. _Hris6vele acestea 

se află la Copi” 

" Anonymul ro omânesc 3 la anul 1340 iarăș așa scrie : AI 

2 Cop Mss. tom. 31. p. 104%. 

197. 130. 

* Anonşi mus valachicus cap: 4%. 

1 loannicius Basiloviis de (un- 

dalione Koriatovilsiana pari. -L. 

cap. 3
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șeselea, Ladislav vodă Bessarab' de la anul 1340 până la 

anul 1345 la ldtopiseţ nu iaste, dară 'se dovedâsce dintr'un 

hrisov al lu Mircea vodă, ce iaste la mănăstirea 'Tismană; 

întru carea dice, că la acest văiât domnea unchiul săi: 

Vladislav vodă Bessarab. La istoria ungurescă scrie, că la 

acest. vălet Ludovic craiul. Ungariei ai supus pre Leiot 

vodă domnul țerei Moldovei supt haraci, şi pătendu-se și 

cu domnul erei Românesci la Bran la Apulurţu, şi Saă bi- 

ruit craiul, ci după văldt se vede că nu acest domn ai 

avut razoidi. Acești trei domni ai domnit:45 de anl.» 
Până aci anonymul, “ale căruia. dise nu “mi se ved u fi 

adevărate; pentru că istoricii unguresc! la anul 1342 dic, 
că la asul acela în Țâra Românescă domnea Alexandru 
Bessarab, apol Laiot din Moldova. au domnit pre ..la 
anul 1370. . 

Anul 1341. -De: loann Henul! strămoșul comililor Beliân 
au remas trey feciori: Martin,: Ladislav și Nicolae, de. la 
aceştea iarăş cuprins6se 'sasii din -lad Ipendoriu!,. pentru 
acâia craiul Carol Robert înfruntă pre comitil din Braşăii 
și -Bistriţă Ioann și Iacob -fiit lui Nicolae, și poruncâsce în . 
anul de acum, ca Ependoriul să li” dea îndărăpt, precum a- 
rată Cornides. - , | 

Cantacuzenul 2. încă așa serie după “mortea împeratului 
Andronic. celui may tiner, când el încă nu răpise împără- 

„ţia dicând: «Craiul mesilor Alexandru cerea prin soli de 
„la, împărălâsa și de la romer pre Sisman fiiul lui Mihail, 

cul îl urmase, cel ce era ca un 'sârgunil în 'Tarigrad, ŞI 
era născut din sora -lui Stefan craiului Serbiei, carea Îu- 
s6se lepădală de bărbat, după ce s'au căsătoril acesta cu 
sora lui Andronic celui -mal tiner, iară după mortea lui ai 

- domnit puţintel în. Mesia, până ce iarăş Sai pus jos din 
crăime” prin unii din cej: puternici, ȘI atunci cu loann unul . 

1 Daniel Cornides Ms, dipl. tom. * Ioannes Cantacuzenus lom. 1. 
4 

Zap p.. 852. 

|
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dintre fiii săi s'au dus. la fratele săi craiul Serbiei. Sisman 

celalalt fecior al ei sau fost dus în sârgunire la Schythe, 

(adecă la comani sai moldovâni, din caril se prăsise tată-său 

Mihail, vedi anul 1323), şi au mult zăbăvind acolo, după 

mortea împăratului de bună voia sa se trăsese la, romei. 

Pre acesta îl. cerea aşa dară Alexandru, ca pre un may 

mare nemic al săi, dând al6jere romeilor, ca sai se”! dea 

pre Sisman sell giunghie, sai să se gale: la războiă ; căci 

nu pote-fi prâten romeilor, până când vor ţinea aceştea 

pre: nemicul lui la sine.» | 

Azişderea scrie Gregora.!, apoi amândoi scrii, că Canta- 

cuzenul ca mare. domestic ai venit până Ja marginea Bul- 

gariei cu oştile grecesci, şi ne dând pre Sisman sai îm- 

păcat cu Alexandru. 

Anul 1342. Ioann Cantacuzenul' marele domestic după 

mortea împăratului Andronic -celui mul tiner sai rădicat 

asupra împ&rălâsel “Annei, şi a filulul ei a lui Ioann Pa- 

leologul, și ati răpit împărăţia. Iară odrianii” cari ţinea cu 

îm p&rătâsa, ai chiemat întru ajutorii pre e Alexandru craiul . 

Bulgariei, carele au şi mers, gândind că va putea supune 

şie .Odriul, ci odrianii nu Paă-primit în cetate, dicând că 

Jor nu le 'trebue domn, ci soţ. Drept acâia AGxandru s'au 

lras la, Didymotih, şi de acolo aiă irimis se prade Thrachia, 

dară au perdut mulți prin greci şi turci caril venise întru 

ajulorii Cantacuzenului, „pentr u acdia au trimis soll de pace . 

“la Cantacuzenul 2. 

Carol Robert, craiul Ungare avend patru fectori pre 

Carol, Ladistlav, Ludovic și Andreiii, cei dintăiă Carol şi 

Ladistlav au murit în vârstă. tin&ră, pre Ludovic Pai nu- 

mit craiă Ungariej, iară pre “ Andrei, crai Neapoiului, apoi 

au murit în anul de acum în 16 Iulie, după ce aii dom- 

- , . _ e acuzenus tom. 2 
1 Nicephorus Gregoras tom. 1, Ţoann. Cantacuzenu , 

p. 370. e pu a seg.
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_nit de la. ungerea sa în craiii 42 de âni, iară de la în: 
cotonarea sa 32 de ani. | 

“ În locul. tătâne-s&i a lui Carol Robert, fu încoronat craiă 
Ludovic cel: dintâiă în vârstă de 16 sai 17 anY?, fiind de 
faţă şi Thorha voivodul Ardelului în Alba- crăiască 2, 

Anul 1343. loann Cantacuzenul din qi în di întărindu-se 
în împărăție, în anul de acum aii dat un hrisov cu slove 
de aur scrise. lui. loann: Angel prefectului Thessaliei, în ca- 

_rele scrie &: «Puterea n6stră poruncâsce, orănduâsce” și pune 
pre, iubit fratele maăiestătey nostre domnul Ioann Angel cap 
sau. prefâet cetăților Şi terei Vlahiei până când va trăi. — 
Ca . prefectura Vlahiei se o ţină până la, sfârșitul vieţii sale; 
ci se nu-l fie slobod a o da fiiulul săi, de nu va îngădui 
aceste de noii mărimea n6stră. — Se-vestescă acesta prin 
tâtă Vlahia, şi se facă pomenire și de dâmna Anna Pa- 
leologa şi de fiul el împăratul Ioann Ș. Cc. 1.2 
"Din hrisovul acesta doao poți culege : întăiă, că Valahia 

de-acum se numâsce. Ungrovlahia, ca să se osebâscă de 
cea din Thessalia, adecă de Moglena; a doao, că Canta- 
cuzenul tot ținea în cinstea lor pre împărătâsa Anna și pre 
loann fiiul ei, măcar că aceștea nu vrea„sel cunâscă îm- 
p&rat pre Ioann Cantacuzenul. Căci şi în anul de acum, 
precum însuș mărturisesce5, așa de tare ati fost bătut Can- 
tacuzenul de stea împărătâsii, cât i-ai căutat a. fugi la 

„craiul Serbiei, carele ținea pre soră lui Alexandru craiului 
Bulgariei. Pre Alexandru iarăş îl trăs6se în partea, sa cel 
ce ținea cu împărăl6sa, şi figăduise: Didymotihul, de nu 
se va . mal înturna Cantacuzenul; pentru acâia Alexandru 
au și lucrat la cumnatu-săi se potâpă pre Cantacuzenul, 
ci improtivindu- -se mal ales SOru-sa . crăiasa, Serbiei, nai 

l Thuroezius f. „165. seg, "Bon- 4 Ioannes Cantacuzenus tom: 2. 
finius f. 399. se 491 

-_—2 De Ciicăllă f. 173. Chronicon | P- 491- 
Budense apud Thuroczium.!  - 5 Idem Cantacuzenus tom. 2. 

* [Nota lipsește în mser:] p. 536.
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dobândit plinirea. voii sale; apol înțelegând că turcii vin 

întru ajutoriul Cantacuzenului, el sai înturnat în Bulgaria. 

“Cum” că Ludovic cel dintâiii craiul Ungariei, curând după 

încoronarea, sa, ar fi aședat larma sasilor din Ard6l, precum 

scrii Turoţie!, Bonfinie?, de Reva5, și mal toți istorici” 

unguresci, e de a se crâde; pentru -că Poteu 4 pricina încă 

0, spune, pentru carea s'au fost lărmuit sasi, adecă . pentru 

nedreptăţile, care .suferise supt Carol Robert. Dară că A 

„lexandru Bessarab oblăduitoriul Țerei Românesci ar fi venit 

la: marginea Ard6lului, și Sar fi. închinat și supus craiului, 

precum dic tot aceiaş istorici, eii unul nu, pociii crâde, ȘI 

din aclea, care le voii arăta la .anil viilor, lu încă.vel 

Îvedea, că iaste numai bârfâlă. Însă ai putut fi, că Alexandru - 

/ Bessarab sai întâlnit cu Ludovic cel dintâiă, ca cu un bun 

“vecin, nu ca cu un stăpân. Și dintru aceia, ai „iscodit 

după accia că sai supus lui Ludovic. - 

„Anul 1844. În anul acesta sati în cel îndată viitoriă s'au 

căsătorit Ludovic craiul Ungariei cu Margareta fata. împ&- 

ratului apusului Carol al VI-lea, din carea n'aii avutprundi, 

şi dânsa stârpă au și murit în anul -13495.- 

__ Tot întru acesta an Sau dat hrisovul acesta fămiliel co- 

mililor Vaş, carele se află la I Feiervari 6, şi sună așa: «Lu- 

" dovic din mila lut Dumnedeiă craiul Ungariel credincloşilor 

săi, măritului bărbat Iul Nicolae voivodului Ardâlului, și celor 

ce sânt în locul lui, sănătate şi grație. Fiind că Nicolae şi 

Ladistlav Vaş, fiil lu oann al fiiulul lul Emic, sânt în ce- 

tățulca n6stră, ce se chiamă Holevem, lângă Brașei în 

marginea. crăimei nostre, de ţin şi apără cetățulca acâia, şi 

Petru Ruf e cuprins în diregătoria agazoniei lângă no), şi 

“pentru acâia, în pâra, carea el. şi Nicolae cel mal bătrân 

1 Thuroezius part 3. cap. 3. | f. 329. Pistorius f. 767, Timon 

2 Bonfinius decad. 2. lib. 10. | in epit. Chron. f. 49. 

5 
“ t 4 

. . . 
. 

4 ete de E eva conu e 5 Carolus Fejârvâri in analectis 

5 De Cculo f. 176. Bonfinius tom. 2. Nr. 36%,
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NVaș cu fiii să. Ioann și Ladislav, iarăş Laurentie, Toann. Ca- 
rele. se chiamă - Ațel, Deşi şi Thoma Rulf fecloril nu- 
mitului Ioann al. fiului lui Emic, ar avea împrotiva altora, 

- sai alţii orl cine, împrotiva lor în măcar ce termin îna- 
 Întea vâstră de față a veni cu anevoe pot; vrem și tare 
vă 'poruncim prin acestea, ca până la' venirea n6stră în 
părțile. acâlea, cu- nici o greotate se încărcaţi bunurile lor, 

„ ci.să le-lăsaţi în statul î în care sânt — — Dat în Vissegrad — | 
în anul dom. 134.5 

larăş întru. acest an ai făcut pace Ludovic între Andeeiti | 
„episcopul Ardâlului, între n6meși, s&cui și sasi, şi hrisovul 
Vaii dat în. Alba Ardelului a treia, di după sărbătârea sân- 
tului Iacob din anul 1344, care hrisov se. află la Cornides 1. 

“Anul 1945. Anonymul românesc 3 așa scrie la anul de a- 
cum, dicând: <ÂI septelea, Alexandru vodă I&t 1345-—1360. 
După l&topiseţ la acest vălet-ai avut războiă cu Ludovic 
craiul Ungariei. La st 1346 întrând tătarii în Ardel au 
mers și el întru ajutoriul, tătarilor: iară la hronologhia cea 
vâche se vede a fi pus anul 1356, când ai întrat tătarii.» 

Anonymul *nostru : bine. dice, că Alexandru domnul Țerei 
Românesci ai bătut pre Ludovic craiul Ungariei, că și Petru 
de Reva încă mărturisâsce acâsta, 'cum voiu ar&ta la anul 

„1380, măcar că nu spune anul în care sau întâmplat răz- 
boiul acesta. Cum s'au supus așa dară lui Ludovic în a- 
nul 1343? Întrarea tătarilor în Ardel eu oiu aduce la anul 
1352, vedi şi anul 1360. 

Andreită craiul Neapoiulur, fratele lui Ludovic craiului Un- 
gariel încă nu bine aă umblat în anul de acum; pentru | 
că din îndemnul loannei mueril sale fu sugrumat, din ca- 

“rea faptă mare războiă Sai stârnit la anii viitoriă. | 
Din hrisovul lui Stefan volvodulul din Ardel, „carele Pati 

1 Daniel Cornides Ms, dipl.tom. | De Kădo. î. 179. Bonfinius 
Sp f. 333. Pistorius f: 767. Timon in 

2 Anonymus vălachicus.cap. 44. | epit, chron. f. 49.
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Si dat în. oclavele sântulul Mihail din: Turda. în anul 1845, ŞI 

se află la Copit, acestea se culeg: -în anul 1291 Petru fi- 

iul lui Farcaș ai mers în faţa capitululuy din Ard6l' cu Pe- 

tru filul lui Pousa, cu Bofa 'secuiul filul lui Petus, și cu. 

Emeric filul lui Batus, și au mărturisit, „că el ad: vindut - 

giumă&tatea din “"Tega, şi din Sântul-Jude numiţilor trei băr- 

baţi, lui Petru al Pousei, lui Bofa 'Secuiului, şi lui Emeric 

pentru: 15 marce, și despre acâsta aii dat carte capitulul, 
cu carea carte în anul de acum în adunarea din Turda 

Stefan cel mare fiiul lui Thoma al filului lu! Pousa, ca un 

nepot al lui Petru al Pousei, ai cercat se ia gimătatea, 

'Ţegel. și a Sânlul- Judelui de la comitul Nicolae Vaș cel 

mal bătrân, şi de la doi. feciori al lui loann şi Ladislav; 

ci ar&tând aceștea dreptăţile sale, Slefan cel mal mare ai 

| perdut: pira, și i sau poruncit tăcere de pururea, făcân- | 

du-se mincinosă cartea. capitulului. 

Anul 1946. Ludovic craiul Ungariei. cu hrisovul cel în Vi- 

segrad dat a ş6sa- -di: după s&rbătârea sântului Marlin din 

anul de acum,  întăresce hrisovul tătâne-s&ă, cel în anul 

1321 dat comilului Nicolae Vaş castellanului din Ciceu, şi 

hrisovul acesta al lui Ludovic se află la Feiârvâri 2, 

Anul 1347. După cum arată hrisovul craiulut Ludovic cel 

de la Cornides3, Iordan arhimandritul mănăstire” din Mâ- 

“ năşturul Crușului sau fost jăluit craiului, că Deme şerbul Iul 

Stefan Pogan ai cuprins și ine cu pulerea prediul Tibur- 

t6lchea din otarul Caiantăului, dicând; că lui i sau dăruit 

de craiul Carol Robert. Pentru acâia Ludovic poruncesce 

din Buda în părâsima anulu! 1347 lui Stefan volvodului 

Avdâlului, ca se cârce lucrul şi de va judeca, că Tiburtâl- 

chea şaii ţinut de Caiantăik prediul acela sel dea mână- 

stiri, precum au şi făcut. 

! Kopi Mss. tom. 31. p. 121. 3 Daniel Cornides Mss. dipl. toin. | 

| 2 Carolus Fejârvari in analeclis |. 

tom. 2. Nr. 360. 1. p. 28,
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Acelaşi Cornides! mai aduce un hrisov al capitului din 
Bălgradul Ard6lului, prin carele se arată, că Devecâriul cu 
cădință sai luat de Nicolae filul lui Andreiii pentru multe 

„purtișaguri şi tâlhăril, şi sau dat în mânile volvodului Ste- 
pn, nefolosind 'ceva punerea în protivă a lui Lavrentie fi- 
vului lui Avel și vărului numitului Nicolae. | 

: Lambechie 2 încă arată, că în soborul palamitelor din a- 
nul 1347, în carele Sau măzălit Ioann Caleca patriarhul 

din Țarigrad, s'au iscălit și Methodie mitropolitul din Varna. 

Anal 1318. Vrând Ludovic craiul Ungariei se izbândâscă 
mortea (ratelui săi a lut Andreii craiului Neapoiului, încă în 

anul trecut sai gătit asupra neapolilanilor şi în anul de a- 

cum în luna lui Ianuarie ai agluns la ei. Crăiasa: Toanna 

au scăpat mal. nainte cu fuga, iară pre ceia-lalii vinovati 

i-ai prins, și pre unii i-ai potopit, pre alții i-au pus la 

închis6re. Pe pruncul Carol nepotul săă Pai trimis în Un- 
garia, şi el mai zăbăvind acolo, aii chiemat pre Stefan vol- 
vodul din Arddl, și punându'! se ocârmuiască ț6ra, Sai în- 
turnat în țara sa, luând întră titulii cei mai vechI și titu- 
lul craiului din Neapoiă, supt: carele şi bani au bătută. 

Diseiii că au chiemat pre Stefan volvodul din Ardăl, şi 
ati pus se ocărmuiască (6ra; căci Cornidest aduce un 
hrisov al lui” Stefan, carele Ta dat în Turda, pre la Sân- 
glorz în anul de acum, din care hrisov chiar se vede, că 
Stefan nau mers de odată .cu craiul în Italia. 

Amul 1349, De sau fost și strămutat. cel opt nepoți ai lui 
Emic în Ungaria de groza unchiu-săi comitului Nicolae Vaş 
celui mail bătrân, cum Sai ar&tat la anul 1339, dară lo- 
sagul din Ardâl nu Pai părăsit; pentru că se află la Copi 5 
hrisovul acesta : 

240, Cornides idem pag. + Daniel Cornides Ms. dipl. 

„ 2 Lambecius libr. 8. ce. G. tom. î.p.9 9 
3 Lucius f. 366. de Kiikild £ m p- 5 

180. Bonfinius f. 335. : - | 5 Copi Mss. tom. 31. P- aaa.
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„NOI capitulul besâricii Ardâlului . facem însciințare tu- 

“turor cărora se cuvine. cum că venind înaintea n6stră bo- 

rii, adecă magistrul Nicolae disul Vaş “cu fraţii să Ladis- 

lav disul Vaş, Ioann disul Ațel, Laurentie, Petru Ruf, Thoma . 

Ruf, şi. Deșău disul Vaş despre o parte, iară despre alta Mi-. 

hail, Nicolae, Thoma şi Iacob feclori! lui Iacob ai filulul Cia- 

ma, ne-au spus, că 6), ca se se dezrădăcineze: t6tă scârba 

svedzei din mijlocul lor, şi frumseța păcei se înflorescă, şi 

unil..pre' alţii să se pâtă îmbrăţoșa cu dragoste frățâscă, lă- . 

sând tâte pârile, care fusese între dânșii, prin ment buni 

şi nmeși sai bosri aşa sar fi întocmit între sine și sai 

întocmit înaintea nâstră: ca numiții fiii lu! Iacob al fiului 

- Jar Ciama, Mihail, Nicolae, Thoma și. Iacob se vîndă par- 

tea sa din patru sate, adecă din Suhutară, din Țâga, din 

“Săntioana și din Silvaş, care sânt în comitatul Dăbâcei, 

pentru” patru-deci de marce de argint de. cel curat, numiţi- 

lor verilor să lui Nicolae, Ladislav, Ioan, Laurenlie, Pe- 

tru, Thoma, şi lui Deşeii; și o au vindut înaintea n6stră,. 

luând şi priimind banii deplin supt legătura acesia, "ca de 

cum-va “cu vrâme ar veni numiții Mihail, Nicolae, Thoma 

şi “Iacob, sau moștânii lor 'să se legiuiască cu ceia-lallă 

parte pentru numitele sate înaintea ori căruia judecătorii, 

se fie pedepsiți ca. şi caril fac duell. Dat pe la bobot&ză în 

anul Domnului 1349». | o - 

Am dis mal nainte că nepoții lui Emic, din Ioann al doi- 

lea, fecior, ai fost opt; pentru că atâța am aflat în hriso- 

vul la anul 1339 adus, ci în hrisovul acesta Mihail al op- 

tulea nu s6 pomenâsce, dâră ai fost murit. 

Tot la acesta an se aduce un hrisov şi de Cornides! și 

de Feiervari2, care Pau dat în Bistriţă pre la Săn-Nicoră 

în anul 1349, în partea lui Ţoânn fiului lui Ţegul asupra 

sasilor din Căpuş și Valdhid: «Andreiii comitul secuilor, 

al Braşăului, Sătmariului şi Maramurășulul». 

Dan. Corn. Mss. dipl. tom. 1, 2 Car. Fejârvâri in analeclis 

p. 243, . tom. 2. Nr. 342.
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Amul 1350. Stefan Lațcfi voivodul din Ardel lăsat fiind se 

_ocărmuiască crăimea din Neapoiii, fârte multă gâlcâvă au - 

“avut cu cel ce ținea cu crăiasa Ioanna, pentru acâia Lu- 

- dovie craiul Ungariei în anul de acum iarăș aii trecut în: 

Italia, unde aă lăsat în locul lui Stefan, întâiii pre Nicolae, 

-apot pre Andreită Laţe iarăşi volvodii din Ardl, ci fără de 
noroc, măcar că Andreii bine s'aă purtat în trei ani. 
_Halcocondylla 2 la anul de acum aşa scrie: «Alexandru 

au oblăduit Bulgaria, până ce ati murit, trăindu” feciorul 
Sisman, carele ai urmat în crăimea părintescă. Împrotiva, 
acestuia, sai - sculat - Amurat fiiul lui Orcane "(căci bătând 
pre sârbi), au prins arme în contra lui Susman craiului 
Mesie), şi. bătându-se cu mesi! nu mulți ai tăiat dintr'en- 
ŞI, căcl au scăpat nevătămaţi spre Dunăre. Susman de a- 
colo. ati trimis șoli la Amurat, şi făcând pace, sati priimit, 
ca de aci înainte. se fie între pridtenii lui Amurat. Deci şi 

- în cumnăţie ab pășit cu Amurat, luând muiare pre fata lui 
„cea' din Braida născulă, pre carea o luase Amurat, când 
au fost rănit. Pre csia-Pallă fată o dăduse Amurat craiului 

grecesc lui Andronic, fiului împăratului loann Paleolog, căci 
“acuma alungase Ioann- din împărăție pre Cantacuzenul». 

La anul. 1339 am ar&tat că Alexandru craiul. Bulgariei. 
ai avut fiii pre Mihail V, Asan, pre carele mai nâinte de 
a] însura, Tai fost numit crai Bulgariei. La anul 1341 
jarăș am arâtat că acelaș Alexandru aă cerut la mârte 
pre Sisman fiiul craiului Mihail IV, Streanţimer. Cum p6te 
„fi așa dară ca Susman, despre carele. vorbâsce aci Halco- 
condyla, se fie fost fecior lui Alexandru ? Vedi şi acâlea, 

„care le voit serie la anul 1358, şi am scris la anul 1332. 

Auul 1351, În anul acesta Ludovic craiul Ungariel au în- 
tărit privileghionul, carele . Lai dat bosrilor Andrei al -Il-lea 

€ 1 De Ciikiilă £. 181. seqq. Bon- | 
finius  f. 336. “Timon in  epitome i Chalcocondylas p. 18. 
chronologiea f. 48. a 

,
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în anul 1929, și ad mal adăogat 25 de. inchietuni, "care -Lote . 
se pot vedea în legile Țări? unguresc]. 

lată magistrul Thoma Vaș, precum arată Copi 3, acest 

contract au făcut cu verii să dol feciori ai comitului Ni- 

colae Vaş castellanului 6re- -când din Ciceii prin hrisovul con- 

"ventului din -Cluş- Mânăştur, care hrisov după acsia s'au în- .. 

noit prin 'capitulul din Bălgrad, şi sună așa: 

«Nol capilulul besâricel” Ardelului facem însciinţare! tutu- 

ror, cărora se cuvine; cum 'că bosriul măritul Thoma, fi- 

„Xul ul loan, al filului - lui Emic câstellanul “din Cerens, 

Cherengh, venind înaintea n6stră de faţă, ne-au dat nisce . 

cărți deschise ale cinstitului Convent.al prea- -curatel ver- 

gurel Mariei din Cluş-Mânăștur rugându-se, ca no! cărțile 

„acâlea se le înoim, care sună așa: d 

__«Nol Conventul prea-curatei vergurel Mariei din Cluş- Mâ- 

năştue facem însciinţare tuturor cărora se cuvine, că ve- 

nind de faţă înaintea nâstră Ioann și Ladislav feciorii lui 

+ Nicolae Vaş „despre o parte, iară despre alla magistrul Thoma, 

fiul lui Toann, al fiului lui Emic, prin! numiţi loann şi 

Ladislav ni sau spus cu gura, că el. de mare lipsă fi fiind 

asupriți, gimătatea lor din satul Sântioana chiemat, din co- 

mitatut Dăbâcei, carea încâpe de la un-izvor din partea de 

„cătră mâqă-nople, Şi merge pre curgerea izvorului călră TE. 

sărit pre supt râtul cel mare despre partea Bissarului, cu 

tole [olosurile și veniturile €il de la datul acestora întrun 

an, o ar fi zălogit numitului măritulul Thomei, fiulul lui . 

locnn, al fiului lui Emic penleu 100 de Mlorinţi de aur, şi 

0 ad zălogit înaintea n6stră deplin şi întrâgă, plătind şi 

primind banii întru acesta lyp: ca, de n'ar rescumptra, Sail. 

mar putea răscumpera numiții loann şi Ladislav  gimăta- 

tea lor din Sântioana de la magistrul Thoma la terminul 

„Dus, înaintea nostră se se învingă în îndoită sumă de bani; 

„iară de vor vrea saii putea rescumpera numiţi! Ioann şi 

' Corpus Juris hunz. tom. 2. | + Copi Mse, tom. 31. f. 139, 

p. 58—59. o]
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Ladislav disa gimătate: în terminul pus, magistrul . Thoma 

va. fi datorii . a.-li-o da îndărăpt pentru summa acâia. Des: 
pre carea întărim acâstea cu pecstea nâstră. Dat a. șâsa-di 
după serbătârea apostolului Thomel în.anul 1351». 

«Noi drept acsia văqâud, că magistrul Thoma, fiiul' lui 
Toann, al fiului lui Emic, castellanul de Cereng are drept, 

numitul contract,. carele fără 'de vre o îndoială. iaste ade. 
vărat, Pam scris de noii în acâstea, care le.dăm întărite 
cu pecstea n6stră aceluiaș magistru Thoma. castellanului 
de Cereng. Dat în serbătâre ea sântului Lavrentie, din anul 
Domnului 1354». a 

Precum se vâde din înoirea hrisovului. acestuia, feciorii 
comilului Nicolae Vaș celui mai bătrân Ioann şi Ladislav, 
nu Sai ținut de“termin, şi pentru ac6ia gimătatea lor din 
Săntioana.. a -remas la Thoma Vaș. 

Anul.1352. Clement al VI-lea papa de la Roma, ca un bun 
„păstorii dorind sei îmulțescă turma, în anul de acum 
în luna lui Iulie, din Avenion. ai. îndemnat pre Ludovic 
craiul Ungariei, ca se cuprindă tote țerile de prin pregiur, 

în care lăcuesc shismatici, „numai se” un6scă cu bescrica 
“Romei. 

„Cum - că Andreiti” Laţe voivodul Ardelului au bătut pre 
tătari carii jefuiau țâra secuenâscă, omorând pre : Athlam 
povățuitoriul lor, și prindând mulţi dintr'Enşii, pre carii i-ai 
trimis craiului Ludovic la Vissegrad, mărturisesc Ioann de 
Chichelei 2, Ranzan 5,. Bonfinie+ şi Petru de Reva5; dară 
anul în carele s'aă întâmplat nu'l otăresc : drept. acâia Timon $ 
pune anul.1352, Sigler? 1353, HartnacchieS 1344, Han? 
anul 1346 şe. |. Eu ţin cu Timon; tu, poltorâsce acdlea, 
care le-am scris la anul 1345. 

! “taynaldus ad în 1802, Aloy- 5 Petrus de R6va centur. 4. [. 94. 
sius averra in epit. Constit. pon-.|:: son: : - . „49, tit. tom. 2. p. 278. : Timon in epitome chron- | A 

2 Toannes de Chiikiillă 1, 177, | = Sigler 1.55. . 
3 BRanzanus f. 377. 5 Harinăcius p. 4. . 
4 Bonfinius f. 329. 9 Tlan, p.131.
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Anul 1353. Daniil Cornides 1 aduce un hrisov al: Conven- 

tului din Cluș-Mânăștur, din carele se vâde, că în anul de 

acum s'aii reâmblat otarul Noșfalăulul și al Decei de cătră - 

otarul Unguraşului în partea magistrului 'Thomei, şi al lui 

Nicolae, feciorilor lui Paul, castellunului din Balvanios saă 

Unguraș, Se a. | 

| Anul” 1354. La anul acesta mi-ai venit inainte un hrisov 

al prea luminate familiei comitilor Vaş, carele astăqi în 

28 Fevruarie al anului 1809, când tocma am plinit 56 de 

ani de când m'am născut pre lume, îl scrii în Sinnea satul 

comitatului Aba-uivar din Ungaria, în curtea măririlor sale 

ca se le ars mulțămita, carea li se cuvine nu numai de 

la mine, carele scrii, ci şi de la aceia, pentru al cărora 

folos serii acestea. Hrisovul 'se află la Copi2 şi sună așa: 

<Noi capitulul bes6recel Ardelului facem însciințare tuturor 

cărora se cuvine; că am priimit cartea bosriului Dominic, 

"vite-voivodului din Ard6l noao scrisă cu cuvintele următere: 

-_<Inţelepţilor şi cucernicilor bărbaţi; cinstitulu! capitului - 

“besricel 'din Ardel domnilor şi prâtenilor săi, Domninic 

viţe-voivodul din Ardăl poltâsce întărirea preteșugului și a 

cinstei! De la -pretenșugul vostru poftim prin acestea cu cu-. 

viinţă, ca cărţile, care vi le-a da magistrul Nicolee Vaș, 

căstellanul din Cohalm, închise Și supt -pecâlea vâstră, să 

le deschideţi, şi făcând să se înoiască, supt pecetea vostră 

în formă de transcript deschise se le dați numitului magi- 

“ strului Nicolae după obicâiii, şi precum poltesce dreptatea + 

acâleaşi cărți nerase și deschise însemnându-le cu vârful 

peceţei” vâstre. Dat în Sintimbru a treia qi, a octavelor ser- 

bătârei apostolului Iacob în anul D. 135% 

«Iară cărţile; care ni le-au dat numitul magistru Nicolae. 

Vaș închise sup! pecâtea n6stră sună aa 

«Noi capitulul biscricel Ard6lulul lacem însciințare, că 
S 

1 Daniel Cornides Mss, dipl. | 2. Co i Ms, tom. 31. p. 13. 

tom. 2. p. 68. De



e 

519 

  

- boeriul Nicolae Vaș din Sântul Jude venind: inaintea nostră, 

cu numele său Şi al fraţilor săi loann şi Ladislav ne- au făcut 

protestaţie, că Benedict 'Textor deregătoriul' magistriului Mi- 
haili camerariului domnului nostru craii din Sec, între me- 

tele satului Sântul Jude în locul chemat Fiuzâș şi Sene- 

ghete, ar fi luat de la un iobaglu al lor românul Christian 

200 de oi, doi cat, dol bol, și 36 de porci, împrotiva căruia 

- Benedict Textor, pentru luarea -numitelor dobitâce, el sar fi 

făluit adunării nâmeșilor cel ţinute în Turda în anul de acum 
în Dumineca din naintea Ispasului, care Benedict Textor ar îi 

răspuns, că el n'ar fi luat numitele dobitâce în locul ce se 
ține de Sântul Jude, .ci în locul ce se ține de Sec; iară adu- 

“narea nâmeşilor din partea Ardslului cu un cuvint ar fi măr- 
turisit şi dis, că locurile acâlea, adecă Fiuz63 şi Seneghelei . 

nu . Sai ţinut vre odată de Sec, ci pururea ar fi fost'ale 
bosrilor din: Sântul Jude, şi de satul acela sar fi ţinut. Ca- 
rea: mărturisire cum că așa sau făcut prin toți hori "din 

adunarea acâia în cărțile craiului închise, ne-au spus de 

faţă magistrul Mihail protopopul din Dăbâca soţul şi con- 

| canonicul: nostru;. carele au fost trimis.în locul nostru . la 

- numila adunare, şi Gheorghie fiiul lui Iacob unul dintre 

judecători, despre care “au pollit să dăm cărţile nâstre de 

* protestaţie, care le-am: și dat, aducând cu sine dreptatea 
de obște. Dat. în aglunul Rusalilor în anul domnului 1354, 

«Noi drept acâia priimind cârerea cea direptă şi legiuilă - 
„a domnului viţe-voevod, cărţile nâstre cle închise am fă- 

cut să se taie și să se deschidă, şi deschise și tăiate să 

„se scrie în formă de pațent din cuvint în cuvint, și întă- 

rindu-le cu pecâlea numitului Nicolae: Vaş le- -am dat, căr- 

țile n6slre câle mal denainte tăiate şi deschise; cu vârlul 

'peceţel nostre însemnându- le. .Dat a treia di din oclavele 

serbălârei apostolului Iacob în anul mal sus însemat. » 

„Anul 1356. la anul acesta aduce Cornides! un. hrisov al 

Il 1 Daniel Cornides Mss. „dipl. tom, 1 p. 30. 

7 N»
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lui Andreiii voivodului din Ard6l dat din adunarea tuturor 

nâmeșilor în Turda ţunut pre la dioa tuturor sfinților, în 

care hrisov satul Bevna din comitatul Cluşului Saii jude- 

cat a fi al lui Martin fiul lul Ioann din Calian, împrotiva 

mânăstirii“ din Cluş-Mânăștur. 

Anul 1357. Precum se dovedesce din hrisovul, carele se 

“aduce de Copi!, Petru Rut, feciorul lui loann fiiului lui | 

Emic Vaș, în-anul de auum era castelan în Ciceu... 

Anul 1358. La: anul 1350 am arătat ce scrie Halcocon- 

dyla despre bătaia” sultanului Amurat celui dintâi cu bul- 

gari. Aci voii înturna de pre tălienie în românie, care le 

serie Foresti 2 tot despre acdia bătaie qicând: «Amurat cât ai 

dobândit schiptrul împărăției turcesci, ca se întrâcă pre mal 

“marii să, carii nu mult sau. norocit împrotiva împăra- 

ilor din Țarigrad, pentru ajutoriul bulgarilor, îndată și-au: 

pus în inimă, să se izbândescă despre bulgari, apucându-se 

de Alexandru. craiul 'lor. Numai -acâia împedica pre Amu- 

vat de la trâcerea în Evropa, că nu avea corăbii; drept a- 

“câia ai năzuit la genovez], şi i-au adus la atâta, cât i-au 

lrecut. 6stea,. plătindu-le câte un galben pentru fiesce-care 

ostaş, şi genovezilor mai plăcându-le banii, de cât l6gea cre- 

şlinescă. Așa dară au întrat în. părţile Bulgariei, și rămâ- . 

nând într'ensele sai îndrăgit într'o fată a lui Uroș craiului 

Serbiei. Pentru acâia. ai întrat în Serbia, şi au-luato mu- 

Gre şie “cu putârea de la tată-stii.  Îmbucurându-se de în- 

vingerea acâsla, vrea se cârce mal mari triumfuri în- Bul- _ 

garia, ci '6re ce r&scâlă. din Asia Pati chiemat a case pre 

Amurat. Dară fiind că” pomenirăm de bătăile lui Amurat 

„cu "bulgarii, de lipsă iaste ca se spunem şi pricina, pentru 

carea Saii pornit acestea. Supt povăţuirea lui Marco Caio: 

vică a despotului Bulgasiel se: sculase cea. mai mare parle 

N 

+ Copi Mss. tom. 8Î..p. 132.. | mondo islorico tom. 6. lib. 2. 

% Antonio Forestt nel Mappa- | CaD. 2 

Cr onica românilor. Tom L, 
33
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a grecilor împrotiva împăratului Ioann Palâolog, și el era. 

aprope de ași pârde împărăția. Vedend așa dară împăratul 

loann. că nu iaste în. stat, de a putea răzbi şi pre bulgari 

şi pre greci, ai năzuit la Amurat, carele îndată au trimis 

întru ajutoriul lui 12,000 de turci, pre carii împreunându”i 

“cu 6stea sa, lesne au bătut pre cel ce se sculase asupra | 
sa. Unii dic, că Amurat însuș ar fi Lrecut în Thrachia cu: 

acestea 12, 000. de ostași.» | 

Calvisiel nu mult schimbă istoria, numai anul îl multă 
dicend: «În anul 1360 loann împăratul Țarigradului, fiind 

încungiurat de Marco despotul “Bulgariei, ai cerut ajutorii 

de la turci, carii prea bucuroşi ai mers întru ajutorii, și 

pre Marco Vaii fugărit; “pentru 'acâia Amurat din învoirea 

împăratului aui ținut Calipoiul, şi cu puţin după acâia, după 

ce ai: fugit prefâctul Odriului în Ost, și au lăsat cetatea 

fără. povăţaitoriă, : Odriul încă Pai cuprins, şi şi-a pus sca- 

unul întrânsul în anul Heghirei 761.» 
Ioann Baptista Egnatie 2 încă dice despre Amurat: «După 

acâia fiind chiemat de împăratul Paleolog asupra bulgarilor 

| şi-a frate-s&i prinţului” Moriei, caril se sculase cu arme în 

contră“, ai trecut în Evropa cu doao-spră-dâce :mil de o- , 
stași, şi ai luat izbândă despre bulgari, și alți nemici a! 

« împăratului. . Deci îndulcindu-se cu avuţiile Evropel, făcân- 

du-se că vrea se aș6de” pre dușmanil împărăției, au trecut 

Hellespontul pre la Avod cu corăbiile genovezilor, şi ai 

“cuprins Caliopoiul cu alte celăţi. Acela ai fost anul 1363. 

După ce au cuprins Odriul, puţin timp ai trecut, și au bă- 
tut pre sârbi. și pre bulgari, tăind pre Lazar prințul Ser- 
biei în bătaie, ci după acâia Amurat încă fu omorit de un 

şerb al lu! Lazar în izbânda domnului său. » - 
„Vedi -cum schimbă Halcocondyla, Forest, Calvisie şi Eg- 

natie nu numa! anii, ci şi oblăduitorii Serbiei și al Bulga- 

  

7 

. 

! SethusCalvisiusin opere chro- |. 2 Ioannes Baptista Egnalius. de 
nologico. romanibus principibus lib. 2,
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viei: de pe vr&mea acâia, când s'au întâmplat acestea, șI 

gâcâsce, care are mal drept. 

“Amul 1339, <Murind Stefan. volvodul Moldovel, dice Diu- 

goși, la români, mai marii. cărora fugăriţi fiind” din Talia, 

se cred a fi fost din nmul volschilor. Aceștea fugărind 

-pre ruteni sai ruşi din Moldova întâiu cu înșelăciuni apoi 

cu putârea, may pre urmă au priimit. legea. şi obiesiurile . . 

„rutenilor, ca cu atâta mai lesne se potă cuprinde Moldova 

"de la denşil. Grea. price sau stârnit între do! feclori al re- 

posatului “voevod, adecă între Stefan şi Petru, pentru stă- - 

pânirea Moldovel. Pentru că cu. Petru, măcar că era mal 

tiner în vârstă, ținea cea. mai mare parte a porilor pen- . 

tru istețimea' minţii .lul: și el cu sirguința sa și cu ajuto:. 

rința ungurilor fugărind pre Stefan Și pre boril, pre caril nu 

i-ai putut trage în partea sa, au cuprins î6tă Moldova. 

Iară Stefan cu bosrii să neputând răbda nedreptatea, ce i. 

se făcuse, și temându- -se, ca nu cumvă —Petru dobândind 

domnia, sei facă ceva mal rei, ai năzuit la Cazimir cra- 

iul Poloniei, carele avea, şi bani şi ste destulă, rugându-se | 

ca, se ajute, și legându- se, că de va dobândi domnia Moldo- 

vel, tâtă țera, el şi următorii să1 vor fi credincloși supuși al. 

craiului Cazimir, şi al următorilor lul. Cârea.. condiţie pri- . 

mindu-o Cazimir din- sfatul divanului săi, au trimis oste 

din Cracoă, Sandomir, Lublin şi din Russia, cu Stefan, 

ca sel pună în scaunul Moldovey. Ostea"acâsta pornind 

îndată după Sânt-Petru, şi ajungând la pământul nemicilor, 

vro câte-va bătăl mici au. și sprijinit cu noroc de la ne-.: 

mici, caril se ferea de vro bătale de plin. Iară Petru în- 

cunglurând bătaia de plin cu Stefan și cu I6șii, Sau întors 

la înșălăciuni. Era în ţinutul Sepenicului nisce păduri. i6rle 

mari, și neagonisite, ce se chiema Plonini de: român), prin. 

cari! trebuia se trecă Stefan cu 6stea leşescă, ca se stră- 

bată în Moldova. Pădurile acestea, cei despre partea lu 

1 Joannes Dlugossius în historia polon. lib. 9. 'ad ann. Chr. 1859,
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Petru pre lângă căi. le-au tăiat cu firezuri așa, cât copacii. 

de âmbe părţile, și dea. drâpta: şi dea stânga au stat nu-: 

mal înținați, ca impingendui de amândoao părțile. unul să 

"obâră pre altul spre drum. Întrând aşa dară polonii saii 

lâşii în pădure, românii au i împins copacii cel din capete. 

ŞI copacii cădând unil pre alţii, ai oborât preste drum, şi 

sărobit şi încurcat “nu numai pre volnici, ci și pre cai, 

„şi armele, fără de războiii. Pentru că trupinile și ramurile. 

pre cei iai vitâji voinici încă i-au turtit, şi le-au vătămat 

la unii mânile, la alţii piciorele și la mar mulți alte părți 

ale trupului. Câia-laltă mulţime spălmântându- se au. primit 

jugul supunerii, şi cu ceva mal mulți sau prins de cât sau - 

tăiat, Prada carea o „ai dobândit, cu atâta au fost mal 

plăcută nemicilor, cu câl au fost mal întrâgă. Căci măcar 

că cail mal mare parte era: stujiți de. arbori, tătuși armele, 

veșmintele şi unâltele, fiind că nimenea au pulut scăpa. 

| sai aduce ceva indărăpt,. sau cuprins de biruitor. — — 

Audind Cazimir craiul de pârderea acesta, au trimis pre unil 

“ dintre al săl se.rescumpere pre cel prinși, şi dându'i românii 

pre ușor, „cu mic preţ au rescumpărat şi pre ostași și pre 

cela-lalt orod. Sau fost prins în 'perirea acesta Sbigneiă din 

Oleşnica și, casa, lui Dambno, moşul cardinalului şi episcopu- 

lui Cracoviei Sbigneiă, carele până la mortea sa au șclopătat - 

pentru vătămarea fluerilor piciorelor, carea atunci o au că- 

pătat. Navogie din Taţin, feciorul lui Andreiă din Taţin pa- 

latinului din. Cracovia, fugind din primejdia acâia sai ru- 

șinăt- a se mai întâlni cu tatăl 'săi și cu pretenii, şi din 

locul, în carele sai întâmplat perirea, au mers la Roma, 

„Şi Sau hirotonit preot. — — — Pădurile acestea! cu vreme 

lucrându- -se. sau făcut câmpuri. Doao-spră- -dece stâguri sau 

prins de la Poloni, trei crăesci, şi noao şlectcesci.»- 

Aşișderea scrii  Cromer, Brietie2. Albin 5, Sarnichie î, 

1 Martinus Cromerus de origine 3 Petrus Albinus in commen- 

et rebus gestis polonor. lib. 12. | tatiuncula de Valahia pag. . 160. 

> Philippus Brietius in chron. 4 Stanislaus Sarnitius în anna- 

„universali ad ann. Christi 1359. | libus polonieis lib. 7. cap. Î. 

-
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Spondan î, Mihovici ?, Stricovschi 3, Calvisie 4 pune întâm- 

“plarerea acâsta la anul 1360, iară Hofman$ la anul 1369. 

Iară. prea vestitul Enghel, după obicâiul săi așa. încâl- 

“câsce tolă istoria acâsta: «Întâi 6 aduce cuvintele lui Stri- 

covschi, carele așa serie, ca şi Dlugoș, precum scriseiti mal 

“nainte, apoi serie aşa: «Se vede-a fi adevărat, că aci se 

_amâstecă doi Cazimiri, unul din anul 1359, și altul din 

anul 1450.» A doao7 la anul, cum i se pare 1361, scrie: 

«$ 8. Sas, fiiul şi următoriul lui Dragoș, ati domnit 4 ani, 

de la anul 1361 până la 1365. Mai mult nu scim. despre 

" dânsul. Îmi aduc aminte, că din numele Sas,.6re unde sai 

închis, că Sas vodă ati fost de n6m Sas, sai că mumă-sa 

au lost sască sati -săsâică. Istoria Moldovei. întru început 

nu bine mârge. De ai stăpânit așa de puţin -domnii cel 

dintăiu, după cum serie Miron, adecă : Dragoș2ani, feciorul lui, 

Sas. 4 ani, despre ale căruia fapte nimica se scrie; Laţco, 

fiiul lui Sas, 8 anl. Dragoş au trebuit să fie bine bătrân, 

când sa. strămutat românii din Maramurăş, şi nu numai 

pre feclor, ci şi pre nepot se! ducă cu sine.» 

Mai pre urmă “acelaş Enghel8 aduce cuvintele lui Peis- 

“sonel din pagina 216, care: întorcându-le de pre frâncie 

| «După cum serie Ureche vornicul : 

  

pre românie sună aşa: 

Diagoş. . « | ai domnit 2 ani. 

Sas vodă. . e. . ..: — 4 3 

Laţco vodă .. : - — 8» 

Bogdan vodă: . . - — 6 

Petru Vodă. . . - : — 5 > 

Roman vodă şi Stefan vodă — 1 NE 

-Cavii fac la olaltă 43 de ani: 

. ” DR 5 : | 

1 Henricus Spondanus in CON- „5 Ioannes lacobus llofmanus 

tinuatione- Baronii ad ann. 1359. | in lexico universali. 

A, LO. viu lib 4. cap. 10. * | £ Ioann. Christ. Engel in anliq. 

3 Strjicovschi eâiti Konniberg Historia Moldaviae, pag. 106. 107,. 

p440, | 11demEngeliibidem p.107 108 
4 Sethus Calvisius in opere ehro- |. s dem Engel |! 

nologico.. - - : em Engel |. c.
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E: Îndată după acestea, care le aduseii aci mal sus, iarăș - 
“scrie. Enghel! precum urmeză: «$ 9. Fiiul lui Sas, Laţco 
ati domnit 8 ani, de la 1365 până la 1373.» De aci pâ- 
şind. mai nainte tot acelaș Enghel2 scrie : «$ 10. Bogdan au 

". domnit 6 ani, de la 1373 până la 1379. — — Pre acesta 
îl numssce. Cantemir fiiul lui Laţco şi] poreclesce: Mușat. 

-. Despre acâstea tac annalii rusesci şi hronica Iaşilor. Însem- 
narea lui Scarlat vodă, nici pomenâsce pre Bogdan vodă. 
Miron dice, că Bogdan vodă au fost - următorii, iară nu fe- 

"clor lui Laţco vodă.» Sa 
- Acestea scrie prea vestitul Enshel, adevărat urmând pre 

Miron, pre Peissonel, pre Cantemir; și pre Annalistul.russesc; 

ci eu avtorilor, pre carii i-au urmat prea. vestitul Enghel, 

cum am dis și la anii 1284 şi 1309, nu pocii crede, 

pentru hrisovul lui Ludovic. celui dintăiu “craiului Un- 

garii, care hrisov se află la Vagner3 scris din avtentică 

copie a conventului: din Leles, şi. sună aşa: | 

«Ludovic din mila lui Dumnedeii craiul Ungariei ș. c. |., 
| întorcându- -ne cugetul inimit n6stre spre sârguitoriul bărbat. 

Balc, fiul lui Saaz voivodul nostru din Maramurăş, iubitul 
„Și credinciosul nostru, și aducându-ne aminte de prea ne- 
măsurate slujbele lui, care ni le-au făcut de atunci, de când 

"cu aşa de,ferbinte dragoste S'aii lipit de maiestatea n6stră, 

> cât din ț6ra-n6stră cea moldovenâscă, Jăsând și punând după 

spate pre iubiții părinţii săi, și pre may. multe frății sai. rude- 
ni! ale sale, așişderea şi tâte bunurile sale, câte ati avut în țera 

> acâia a n6stră, ai venit în. crăimea n6stră a Ungariei supt si- 
nul dragostei nostre, ca se. plinâscă slujbele, care din sârguinţa 
cu'el născută le cunoscuse a ne fi spre crâscerea cinste 

„Și a puterii n6stre, făcându- -se plăcut maiestatel n6stre; iar 
noi socotind acestea şi alte prea mark vredaicit ale slujbe- 
lor lui, 'care cunoscându- le că. le-ai făcut; e cu cea mal mare 

  

ldem. Bnzel 1-c. „3 Carolus Vagner in Disserta- 
? Idem Engel ibidem pag. 109. tione de 'Cumania Nr. 4.
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râvnă a sârguinței: prâtulindenea, și mal ales în disaţera 

nâstră. cea Moldovenâscă, nu “fără de vârsarea propriului. 

său sânge, și suferirea. ranelor celor de mârte, cu omorâ- 

rea cea tyrănâscă a fraţilor lui și a mal multori slujitori, 

cu deadinsul crâdem că le va face și de aci înainte, şi aşa, 

judecând a îi drept, ca celor. vrednici, vrâdnice, celor mari, 

mari daruri să-se dea, şi sudorile cu ostenslele bogată simbrie 

se le ştârgă, şi se le resplălescă ;. în semnul mai al6sei n6stre . 

iubiri şi arătarea dragostei, un sal, ce se chiamă Cuhnia 

(Kuhnya) din era nostră a Maramurăşulul, cu alte sate chie- 

mate Iwod, “Bacicoti, doao Bizoii, Monze, Boroş,” Și doao 

Selişte din numita țâră a Maramurășului, care se ţine de ace- | 

lași sat Cuhnia, cu tote folosurile lor, adecă cu apele, pă- 

durile şi. munții, şi cu: i6te câte se ţin de dânsele măcar 

“cum se chiamă, care ai venit la mânile n6stre cele cră- 

esci de la voivodul Bogdan, Şi de la fiii lui, adecă de la cu- 

noscuţii necredincioşii nostrii, pentru plăstămată însemnarea 

necredinţei lor, drept acâia, cu acelaş Bogdan şi feciorii lui, 

[ulgerându” diavolul, nemicul n6mului omenesc, carele târe: 

rănind inima lor cu săgeta. reutățil şi cu veninul înșălăciunil, 

la 'acâia l-ati îndemnat,.ca să se lase de calea dreptății, și 

mal adâse-ori rătăcind de la. stătornicia  datorințel cei cre- 

“dinci6se, se- trecă pre ascunc din crăimea n6stră a Unga- 

riei în disa țera n6stră cea moldovenscă, şi să se silescă.a . 

o ţinea spre rușinea maiestatei n6stre, supt “acâleași mete 

direpte şi. vechi, supt care sau avut şi ţinut până, acuma, 

din bună voința și învoirea prea năltatei prințipessel 

" dâmnel: Elisavet cră6ssel Ungariei maicei nostre, cei prea 

iubite, şi din” sfatul cel r&scopt al prelaţilor şi baroni- 

lor 'crăimei nâstre, “luându-se de tot numitele sate de.la a- 

celași Bogdan și de la fiii Jul, ca de la nisce nevrâdnici spre 

pilda altora, ca se nu patre şi alţii unele ca acestea, stri- 

cându-se și chemându-se îndărăpt şi t6le . cărţile câte ai, 

- fost avut numitul Bogdan și feciorit lui despre disele sate 

“le-am dat, dăruit, şi. cinstit numitului voivodulul Balc, şi
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priniânsul lui Drag, : Dragriner și Stelan fraţilor lui celor de 
un pântece, moștenilor lor, și următorilor bituror cu cădință 
de pururea şi nechiemăci6să îndărăpt, ca se le moștenscă, 
țină şi aibă, mântuite remănend cădinţele altora. Întru a 
căruia lucru pomenire şi tărime de pururea, am dat a- 
cest privileghion întărit cu avtentica şi înduplicata pecetea 
n6stră, ce spânzură de dânsul. Dat prin mănile cinstitului 
în Hristos părintelul domnului Nicolae arhiepiscopului din 
'Strigon, și. al locului aceluia comilului de pururea, can- 
țellariului curței n6stre, iubitului și credinciosului nostru, a 

: patra. none ale lui Fevruarie în anul Domnului 1365, iară 
» „al. crăimei nâstre 24, fiind arhiepiscopi cinstiţi în Hristos 

părinți și domni acelaș Nicolae al Strigonului, Thoma al 
Colocei, Ugolin al “Spalatului, Nicolae al Iadrei, şi Elia al 
Roguzei; episcopi Dimitrie al Orădzii, Dominic al Ar- 
delului ş; c. 1.; măriţii bărbați Nicolae .Cont Palatinul, Di- 
"onysie. voivod Ardelului ș. c. 1.» - 

"Diplomatul sau hrisovul acesta, împroliva căruia numai 

„acela va grăi, carele nu. scie critica, chiarii arată, că tâte 
„disele prea, vestitului Enghel, câte aduseiti, mai nainte la a- 
nul acesta, sânt tocma bârfele, de vei lua afară, ce scrie 

„ despre. mama lui. Sas Vodă, carea au putut fi sască din 
comitatul Scepusiului, sau din ţinutul Bistriţei, de unde o 
aii putut lua șie musre „Dragoş, care, 6re eșit'au' din Ma- 
“ramurăș în Moldova? şi în ce tîmp * ? Căci: pe vr&mea carea.0, 
„otărâsce .prea. vestitul Enghel cu avtoril. de el: aduşi, se 

fie eşit, nu lasă hrisovul, pentru că arată, că bunurile lui 
Bogdan și ale feciorilor lui cele: din Maramurăş, craiul Un- 
gariei Ludovic cel „dintâiă pentiu acâia le-au dat şi. dăruit 

“în anul .1365 feclorilor lui Sas vodă, lu Balc, Drag, Drag- 
mer și Stefan, pentru că aceştea, după ce aii omorât 
Bogdan cu feciorii săl pre Sas Vodă tatăl lor, şi aii cu- 

„prins Moldova, ati venit în slujba lui. Ludovic, închinându'! 
Și Moldova, carea o perduse. Aşa dară'cu fundământ în- - 

-Chia: ei: întâiă, că Bogdan nu după Lajco de: la 'anul 1373
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“până la anul (379 at domnit în Moldova, ci cu: mult mal 
înainte de anul 1365; căci dice Ludovic craiul în hrisovul 
său, că Bogdan ai cuprins Moldova, se 0 țină pururea. A 
doao : că-Laţco nai putut fi fecior. lui Sas vodă, ai căruia 

feciori ai trecut în Ungaria. A.treia, că istorici! leșesci nu 

amestecă pre do) Cazimiri, cum scrie prea vestitul Enghel, 

ci. scriu adevărul, luând afară ce scriă despre urzirea' ro- 

mânilor, despre carea mai multe am -cuvintat la anil. tre- 

cuți. Pentru că după hrisovul acesta se p6ts dice, că . Stefan, 
al: căruia feciori Stefan și Petru sau sfădit în anul de acum 
pentru domnia Moldovei, ai fost fecior lui Bogdan vodă. Păr6- 

„rea acâsta a mea, de li se va părea şi altora, precum trebue se 

„li se pară, după putârea hrisovulul celui adus, carele se ţine în 

original în arhivul prea înălțatei cămărei unguresci de "curte 

din Buda. T6tă sirâoa domnilor din Moldova, începând de 

la Dragoș Vodă până. la Petru Muşat vodă, va merge așa: 

1. Dragoş. | 

2. Sas, fiiul lui Dragoș. 
Bogdan, ucigătoriul lui Sas. 

Stefan I, fiiul Int Bogdan. 

„ Petru ], fiiul lui Stefan celut dintâii, despre” ca- 

„vele scriu istoricii leşesci la anul de: acum. | 

' 6. Lațeo, fiiul lui Petru celui “dintăii. 

| 7. Petru Mușat, despre carele voit cuvinta mal multe 

la locul săi. 

Ci așa întocmind sirâoa domnilor din Moldova; avtori 

de prea vestitul Enghel aduşi remân de scădâre, din pre- 

ună cu dânsul. Tu celitoriule! gâcesce dintre: domnii Mol- 
'dovel cel aci “numeraţi,. care când, şi cât au domnit? Dară 

mal almintrelea gâcâsce, de cât cum aii gâcit cer 'ce n'a 

„cetii hrisovul: mal ' sus adus. VedI și anul 1387. 

  

m
.
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Anul 7360. Am făgăduit la anul 1309 că la anul de : acum 

Voli, aduce disele lui Ducangie1; iată acâlea, _vordind el 
pr 

Ay 
!  Carolus Ducangius de familiis” « servicis et dalmatieis Nr. 63. 

i)
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despre. Stefan Uroş: craiul Serbiei, sună așa: «În curtea lui 

era atunci cei. ma! de frunte, caril era prăsiți din: comilatul 

Helmei, despotul Vucascin şi fratele lui Ugliesca Margnau- 

„cihul, și comitul Voisav' din Uscia fiul lui Voin, caril a- 

tâta putea la. Uroș, cât el. pre despotul Vucascin Vaii numit 

craiă, ținendu-și șie numele de Împărat, și lepădând după 

aceia pre Slava musrea sa, fata lui Vulcaic voivodului Va- 

Jahiei,- au luat pre Elisaveta fata comitului Voisav.s 

Cuvintele acâstea ale lui Ducangie sânt destul de chiar, 

“ totuşi - prea vestitul Enghel ! scrie așa: «Despre Vlaic scim, 

„că Tina fata lui s'au măritat după Stefan Uroş al V-lea în 

anul 1355, şi prin acesta sat lepădat pre la anul 1360.» 

Ci.nu avea, căci numi pre fata lui Vlaico -sati Laţco din. 

“Tera Muntenescă lină, cum am dis la-anul 1309. 

Anonymul românesc? încă scrie: «Al optulea Nicolae 

vodă sin Alexandru vodă I6t 1360— 1366 la lâtopiseţ, nu 

iaste, dar lă mânăstirea Câmpu-lungului se vede zugrăvit 

ctitor, țiind bessrica; din carea se cunâsce, că în domnia 

lui Sai încit besârica, sai aii prefăcutu-o. Se găsesc . 

şi hris6ve ale luj, din care se cunâsce, că ai domnit. 

Murind, s'aii îngropat în mânăstirea, Câmpu-lungului, scrisă 

iaste piatra mormintului : Leat șarăs [1366] Nicolae vodă sin 

„ Alexandru vodă. . Aceşti :doi_ domni aii domnit ani 21, 

„__ Prea, vestitul Enghel 3 adaogă dicând:. «Acest credincios 

crăimii unguresci voevod Alexandru, după bulele papei (pre- 

cum scrie Peiachevici în istoria Serbiei pag. 317, numai 

cât greşasce, că “urmând pre Luccari dice: că Alexandru 

ai murit în anul 1350) aă avut întâiași dată mure de 

lâgea. răsăritului cu. care aii făcut pre fiiul și următoriul 

stii Ladislav sau Vlaic: după acâia au avut altă: mure ca- 

tholică, a nume Clara, carea au trăit și după mortea lul, Şi 

a căreia so fată sai măritat după Straşimir bulgărescul 

1 Tonnes: Christianus Engel i in | 2 . . 4 

antiq. historia Valachiae part 1. Anonymus valachicus cap. 1 ” 

pag: 153. | „+ 3 Engel |. e,
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ban din Vidin, a doao fată Anca, precum-se vâde, sai : 
măritat după craiul Serbiei Simon Stareț pre la anul 1370. 

«O scrisâre de mormiînt de la Câmpu-lung arată și pre 
alt fecior al lui Alexandru vodă, a nume Nicolae, carele, 
au murit în anul 1366 (Breviario  Valachico). Nol 'nu scim - 

-din carea mure sai născut Nicolae, şi mal puţin. scim 
domnit'au în Valahia sai nu, tăcând despre acesta hronicile.» 

Eu aduc întâiu un hrisov al craiulul Ludovic, apol mi-o! . 
spune judecata, care hrisov îl aduce Vagner! din: origina- . 
lul ce se ţine în conventul: Lelesului, și sună așa: | 
«Ludovic din mila lui 'Dumnedei craiul (Ungariel), tutu- 

ror credincioşilor să, prelaților, arhimandriţilor, preposiţi- 

lor, preorilor, și celora-lalte fâțe bisericesc ;. așișderea ba- . 

- ronilor, comitilor, castellanilor, n&meșilor (sai bosrilor) și 
olătașilor, şi altor Gmeni de măcar ce stat şi trâptă vor fi, 
şi trebue să se oștescă, carii lăcuesc în comitatul de Ung, 
și vor vedea acestea, sânătate și. graţie! fiind că 6re- 
când — — voevodul erei Muntenesci, ca un neaducătoriiă - 

aminte de facerile n6stre câle- de bine și .nemulțemitorii» 
credin(a sa şi cărțile care sai legat şi făcut. între noi, și el 

despre nisce tăgăduințe, dări şi cădințe — — al dâmne! 
n6stre cejy firesci noao cuviinci6să — — încă trăind pre 

lume, cu sumeţă îndrăznire a le călea nu Sai înfricoşat, şi - 

mail pre urmă murind el, Ladislav fiiul lut — — prin no! . 

ca prin domnul săi cel. firesc — -— neîntrebându- -ne, și 

necercându- -ne pre noi întru acâiaș a n6stră eră Munte- 

-n6scă; carea se cuvine noao din cădință şi rîndul nascerii 

. (stemme) redicând în (batjocura) domnului săi, de la carele 

ar trebui şe aibă stemimele sale, întru aceiaș țeri a nostre 

(scaun) din necredinci6sa. voe și înţel6gere a românilor și a 

" Tăcuitorilor țerei aceia, în locul tătâne-seă (ai început) a 

domni, — — având noi. slobodenie și putere de a apăra 

cădințele nostre —— caril din vechiu obiceiuli sânţilor crai- 

  

! Carolus Vagner in Mss. 'dissertatione de Cumania Nr.. 3. 

7
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lor: celor mai din naintea' nostră, şi după obiceiul în cră- 

imea n6stră sânteți detori a vă scula la înoirea metelor, 
şi “mântuirea, otatelor crăimei n6stre din mânile or căror 

”“resvrătilori, ca se le împreunăm iarăş cu crăimea nâstră, 

cu tâtă -vârtutea se ne sculăm, şi cu tâtă puterea se ne 

silim; credincioșilor nostrii celor, din adunarea vâslră cu 

-memişcată disă crăiască poruncim, ca audind porunca a- 

“câsta, cu toţii în commun, și fiesce-carele de osebi să vă 
gătiți cu cai, cu arme, şi cu altele, care sânt de lipsă la 
război, ca în sărbătorea viil6re a sântului apostol Mathia 

să ne.agiungeți în Timişora, fără de zăbavă, ca se sdrobim 

- împetrirea.. numitului nemic și r&svrălitoriă, credincidse și 

plăcute şerbirt bărbătâsce făcând pentru noi, şi sânta corona 

“n6stră. Carii de veți face aşa, credința vâstră cu bună vo-. 
„inţă crăiască primindu-o o vom avea comândată și plăcută, 

iar . de- cum-va nescine: dintre voi, cu iscodite prilejuri, şi 

or ce pretest ar. veni la stegurile. n6stre; atunci voao 

„comitului și judecătorilor boeresci din comitatul de Ung vă 

-poruncim supt luarea cinstei şi pârderea — — vâstre, ca 

pre toți n6meşii şi pre ceia-lalți ostași, care 'se vor traje 
de la Gstea nâstră, se ni”. scrieți. drept şi fără de o părti- 

nire;, caril cum să se pedepsescă pentru neascultarea lor, 
“nanoal noi vom judeca, şi atunci n'or putea împuta maie- 

“stalei n6stre. Şi voim ca; acâstea în numitul comitat pr6- 

tutindenea să se vestâscă. Dat în _Nissegrad,: în ajunul bo- 
botezii din anul domnului 1365.» 

Pagubă. că hrisovul acesta e' mâncat de molii, şi drept 

aceia nu pretutindenea se. pote celi Și înțălâge; “totuși poță 

: culâge..dintr'ânsul: întâiă, că anonymul românesc la anul 

:1360 cu totul și-ai perdut merşii pentru inscripţia: mor- 

s miîntului din Câmpu-lung, căci hrisovul chiar arată, că La- 

:dislav, au urmat tătâne-săă, adecă lui Alexandru, măcar 
„-căanonymul! pre. Ladislav! sat Laţco, sai Vlaico, cu totul 

îl lase din sir6oa domnilor din Valahia fără de'vre un 
fundământ, cum voit” arăta la anii viitori.. Inscripţia - mor-
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miînlului pentru acâia totuși pote fi adevărată, pentru :că 

Nicolae,. ca un fecio» de vodă, sai putut numi vodă, ba 

încă şi hrisâve ati “putut da, măcar că nai domnit el,. ci 

frate-s&ă; a doqoa prea vestitul Enghel încă 'greşesce și aci | 

scriind, că Alexandru vodă pururea ati fost credincios cră- 

imei unguresci,: căci hrisovul nu. dice aşa, ci tocma îm- 

-protivă. Vedi şi anul 1345. | | 

Anul 1362. Cornides! aduce un hrisov al craiului : Ludo- 

vic dal din Chemenec, în octavele Ispasului al anului 1362, 

cu carele: craiul dăruâsce satul Zlasd din ţinutul Devei, . 

românului comitului Ladislav, fiului lui Mușad din: Almaș, 

şi printr'ânsul fiilor să, lui Petru; Ioann, Laţco și Muşat, 

și dăruiasce din recomândărea voevodului “Dionisie, pen- 

tru multe vrednicii ale românului comilului Ladislav, îm- 

preună cu pădurea ce se chiamă Tiloș. 

z
e
 

Anul 1363. După cum arată hrisovul viţe- voivodului Petru 

de la: Cornides?, în anul acesta stuii sfătuit “românul co: 

mitul Lagislav, cel de la. anul. trecut în. Zlasd prin capilu- 

ul din Bălgrad. şi prin Simon fiiul lui Paul, al fiiului ul 

Barci, de la carele se trag Bărclăescil din Ard6l. Zeic și 

-Stroia încă să pomenesc în hrisovul, acesia, ci număl ca. 

nisce chenezi între români. - ” 

| “Tot întru acesta an ai poruncit vite- voevodul Ard6lului 

„Petru, ca omul capitulului din Bălgead cu Mihail 'din Şilea 

_se reâmble pământul Lapuş, ce se ținea de Almacherec, 

de la satele: Căpuș și Valdhid, în partea magistrului [oana 

fiului: lui Ghegus din Almacherec, carele era de o viţe cu 

betlenescii, şi strămoș prinţului Apafi; ci n ai lăsat reâm- 

blarea sasi din Căpuş şi din Valdhid, carii pre doi ai să- 

getal de morte dintre reâmblători, precum arată: hrisovul 

iarăş de la Cornides?.. 

al Daniel Cornides Ms. dipl. _ a 

tom. 2. p. 165. , 3 [dem Cornides ibiden tom. Î. 

: Daniel Cornides Nes. dipl. 'p. 13. | LL 

4 2. p. 166. 
-
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Copii încă aduce un hrisov al: prea luminatei familiei 
comililor Vaș, carele precum îmi aduc aminte, sai fost și 
tipărit într'o' cărticea dată de comitul Daniil Vaş cel mai 
bătrân, la al căruia, feciori mă şi ocrotesc ca la nisce u- 
cenică al miei, până voii săvârşi munca acesta pentru fo- 
losul românilor, dintre carii unii mal vrem'ar mort, de cât 
se scriă de acestea. Hrisovul dis sună aşa: 

«Noi. Ludovic din mila lui Dumnedei craiul Ungariei fa- 
cem însciințare prin rândul acestora tuturor cărora se cu- 
vine, că noi —— pentru credinclsele slujbe ale n&meși- 
lor bărbaţi magistrilor Petru Rut şi Deșeii fiilor Iul Ioann 

"din Pintic, ostașilor maiestatey nostre, care ni le-ai făcut 
„Cu tâtă sârguința în locuri și timpuri cuviinci6se, Și de aci * 
înainte ne vor face'cu vrednici de laudă, și la umilită ru- 
gămintea lor, așișderea și: pentru ștârgerea și dezrădăcina- 
rea urilor, tâlharilor şi altor făcători de r&ă, şi pentru tih- 
n6la și odihna celor credincioşi și buni, însuși magistrilor 
Petru şi Deşeii, iarăși lui Paul, și Stefan fiilor -lul Nicolae, 
lui Simon și Leucuş fiilor lui Vladislav Și Vaș, și lui Joann 

 fiiului lur Thoma verilor sei de pe tată, din plinirea pute- 
Tel 'ceil crăâscl și graţia nâstră cea de osebi, am vrut să 
le îngăduim, ba le- -am dat și îngăduit, ca el în otarul sa- 
tului lor Țega din, comitatul Dăbâcej, Și în pământul pro- 
priit al lor; ce se ține de 'ȚEga, oil unde vor vrea, se pâlă " 
“face şi. rădica furel şi tot feliul de chinzuituri, și ex înşii 
„împreună cu. moştânii Şi următorii lor „pururea 'să le țină, 
„ca pre toți furi, tălharii, ucigătorii și făcătoril de r&i, pre 
carik, îl. vor prinde intre terminii şi metele cele adevărale 
ale numitului sat „Ţega și ale tuturor satelor lor, celor din 
comitaturile Dăbâcel, „Clușului și Turdei, să! potă tot-da- 
una și de câte ori vor vrea în divanul lor din Ţega ju- 
deca, osândi, pedepsi şi chinui, după cum va fi paguba Și 
Tăutatea ; ba li Sat dat putâre deplin de a face acestea fără 
de” chiermarea comitilor, sau a viţe- -comililor, saii a judecă- 

„copi Mss.: tom. 31. p. 143. 
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torilor celor boeresci din numitele comitaturi, numai se țină 

cursul legilor. Iară acestea, după ce ni se.vor aduce în- 

dărăpt, le vom da în formă de privileghioh supt pecetea 

nâstră cea mare. 'Dat în Blim în baterea: cetăţuicei Socol - 

din Bosnia, în sâmbăta după octavele apostolilor Petru și 

Pavel, în annl Domnului 1363». : 

Hrisovul acesta sai înoit prin capitulul - din Bălgradul 

Ardâlului în anul 1606, -când luase putârea -de la preoți, 

rugaţi fiind recvisitoril la aceia de. Gheorghie Vaș, cel mal 

bătrân din 'Ţega. 

Iară Spondan ! la anul de acum scrie aşa: «În anul 1363 

împăratul Carol al IV-lea "mergând în Cracovia, acolo au 

făcut legătură împroliva turcilor cu. crail Cazimir al Polo- 

niei, Ludovic al Ungariei, Valdemar al Daniel, și Petru al 

Chiprului, dintre caril acesta mai din urmă venise pre mare. 

şi pre Dunăre în 'sus în Valahia, și de acolo pre uscat prin 

Russia, în Cracovia». 

Anul 1364. Din “privilegbionul comililor Vaş; care lam : a- 

dus la anul trecut, chiar se vede, că Ludovic craiul Un- 

gariel atunci când Pati dat,.se_bătea în Bosnia. P6te fi aşa 

"dară că şi în anul de acum aii ținut războiul „acela, pre- 

cum scrie Ioann de Chichiulei 2. În războiul acesta au pe- 

rit amândoao peceţile craiului Ludovic, drept acâia ai fost 

op. ca se se înoiască l6le hris6vele . lui, ba încă și ale lă- 

tâne-său Carol Robert, câte s'au dat ma! nainte de anul. 

acesta, precum sai şi înoit, cum arată legile Ungariei 2. 

Iară peceţile nai fost almintrelea perdute, fără numai fu- : 

rate; că după acâia sau: vindut la 6re-care argintariă din 

“Bistriţă, de aii făcut altă câia dinte 'Ensele, după cum arată 

Haner. 4 
| | | 

1 Henricus Spondanus in conli- S Corpus Juris hung. tom. 2, 

nuatione Baronii ad ann. 1363. (. 52. seq. | 

Nr. 3, . - Georgius leremias Ilaner reg. 

2 Joannes de Iiikiillă f. 190. hung. period. 12. $ 227. nota, 

/
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„Anul: 1365. În anul acesta ai dăruit craiul Ungariei Lu- 
dovic cel dintâi pre. feciorii lus Sas vodă din” Moldova cu 
tote bunurile lui Bogdan vodă cele. din Maramurăș, cum 
Şaiui arătat la anul 1359. Si 

Intru acesta an ai sculat Ludovic cel dintâit și pre n6- 
| meși asupra lui. Ladislav al II- lea sai Laţco . domnului Va- - 
lahiei, precum arată hrisovul cel la anul 1360 adus, mă- 
car că.cu Ladislav. în anul de acum nu s'au bătut, fără numai 

"cât aă. cuprins Vidinul de la Straşimir” banul bulgăresc, căci 
scrie Turoţie !: «După acestea (adecă după războiul din Bos- 
nia); au întrat cu. mare putcre în crăimea Bulgariei, carea 
era . supusă -sântei, coroni unguresci, și luând cetatea Vidi- 
nului, crăimea o au supus șie ; prindând pre Stiahmer 
domnul ex; carele se numea pre sine împărat, şi trimiţen- 
du'l: în Ungaria, vre-o câtă-va vrâme Pau ţinut supt pază 
omenâscă și cuviinci6să în Gomneh cetățuica. episcopiei din 
Zagrabia, apoi lau trimis cu bucurie îndărăpt în Vidin, ca 
se ocărmuiască '|6ra cu numele maiestatei sale supt unele 
legături ȘI slujbe; precum aă şi ţinut după aceia prinţul 
acela” făgăduințele lăcute maiestatex sale». 

" Așișderea scriă Petru de Reva? şi Foresti3, iară: Enghel 
dice: «In annul 1365 Ludovic craiul Ungariei ai luat 
Vidinul din Bulgaria. In anul 1366 ai bătut același Lu- 
dovic cu ajuloriul lui Vlaico pre turci și pre Sisman.» Ca- 
rea de au fost asa, Vlaico sai Ladislav, împrotiva: căruia 
Sau fost gătit Ludovic, precum am dis, ai trebuit să. se 
împace mai nainte de a veni la arme: cu densul. 

- De ai venit Sisman cu turcij a asupra craiului Ludovic, nu e 
de a te mira: pentru că “el era crai Bulgariei, nu Strașimir 
carele era numai ban de Vidin. Și aşa de aă şi luat Ludovic 
Vidinul, n'ai luat tâtă Bulgaria. Vedi câle scrise la anil 1358. . 

. Ioannes de 'Thuroczius + in 
ciori Hung. part. 3. cap. 34. 

2 Petrus de Reva centur. 4. ia historia  Valachiae part. î. % Antonio lforesti nel: tom.” pf del mappamondo libre. 11. p. 153. 

+ Ioann. Christ. Engel in an-
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- Precum arată hrisovul de la Cornides 1,. tot întru. acesta 

ân ai scris Dionisie volvodul Ardelulut din tabăra de lângă . - | 

- Vidin lui Petru din Iara vițe-volvodului - săi, ca -se apere 

pre Ioann.filul lui Gnegus' din- Atmacheree, improtiva sasi-. 

- lor din Căpuș şi Valdhid, pentru otarul Lapuş. - 

Anul 1366. Îmmulţindu- -se făcătorii de: re în Ard€l, Lu- 

dovic craiul Uugariei în anul de acum şi luna lui Iulie ai 

trimis ardelânilor un hrisov, ce se află la Cornides 2, în 

"carele acâstea se cuprind mai cu semă:: e 

< Întăiti. Făcătorii de răi să.se pedepsască fără de al6ge- 

rea statului, ar&tându-se a fi vinovaţi cu cincl-q&ci de măr- 

turii din” feliul lor, adecă n6meșii sai borii cu 50 de bo-. - 

„€&r, proştil cu 50 de proşti. | a 
A doaoa. „Proștii se pâtă mărturisi în contra bosrilor, ci 

așa, ca un chenez sait jude dintre români, carele de la: 

crai are 'cărți d chenezat se ajungă ca. un bosriu; che- | 

" mezul de rând să se socotâscă ca a patra parte a unul bo- 

€riă, adecă patru chenezi de rând, să facă cât un botrii; . 

„iară un prost să se socotescă ca gimătate de chenez de _ 

rând, adecă opt proşti se facă atăta, cât un bodrii. Aşa 

mergea judecăţile. de atunci, dară pe vremile n6stre sai 

schimbat, cunoscându-se, „că în tot. statul se află şi buni 

şi ră, drepți și strâmbi. | 

A treia. “Boril Și “supușii lor se” nu se polă: prinde şi 

judeca prin - cetăţeni, fară numai când se vor găsi faţă B- - 

țiş în faptă rea. “ Si 

“A patra. Pulsre pre putâre a face se nu fie slobod' supt 

îndoită pedepsă, ci fiesce-cine se'și cârce vătămarea cu ge. 

"A cîncea. Supuşii se.nu se pâtă judeca fără număi de 

domnil să :cu diregătorii lor, cari! de mar face destul ce- 

lor ce se jeluesc, să se p6tă. soroci înaintea volvodului, 

sau a vițe- -volvodulul. 

3 Daniel Cornides Mse. dipl. tom. 2 Daniel Cornides Mss. dipl. tom. 

pa 2. p. 62. 
"Cronica românilor, 3 

Cronica românilor. Tom, I. | !
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A. şesea. Castelanii şi alți deregători, de vor face rău, din 

deregătoriile sale să 'se: isOrocâscă. înaintea volvodului, sai 

  

- 

a viţe- -vorvodului. Rae 
A şăptea. Proștii, carii se vor 'sârguni prin volvodul sai 

vițe-volvodul Ardslului, sai prin comitil, caril ai pulsre la 

acâia, de pretutindenea să se pâtă “prinde. | 

A opta. Bosril, .caril numai prin divanul voivodului se 
pot sârguni, „sârguniţi de vor fi, măcar unde. să se pstă 

' „prinde, şi da volvodului la „pedepsă. 
„A moâoa.. Pre rebeli sai resvretitori cine nui va prinde 

și da în- mânile, craiului, el se cadă în pedepsa lor. 

i dăcea. Tote pîrile bodrilor să se isprăvscă în divanul 

! voivodului, sau întru: al vițe- volvodului, numai carii vor fi 

pentru MOŞII, Și “Vor trebui să 'se arate cu mărturil, să se 

trâcă în. curtea crăiască, ca și până acuma. *: 

- A unsprt-dtcea. Bosrit se fie scutiţi de totă darea, numa 

"se fiă detori a se rădica cu volvodul. asupra nemicilor țerel. 

| A. doaoa-spră- (lecea. Tot din hrisovul acesta, se adevereză, 

că Dionysie voivodul . „Ardelulul | în anul 1366 era şi pan 

- de Vidin... - 4 „- ” 

_. Ioann “ul lu Ghegus din Almacherec atâta Sfadă avea 

„cu sasii din scaunul Mediașului, cât și în anul acesta doao 

hrisâve Sai, făcut în partea. lui, unul. de vițe-volvodul Pe-" 

ru din. Iara pentru Hansfalăui, ce se află: la -Feiervari ! , al- 

tul de craiul Ludovic. din Alba-Giulil dat în 13 Iulie pen- : 
tru otarul Lapuș, carele iarăș la Cornides 2 se află. | 

Copi 2 încă aduce un hrisov: dat din Alba-Giulei în sâm- 
| băta din naintea serbătorei sântei Margarete, adecă în Iulie 
din anul 1366, prin care dăruâsce. craiul. Ludovic magis- 
trului Deşei: din “Tâga a cinci-decea din Măhal pentru - vi- 
tejia Iul, carea parte se- lua: mai nainte pre samă, crăiască 

'" de ]a, românii din. Măhal. 

1 Carolus Fejervări i in analectis e Cotnides: Mss, dipl. tom. 1. | 
” . „945, tom. 1 Nr 348, PA i ae -3 Copi Mss. tom. 31. p. 145.:
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„Tot la anul acesta așa serie anonymul românesc: «Ra- 
dul „vodă de la 1366—1383, tatăl lui Mircea vodă, fratele - . 

“lui Vladislav vodă la l6topiseţ nu iaste, ci iarăş: “după un 
„hrisov al Mircei. vodă de la mânăstirea Tismana în - carele 
arată, că aă: domnit tată-său Radul vodă, iară nu arată la. 
ce văl6t; dară din cursul. anilor se vâde: mârtea, lui Nico- 

_lae vodă la 1366, şi sciut fiind, că Mircea vodă aă domnit | 
la anul 1383, se vede la mijloc lipsă ani 17, de aci se 
vâde, că în anii aceştea ai domnit tatăl Mircei vodă. Tot | 
întru acel hrisov. arată, că au avut Mircea vodă și frate 

pre Dan . vodă, ale căruia hris6ve găsindu-se, s ai aședat 
după vălâtul lor. Acesta ai domnit” ani 17.» 

La. acâstea prea, vestitul Enghel2 bine dice scriind: | «Cura . 

“că tatăl lur. „Mircea. vodă sau chiemat” Radul” vodă, şi cum 

că şi Radul. acesta, şi filul lui cel mai mare -Dan ai domnit , 

mai nainte de Mircea, - pste fi adeverat,. pentru că și Hal- 

cocondyla “dice, că Dan ai fost antecessorul lui Mircea : 
“apoi annalii lut Grecân. tacă întăresc, că Dan ai fost frate 

cu Mircea, şi tatăl lor ai fost Radul, carii aii putui domni | 
după Vlale de la 1372-1383. Ea | 
Ci eu face anonymul, când tâtă hronologhiă o mâstecă, 

căci am arălal la anul 1360 că lui! Alexandru vodă nu 

Nicolae, ci Ladislav IL i-ai urmat în domnie, care Ladislav 

Sat numit de unii Laţco, de alții Vlaie sau Vulcaic. 

“Lui Ladislav acesta i-au. urmat | 

Radul al Il-lea, frate-săi, lui Radul i-au “urmat 

Dan al Îl-lea, fitul cel mai mare, şi acestuia i-ai. urmat 

„Mircea I, precum. scrie. Halcocondyla 3: j 

N'ai trebuit aşa 'dară anonymul nostru să amâstice pre - 

Dan al IL- lea fr atele Mirce, cu Dan al III-lea nepotul Mircel Î, 

! . Anonş nius Valachicus cap. &t. 
? Tohanu Christian Engel iu der 

Literatur der Valachischen (i6- | rebus tureicis libr. 2: 

schiehte Nr. 85. | 

3 Laonicus Chalcocondylas de
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nici pre Ladislav al II-lea, filul. lut Alexandru, cu Ladislav 

al III-lea cel de la anul 1451. 

“Anul 1367, Daniil Cornides 1 aduce un hrisov chiar din - 
origină! scris, prin carele "craiul Ludovic, din Copronţa 

„în 15 Dechemvrie al anului 1367, tare şi vârtos porun- : 

c'sce nâmeșilor şi celora- lalţi ostași din tot Arddlul, ca așa 

să se gate la război, cât fără de zăbavă' se pâtă porni 

| când va „mârge el între dânşii, dară nu le spune încătrăi 

va se! ducă. Din alt diplomat, care Lai dat familiei comi- 

tilor Vaș și ei îl voii aduce la anul viitori, iarăş se do- 

vedâsce, că Ludovic. în anul 1368 au mers în Ardei, și 

totuşi pre Ardeleni nu i-a pornit în vre o parte Ja răz- 

"boii. De unde ei închid a nu fi adevărat ce scrie prea 

vestitul Enghel2, adecă: că craiul Ludovic în anul acesta 

“Sar fi bătut cu Ladislav domnul Valahiei. 

Anul 1368. Diplomatul familie comitilor Vaş, care Yam 

- pomenit la anul trecut, se află la Copi? şi sună aşa: 
«Nol Ludovic din mila lui Dumnedei craiul Ungariei ş. c. 1. 

” facem” însciințare prin rândul acestora! tuturor cărora se cu- 
vine: că Deşei Vaş, fiiul lui Ioann al fiului lui Emic din 

" Țega, ostașul noao credincios și iubit, viind înaintea mă- 
riril n6stre cu jale au făcut se ni se spună, că perdându- 

„se din rea.: întâmplare cărţile nâstre cele deschise, care i | 
le-am fost dat despre satul Măhal din comitatul Dăbâcei lut | 

-și Iraţilor lui celor mal în jos scriși în casa lui Nicolae, fra- 
telul săi celu! de un pântece, a fiiului- aceluiași Ioann, ca- 
rele, fiind însuşi. magistrul Deşeu în Bulgaria în tabăra 

| nâstră, din. judecata Dumnedeiască au reposat, acuma nu 
„ai vre-o: scris6re despre salul acela, şi Sau rugat cu. umi- 

linţă de culmea n6stră cea crăiască ca să ne milostivim a 

* 

„d Daniel Cornides . Ms, dipl. antiq. Historia Valachiae part.. îÎ. 
tom. 2. p. 38. Da | pag 153. , 

2 Ioannes Christianus Engel in 3 Copi Mss. tom. 31. p. 141. 

4 . 
| -
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găsi câva Ic pentru el, şi pentru fraţii lui. Noi drept a: 

şei, care. cu t6tă sârguința le-au făcut înălțimei n6stre în 

„t6te trebile n6stre și ale crăimei nâstre, pentru care el 

d 

câia socotind credința şi prea mari slujbele numitului De- 

măcar că de mai mari daruri ar fi vrednic, totuşi în 6:;e 
„ce. resplătire, dară mai ales, pentru că : -scim din credin- 

ci6să  însciințare a multora, că insuși Deşei Şi fraţii lui 

“de mal multă. vreme trecută ai moștenit, şi acuma încă 

moșştenesc satul acela cu pace, numitul sat Măhal; din numi- 

tul comitat al Dăbâcei cu t6te folosurile şi veniturile, nebă- 

gând: samă, că sai perdut cărţile despre dânsul, aceluia 

- magistru Deşeii, și printr'Ensul lui Petru celul de un pân- 

tece, așisderea, lui Stefan ȘI Paul fiilor numitului aa colaer 

şi lui Ioann fiiului Thomei, rudeniilor lui despre tată, 

moştenilor lor, și următorilor acestora tuturor, luând lată 

pre ceia- -lalți frați de aprope, şi rudenii ale lor, supt 'titul 

de dăruire noao de noi lil dăm, cinstim şi dăruim cu Că- 

dință de pururea: şi nechemăci6să îndărăpt, ca sel moşte- 

“nâscă, ţină şi aibă, mântuită remânând cădința. altora. Dat 

-îu satul Sas-halom a patra . di a Săngiorzulu! din anul 

“ domnulul 1368.» 

„Din diplomatul acesta poți vedea că Ludovic craiul Un- . 

gariei în anul acesta au fost în Ard6l, pre ardeleni totuși 

“nu i-ai dus asupra: lui Ladislav al IL-lea domnului munte- 

nesc; ba, ce e mal. mult, Ladislav în acesta an sau bătut 

cu Vucascin pentru uciderea. lut Uroş, căci însuși Enghel i: 

scrie: «In anul 1368 Vlaico sau sculat cu război asupra 

“ui Vucascin pentru uciderea ginerelui săi Stefan Uroş, 

chemând şi pre turci înttu ajutoriă; ci Vucascin, precum 

se vâde, de astă dată ai asedat pe Vlaico, și pe Strași- 

mir sai cu armele sai cu frumosul. > N 

“Urban al V-lea papa de la Roma în anul de acum laudă 

pre Ludovic, că în anil trecuți cuprindend el Vidinul sau 

1 

1 Joannes Christ. Enghel in antig. historia Valachiae part. 1. p. 15%.
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nevolt a. uni pre > bulgari cu besârica Rotel, Şi îndemnă 
se facă așa și cu c6le-lalte țeri de prin pregiur 1. 

Anal 1369. Grigorie fi iul lui. Ioann! al fiiul lui Iacob 
de Betlen se jeluise vițe-voivodului Ioann, că viţe-castella- 
nul din „Uhguraşi cu do deregători din Vila au cuprins cu 
puterea. de.la dânsul nisce păduri din Bend, şi nisce pă- 
„menturi. din  Malim, care sânt în comitatul Solnocului din 
lăuntru :-drept acâia viţe- volvodul au poruncit conventului 
din Cluş-Mânăștur,. se „trimită. pre un om al s&ă cu Ladis-. 
lav: Vaş, se cerce lucrul, Hrisovul Sau dat din Turda în 

“ Dumineca cea de după înălțarea crucel în anul 1369, Și se 
„află. la Cornides 2, i Sat 

Ladislav al II domnul muntenesc încă n'a perdut vr6- 
mea înzădar, ci “vădând că Ludovic -craiul Ungariei se gală 

 jaril ul. Ludovic din Vidin 
- + Steaşimir. Iară pre cincă minoriţi, caril propoveduia ÎMpro-. 

tiva resăritânilor“ obicâiurile apusânilor, i-au dat pre mâna 

+ 

asupra lui, în anul 1369 ati trecut: Dunărea întru -ajutoriul 
cumnatu-săii Streanţimer sau Strașimir, Și: scoțând pre stră- 

„au aședat într'ânsul iarăş pre 

„preoților şi a călugărilor se! judece3: Cum sau chiemat mi- 
noriţil acâia Și cum Sati judecat, arată annalii cinului lor, 

Şi dintr'ă Enşil Eaghelă, : în cari! Ladislav al II se. dice craiul 
Bessarab. Acesta e „pricina- războialut; care îl voiă scrie la 

, anul viitorii. 

- Anul 1370, Neputend suferi Ludovic cel dintâiă craiul Un- 
„garii rușinea şi paguba; care.o făcuse. în “anul. trecut La- 

dislav al: II Bessarab domnul Ţerel Muntenesci,. alungând 
pre unguri din Bulgaria, „Și dând iarăş Vidinul cumnatului 
săi Strașimir, ai trimis oste, și iarăş au luat Vidinul, apol 

oz a - 7 

1 Aloysius Gverra i in epit.: Const, N 8 Pejachevicli in Fist. Serviae , pontif. tom, 2. p. 531. pe 814 ăi 2 2 Daniel Cornides Ms, dipl. |: 4 Engel in antiq. hist. Valachize 
tom. 2.p:79 part. ip. 154 

. - - . - + , .



| 

y 

A 

Sa ză5 - | a 

  

| sau , apucat de doao laturi de. Ladislav, cum arată Turoţie ! 

| dicând: «Însuși craiul în. persona sa din Bulgaria s'au apucat 

a de părţile de preste munte, partes Transalpinas, care era su- 

puse sântei coroni, iară de altă parte din colo de ţera secuilor 

| cu tare. 6ste, şi cu secuil, şi cu nemeșii din părțile: Ardâlului 

„ad trimis pre Nicolae voivodul Ardlului cu Simon feciorul 

lut Mavrichie, și cu alţii din. ostașii cel ma) zdraveni, ca 

i se vadă pârțile. de preste munte împrotiva lui Laicvoe-.. 

vodul părţilor acelora, rezvrătitoriul, şi rebellui -maiestatei - 

|” crăesci, carele atunci: cu mare 6ste leşuia lângă Dunăre în! 

dreptul Bulgariei, ca se împâdece. trâcerea oștilor domnului . 

craiii. Voevodul acesta Nicolae, după ce-au: trecut. cu 6s- - 

tea riul Ilumţa, urde făcuse românii multe cetăţuici și tă-. 

rimi; și ad “batul unele dintr'ensele, s'au întâlnit cu mare 

6ste a voevodului Laic, a căria căpitan: era comitul Drag- : 

mer de nâm român,. castellanu din Dâmboviţa, și băten- 

du-se f&rte tare au învins Nicolae, şi omorând pre mulți, 

pre căpilan Pai lugărit: ci după acâia fără de băgare. de 

samă mergând mal. încolo, sai închis în locuri strâmte, * 

lutse şi neâmblate, şi încungiurat fiind de, mulţimea ro- 

mânilot: din pădun și din munţi, acolo s'aiă omorât împre- 

ună cu sârguitoriul părbat Petru viţe-volvodul său, aşişde- 

rea și. cu Dezeu Vaz, Şi cu Petru . Ruf castellanul din ceta- - 

tea de haită, şi cu Petru şi Ladislav secuil cel vitdii, şi cu 

- mai mulți ostași, și cu n6meşil> cel mal de frunte. ———. 

Trupul volvodului Nicolae cu mare bătae Lai luat din. rnâ- 

nile roinânilor, şi Tau adus în Ungaria, sel îngrâpe in be- 

sârica precuratel feciorel Mariei. Mai pre urmă inturvându- 

se norocul, Nicolae Gara banul din Mahăi, bărbatul. cel 

sârguitoriii ş şi vitez, cu puterea au trecut ostea crăiască preste 

Dunăre împrotiva săgetătorilor volvodului Laic, carii- arunca 

segețile ca ploia; și cât au trecut stea craiului cu șelcile, 

au [ugit: și Sau slins ca fumul, iară 6stea craiului a Cu- 

. i Ă 4 
i 

1 Thuroczius în roni Hung. part. 3. cap. 38.
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„prins “Zevrinul. Atunci craiul ai zidit mai întâi Zevrinul, 

_“apol după vro câți-va ani Terţul de lângă Braşăiă din mar- ! 

ginile erei Muntenesci, şi amândoao “cetăţulcele le-ai în- ! 

-tărit cu străjari şi cu baliste anglicesct». i 

. Aşişderea scrii Cromer1, Petru de Reva2, şi Bonfinie 3, ! 

carele numa! de fală pune Terţul lângă riul Ierașului, ca: 

"se se vadă ungurii a fi biruit Valahia până în leraş, ce | 

maii fost: vre-o dată, cum voii arăta la anul 1377, tocma. ; 

din mărturisirea craiului Ludovic; ci bănatul Craiovei a- 

. CUŞ au fost supt unguri, acuși “supt români, după cum ai: : 

fost aceștea, sau aceia. mal tari, și mai norocoși: aşa a- 

rată: hrisâvele cele bătrâne, care- mai tot-deauna mai, mult 

se prețuesc, de cât: minciunile acelora, caril cu supunerea 
Valahiei întregi numai se lingăresc ungurilor, ; | 
“Cum că războiul cu: Ladislav Il Bessarab fiiul lui Ale- 

“ xandru şi domnul erei tomânesci nu în anul 1367, cum 
dice Enghel4, ci în anul acesta s'au întâmplat, arată şi hri- 
sovul lui Ludovic carele Tai trimis. lui Emeric voivodului 
Ardslului în “partea lui Petru, fiiulu! lui Petru de -Chevrus, 

* pentru Deşfalăi, dat din satul Geumţe, Geumche, locul tă- 
bărârel sale, întâia di. a, lunel lui „Avgust 1370. “Hrisovul 
acesta se află la Cornides 8. 
„Urban al V-lea papa de: la Roma, carele îndemnase pre 

Ludovic” craiul Ungariel să se bată cu toţi r&săritânii, ne- 
băgând în samă războiul carele. era să ' se, aprindă între 
români şi unguri, în anul de acum, după cum scrie: Rat 
nald 6, așa au scris Clarei. văduvei lui Alexandru Bessarab : 
| Urban ŞC]. vEduvel- lui Alexandru, reposatului voevod din 

"Valahia, Clarei, sânătate şi mântuire! | 
- «Ne bucurăm în domnul, - iubită fiică! ŞI mulţărmina din 

Cromerus de originibus et ges- | 5 Cornides Ms, dipl. tom. 2. 
tis polonorum lib. 18. „d 167. 

- 2 Petrus de Râva: 'centur. 4. p 5 
3 Bonfinius decad. 2. lib; 10. Odoricus Raynaldus i in conti- 

-+ Enghel in antiq. historia Va- nuatione Baronii ad. ann. 1370. 
lachiae part, Î, p- 153. Nr. 5.
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inimă, că după cum. am înţeles, tu luminată de duhul sânt 

tetă viaţa ţi-o petreci în şerbirea dumnedeiască, Şi. între 

celelalte fapte bune, pe .prea iubita.. în Hs, fiica n6stră îm- 

părătâsa Bulgariei, fata ta, de la deşdinare și ereticescile - 

smintâle, în care mal multă vr&me fusâse, o al întors. Ci fiind 

că să dice că ai și altă fată pre Anna crăiassa Serbiei, ca- 

rea încă. remâne în deșdinare şi smintâle, pre iubirea, ta 

_te dojenim, îndemnăm și rugăm cu deadinsul, ca, se te ne- 

voesci a întorce pre numita crăiasă, şi pre alte : persone 

may multe de la deşdinarea şi smintelele în care se tăvă- 

lesc, la credinţa cea adevărată, afară, de carea nu iaste mân- 

tuire,. pentru ca se dobândesci pre mal mulți Domnului is. 

Hs. In cât iaste că al cinstit pre fericiţi - apostoli Petru și. 

Pavel, Bessricile lor, şi pre nol cu potiriuri de aur, şi cu 

odăjdii scumpe spre slujba 'Dumnedăiască, neputând. lăuda 

destul. dărnicia ta, îti mulțămim. Dat în Roma la S. Petru 

în 11 calânde ale lul Fevruarie, întru al optulea an al pa- 

triarciei nâstres. .. - a 

Lui Ladislav. Bessarab domnului "Ţerel Românesci, cum 

scrie mal : încolo: Rainald *, încă așa i-ai Scris acelaș pa- 

- triarh: 

«Urban şel. -Nobilului. bărbat Ladislav volvodulul Vala- 

hier, poltim acum darul, „prin carele se dobândescă mări- 
/ 

rea cea viitâre. 
| 

"«Din 6menl vrednici de credință am înţeles, că măcar 

că “mărturisesc credința aceluiaş păstorii, adecă a Dom- 

nului nostru Lis. Hs., totuși zăbăve sci afară de numitul staur 

adecă afară de sinul şi ascultarea preaosfinţitel catholicescii 

şi” apostolicescil pizârecel Romei, maicel şi magistre! tuturor 

bine credincioşilor, afară. de carea nu iaste mântuire, fiind 

învăluit in deşdinarea . Și prea multele smintâle, care le-ai 

luat de la mai marii tă, și doră credând că ești în statul 

mântuire pre turci cel fără de l&ge, şi nemicil credinței 

+ 

1 Tdem Raynaldus, ibidem Nr. 6
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ceil catholicesci, “pentru cinstea „luă Dumnedei și a numi- “tului scaun îi gonesci, și ţii a fi nemicii tă. Ci ne pare Tei din- lăuntru,; de nu te oșteşti pre lege, fiind că nu altora, fără -numai celor ce se oştesc după lâge, se dă cu: nuna cea după frumsâţa, nemurilor : ȘI cu atâta mal fer- binte răvâim mântuirea ta, cu cât mat lare credem, că, de te ver: întârce- din tâtă inima. la Domnul, cu mult mai vi-! „tz ostaș al lui Hs. ver fi.- Drept acâia te dojenim în Dom: 
nul și. rugăm. pre mărirea ta prin cea din lăuutru milă -a - Damnedeului nostru, ca, lăsând deșdinarea; Şi tâte. rătăcirile, 
prin . „propoveduirea „catholicilor ȘI cucârnicilor. bărbaţi (de . caril se dic ă fi mulți în țera ta, mal ales din străduirea iubitex în Hs. fiicei nobiley. fâter Clarei maştehey tale, carea. nu numai este catholică, ci şi cu multe vrednicil ale credinţei “şi dragostel : și-altor fapte bune împodobită), se vil secur la numitul staur, ca .pururea se remâi într'Ensul cu „ceia- lalti catholici, Și se primescl rEsplătirea cea vecinică. “Că Nol, de vei face acesta, cu credință Şi cu dreptate vrem să, te avem pre line prea iubit filă, şi se d fim de ajutorii în " tâte trebile tale şi ale țerel tale cu grațiile scaunului aposto- - licese. Dat în Roma la sântul Petru VI Idus Aprilie în ar optulea! an al patriarciel n6stre.» 
“Despre Laţeo domnul Moldovei, precum serie iarăşi Rai- nald , acelaşi patriarh al Romei Urban al V-lea așa scrie cătră arhiepiscopul din “Praga, Şi episcopi din Vratislavia şi Cracovia: 

; 

„> + «Urban Ș, 6. Il. arhiepiscopuluy din Praga, și episcopilo - din Vratislavia și. Cracovia. 
2 «Nobilul- bărbat Laţco Duxul (sa povăţuitoriul) Moldovei sau al n6mului, românesc, ne-ai însciințat prin iubiții fil - Nicolae: Melsat și Pavel: din: Svidniţ din cinul minoriţilor, că-el şi. “poporul ducatului să erei Moldovenesci,. măcar că. se fălesc cu numele „Creştinese, tătuși ei şi părinţi lor 2 

. » 

1 1derm ibidem Nr, 7. - | a . - a
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“până acuma ati fost shismalici şi mal sânt unii dintră dânşil: 

ci prin: propoyeduirea Şi înv&lătura ' unor - fraţi minoriţi 

„aduşi, vteau -să se 'lase de deşdinare , -ŞI se primâscă.; 

„credinţa, carea o ţine, învaţă şi propoveduâsce catholica 

şi apostolica bisârică, şi se fie ascullători de noi, -de ur- 

„mătorii nostrii, şi .de- sântă biserica Romei, precum as- 

cultă şi ali prinți :și nemurn. creștinesci : şi sau rugat de. 

„noi cu. umilință acelaş: povățuitoriă, ca: tâgul. său Seret 

din mitropolia Halliţiei — carele iaste mare, .plin de lăcui- 

“tur, și vrâdnic de a se rădica în celate, sel numim ce- 

tale, şi se punem. “întrensul, episcop - catholic, carele pre 

acelaş povăţuitorit, Și pre, popor se” învâțe,. şi. țină în disa 

„credință. catholică, şi alte lucruri de. folos a face se ne mi-: 

lostivim. Nol drept acdia: pentru spăstnia.. numiţilor dux şi | 

popor, caril dic că.ci pururea se oștesc în contra nemici- | 

lor. crucei — frăţiilor vâstre, — din sfatul fraţilor nostri prin 

scrisori apostolicescl. vă poruncim, ca. vol sat dor, sai unul 

dintre voi, prin voi, „sai prin alt sati alții bărbaţi credin- 

cioşi catholici şi inţelepţi, de vel găsi, “că numiții Laţco şi 

poporul vreau se primâscă credin(a.. cea catholică cu de a- 

"dinsul, luminat; curat, cu umilinţă și cu evlavie, — numi- 

tul târg Seret şi tot: ducătul Moldover: săl . scoteţi, “şi sl: | 

slobodiți. de pururea. de supt t6lă puterea, domnia, stăpâ- 

„nirea, și cădința, şi cea. de rând, și cea episcopâscă a epis- + 

“ copului din -Haliţia, și. de supt puterea, stăpânirea şi că- 

dința măcar căruia, carele ar vrea 'se albă. ceva cădinţă be- 

serecâsei în. târgul şi ducatul acela; făcând, şi: orânduind, . 

„ca în câle bisâricesci humay scaunului apostolicesc se fie 

nemișlocil supus: şi după acia numitul târg sel rădicaţi 

şi sel cinstiţi cu. nume de cetate, :şi, (6tă era sau ducatul” 

"Moldovei, câtă se ține de numitul dux, “se.o dați și supuneți 

ă "cetăței aceia în câle duhovnicesc, olărându'! marginile, ş. c. l. 

“Dat la Muate- Flascon în 11 calende ale lui Avgust: în. anul 

- patriareiel n6stre al VIII-lea.»
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-“ Bine dice prea vestitul: Eaghel!, că nu trebue amestecali 
„Laţeo din Moldova cu Ladislav din Țâra Muntenâscă sau 
Valahia, pentru că bulele lui Urban al V-lea încă acâzta a- 
rală, ci greșasce întru 'acdia, că: dice, că Laţco din Mol-: dova ati fost feciorul lui Sas-vodă, precum sati dis la a- nul 1359. e 

E Luca. Vadding? aduce. altă bulă a lui Urban al V-lea, 
prin carea poruncâsce lui Nicolae Melsat se trimită 25 de 
minoriţi în părţile Russiei, Litvaniei şi Valahiei, ca se pro- -poveduiască întrensele obicsiurile” apusânilor. 

Iară Lecvieri 3 scrie: «În Moldova sai pus episcopi lă- - 
“inesci de pe vr&mea lui: Urban âl V-lea, dintre „carii cel 
dintăiu aă fost minoritul Andrei din Cracovia, bărbat fârte 

“înv6ţat în scripturi, şi cu evlavie, carele aă “ședut în Seret, 
iară următorii lui s'au pus odată din minoriţi, și de altă: „dată din doniinicani. Astădi (în anul 1740) iaste episcop. 
Ioann Damaschin Lubinieschi din cinul dominicanilor.» 

Tot întru acesta an ai murit și Cazimir craiul. Poloniei, “fvatele Elisaveter mumânei lui Ludovic craiului Ungariei, .. 
„în .5-Noemvrief, și. ai lăsat crăimea Polonie! cu diată ne- potulul său lui Ludovie 5. 

Anul 1371. Precum arată hrisovul "de la Cornides 6, loann Yiţe-voivodul 'Ardălului 'în anul de acum au zălogit a patra. parte din Sâncraiu, carea o cuprins6se în gl6bă de la loann fiiul lut Gherei din Oşorhsiă, pentru sfada cu Otton ar- himandritul din Mânăsturul Cluşului, lui Ioann, fiiului lux „Nicolae din Somoş-falău, pentru o sută de marce.. 

1 Engel in antiq. hist. Molda- 
viae p. 108. Pa 
„2 Lucas Valdingus in aânalibus 

„*% "Ioannes de. Iiikiillă £. 192, 
Ranzanus î. 378: Pistorius t; 767, 

 Minotum ad ann. 1370, Nr. 12. | Author de statu Poloniae p. 20, 
“tom. 1. p. 1955. . Me 

„3 Lequien în oriente chrisliano |: seq.' Timon in epit. chron f. 51.. 
| 5 “Daniel Cornides „Mss. dipl, + Engel in antiq. historia Mol- : a „day, p.108, i | tome î- p- 248, 
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“Anul 1372. La anul acesta din Peacovici! şi Sulţers* | 

aşa scrie: prea vestitul Enghel*: «Îndemnul carele au. adu, 

pre Laţco să se unescă cu bis6rica. Romei, se vede a fi 

venit aşa de la Cazimir (f 5 Noemvrie, 1370) craiul Po- 

loniei, precum de la Ludovic craiul Ungariei, şi de la mu-: 

mă-sa Elisaveta. Războiul lui Ludovic în contra” lui La- 

dislav din anul. 1367. se. vâde a fi umplut şi pre Laţco din 

Moldova de frica ungurilor și a polonilor..- Lângă acesta 

Laţco au mal avut şi altă pricină de a se uni: adecă Laţco. 

se săturase de musrea. sa, şi gândea, măcar că cu greşală, 

că de se va face catholic, mai pre uşor se va despărți de. 

“dânsa. Drept ac&iă Sat: lăsat “de. ascultarea de mitropolitul 

din Halicia,. supt carele fus6se până acuma Moldova, şi au 

rugat pre patriarhul Urban al cincilea se! pună episcop 

catholic în Seret la pesârica mergătoriului în nainte şi bote- 

zătoriului loann. Numitul partiarh i-ai plinit cârerea, şi ăii pus. 

episcop în Seret pre Andrei din s&minţa Acţipiter, cu po- 

recla. Vasito, din cinui minoriţilor, duhovnicul: 'Elisavetel în a- 

nul 1370, carele se numesce Și Andrei din Cracovia; ci curtea. 

Romei nu s'au plecat sel despărțască de. mudre. Pentru 

despărţirea acesta Laţco ati âgluns și la Grigorie al unspr&- 

dâcelea, ci Grigorie: încă nu Paii ascultat.» De vei lua a-- 

fară r&zboiul craiului Ludovic cu Ladislav domnul Valahiei, 

la anul de acum tocma adevărat scrie prea vestitul. Enghel; 

căci şi Aloisie. Gwverra £ așa. au scurtat bulla lui Grigorie al 

„unspră-dâcelea: „ «Patriarhal laudă întârcerea lui Laţco la 

besrica. „cea catholică,: Și forte se bucură ; ci îl pare rei 

„de împetritea mueril lui în deşdinare ; să se silâscă Laţco: 

a o'întârce cu dojeniri de: spăsenie, și cu adevărate pilde 

de credinţă; » «tăluși nu vrea patriarhul se silâscă pre. Laţco, 

„ca se o lepede în ori ce timp: se bage de samă Lajco, 

ca nu cumva trăind cu dânsa, se se dezbaere de credința 

| 1Pejachovich în Historia Serviae 3 Engel in antiq. Historia Mol-- 
| daviae p. 108. sed. . 

p. 819. - | dă 4 Aloşsius Gverra În £ epit. constit.. 

2 Sulzer tâm.: 3. p: "546. - | pontit. tom- 2. Nr. 4



Ba 

  

cea, adevărată, şi să se întârcă, jarășt la deșdinare. Dat în -- 
"Avenion în 8 calende ale: lui Pevroarie, î întru al 2. lea an 

| al patriarciei 1372, de la. Hs. | . 
“ Mai vrednic iaste” de'a se-ceti hrisovul lui Ladislav II 

Bessarâb domnul Valahiei din: anul de acum, carele se a- 
duce de Cornides1 şi sună” așa: e 

„= «Ladislav volvodul Țerei Muntenesci,: banul de Zevrin 'şi 
 duxul împlăntărei ceil noao. din ţera Făgărașului, însciiu- 

țăm pre toți cei de acum și cel viitori: că mâgisirul La- 
„dislav sârguitoriul ostaş, firul reposatului Ianoş Meister de : 
Dobca, nepotul banului Miched, rudenia nâstră cea iubită. 
și credincI6să, când sau făcut slobod de prea măritul prinţul 
Ludovic luminat craiul Ungariei, și nor eram încă pururea 
supt. jug, ŞI în graţia numitului craiă, am fi sirins tare 

„6ste împrotiva.. turcilor celor fără de credință, şi a împă- 
ratulu! de Tirna (Trinov): în Bulgaria, acelaş magistru La- 

“dislav de + -Dobca,, sârguitoriul ma! sus numit ostaș, carnea 
 mstră, “şi sângele "nostru din nâscere, cu n0), și cu Gstea 
n6stră s'a - ură ăbit împrotiva “ tyrannilor Și necredinctoşilo: i „turci, și a împăratului din Tirna, şi năvălind asupra lor, „Şi făcând” acolo. vitejie boerâşcă şi de cinste pentru credința 

| creștinescă, ăi dobândit : grația prea luminatului prințului 
„Ludovic craiului Ungariei, așa, cât Laslo meister de Dobca 
„acesta în năvălirea : asupra "numiţilor necredincioşi pentru 1 -a tot puternicul Dumnedeiă, şi cea mai sus disă graţie a craiului, nu Și-au intors vre odată capul săi înapoi de frică, și după ce am „cunoscut, vădut și găsit tot: deuna atâta, cre- 

dinţă în. același Laslo, din partea .- domnului craiului nostru, "Şi a n6stră, i-am dat și însemnat lui pentru. unele slujbe 
'credinclâse ca acestea, carea pururea ne-au făcut, şi pen-.. tru: împărtăşirea sângelui .cu carea sântem: legaţi, orașul - sau târgul: Șerkkenghen,. Scherkkengen (d6ră Şere caia) din țara Făgăraşulu de iâneă Olt, cu cele ce se țin de > densul. Sta 

. „+ Cornides - Ms, din. tom. 1. pag: 48. 
.
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Aşişderea satul Veneţe, satul Coţalad, satul care se chiamă | 

Apacaldă, satul Dobca, cu tote cădințele ș Și părţile lor, pre- 

cum le moștenea. şi le avea Gre-când fii lu! Varnava, ca: 

pururea, se le moștenescă. Şi pre acelaş Ladislav. de Dobca. 

rudenia nostră cea iubită, carele împreună cu noi ai fost 

credinclos şi supus prea luminatului prințului Ludovic,. lu- 

“minatului. craiului Ungariei domnului nostru celui firesc, îl 

îmbrăcăm, şi împururim în „uricurile şi moșiile mai sus 

dise supt credință nostră, supt acesta condiţie: De se va 

întămpla, ca 6re-când se moră acelaşi Ladislav de Dobca 

nepotul. banujur: Miched, Nicolae filul lui Ladislav Dobca, 

sai fata carea va remânea, după densul,.saii vor remănea, sau 

  

unul dintre dânșii, şi carit se vor -pasce din dânșii, de acil - 

înainte, numitul târg” Şercchenghen și mal niainte- disele. 

“sate şi moşii, trebue cu. cădință de uric să le “moşteriâscă 

pururea pre rând, carea. o făgăduim supt jurămînlul cre- 

dinței şi al capului, fără de a se multa, nică 'se -trebuim * 

sau patem chiema înapoi cuvintul, precum Yam dat şi în- 

tărit cu jurămîntul nostru. Carea donaţie sai dăruire atunci 

o am făcut. iubitei rudenie! nostre lui Ludovic de Dobca, 

şi următorilor „lui de 'pururea,' când eram în multă. graţie 

la: domnul nostru Ludovic craiul Ungariei. Drept aceia ne - 

rugăm prea luminatului craiului Ungariei, domnului nostru 

celui firesc, și următorilor lui, ca se intărescă acestea cărți 

„ale n6stre, ŞI donația n6stră așa se o întărâscă și stălu- 

“iască iubitei rudeniei și fratelui nostru, precum sai dis - 

pentru. următorii nostrii, caril vor urma în domnia volvo- 

datului nostru ; şi baronilor ne rugăm, şi asâmenea porun- 

cim, ca. se nu vateme acâstea, cărți ale nâstre, nici se le 

chi6me înapoi, ca se nu. se rumpă jurământul nostru împro- 

tiva! spăseniel şi în paguba sufletului nostru: şi că donația 

-m6stră cea făcută iubitei rudeniei n6stre lui Ladislav de 

Dobea, sârguitoriului ostaș — — precum se cuprinde în 

pagina ' acâsta, pentru prea credinciose slujbe sau făcut 

vrâdnic înaințea nostră, şi ai dobândit acea donaţie, ca
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* pururea, împreună cu următorii săi se moştenâscă mal sus 

numitele sate. Și de am vrea noi, sai vrunul din urmă- 
torii nostrii de acii înainte, cărţile n6stre acestea, și mai 

sus scrisa donație acâsta, a o chiema înapoi, a o impedeca, 

a o lua îndărăpt, și cărței aceştia și donațiel i sar împro- 

"_tăvi,. se fie preste acela, sai aceia mânia şi iuţimea mâniei 

Toi Dumnedei, a fericitei vergu:ei Mariei, a tuturor sântţilor, 

mânia sânţilor crai! Stefan, Ladislav, Emeric, întru a că- 

_rora mai sus diselor tuturor. mărturisire şi tărime de pu-: 

rurea am făcut să se scrie acâstea, şi să se întărâscă cu: 

pecâtea n6stră cea ma! mare. Dat în 'Argiș în curtea n6- 

stră supt anul domnului 1372, în dioa: despărțire aposto- 
lilor mai de curând trecută. » 

Dice Cornides după ce ai scris hrisovul acesta, că pe- 

câtea. spânzură de densul acățată cu şinor de mătasă ro- 

şie. Pagubă că n'at însemnat ce țimer au fost în pecste, 
şi de unde au scris hrisovul. Vedi.şi cele de la anul 1284, 

care tâte mai mult se întăresc prin hrisovul acesta, din 

carele totuși se nu închidi, că doră Ţâra Muntenscă pe 
vremea acesta au fost supusă lui Ludovic; căci Ladislav II, 

_ Bessarab numai pentru ducatul Făgăraşului şi banatul Cra- | 
iovei, care Je dobândise de la craiul Ludovic ca, se remână 

_pacinic și ajutătorii -asupra turcilor, era supus acestuia, 

cum “se va arăta şi mai apriat la anul 1377. 

Anul 1373. Câte scrie prea vestitul Enghel! -la anul a-. 
cesta despre Bogdan vodă din Moldova, tâte sânt bârfăle, 

cum Sai argtat la anul 1359, ac6lea, care le scrie, Strii-. 

covschi ? despre chiemarea lui Gheorghie Coriatovici, la dom- 

nia Moldovei, încă nu-se țin de anul de acum, după cum. - 

„ar vrea Enghel 3, ci de anul. 1381, sau nu cu mult mal U târ- | 

diă. Vedi pre Bazilovic) î. 
/ 

1 Engel in antiq. historia vol 3 Engel |. c. 

daviae p. 109. „|... + Toannicius Basilovits de Fun- 
2 Strikovski p. 418. E datione Coriatovitsiana.



  

În. anul 1373 sai stătuit și Balc cu Drag feciorii lui Sas 

vodă în satul Bacico. din Maramurăş, precum arată hrisovul, 

ce se ţine în arhivul, prea înălțate! cămărei unguresci de curte” 

din Buda 1, din care hrisov se vede, că mal multe sate 

ai dobândit atuncea Balc şi Drag. Din Drag acesta s'au 

“prăsit apoi Dragfi. cel vestit din Belteuc, pre carele cine] 

va dice a nu fi fost Român de viţe şi seminţă? E 

Anul 1374. Prea vestitul Enghel ? scrie: «Precum supt Laţeo 

din Valahia se vede a se fi făcut episcopia din Milcov, 

tocma așa sau făcut. episcopia. din Seret supt Laţco „cel 

din Moldova, și sau făcut în anii 1370, 1371, 1372.» 

De înțelege Enghel că episcopia Seretului Sau făcut la a- 

ni aceştea, bine dice: dară de dice, că şi episcopia Mil 

covului tot Ja acdia an! sai făcut, mult se înşală. Pentru 

că scrie Rainald3: «Ca se îmmulțescă şi în Valahia l&gea - 

catholicâscă, vicariul lu! Is. aă socotit se facă intrinsa 

scaun episcopesc, fiind că puţini preoți unguresci sluja tal- 

nele la români, și aceia încă nu se lovea în limbă și. în 

năravuri cu românii, de unde venia, de mărirea Dumne- 

deescă în n6mul acela nu se putea lăţi, şi mai mult se 

năd&jduia, de li se va da episcop împodobit cu frica lul 

Dumnedei, şi cu învățătură, şi carele se scie limba româ- 

nâscă. Drept acdia ai scris arhiepiscopilor din Strigon şi din 

Colocea, ca întelegându-se cu Ludovic craiul Ungariei se 

cârce, în ce cetate pune scaunul episcopesc, ce olare ar 

trebui se aibă episcopia, şi supt care mitropolitan se fie: . 

iară minoritul Antonie din Spalat, carele mult se ostenise 

în întârcerea: românilor fi-var harnic de a purta sarcina 

episcopiel.> . 

| 2 loannes Chrislianus Engel in 

antiq. hist. Moldaviae p. 108. 

- Ko filiorum -Zăz Vajvodae Balc et | 3 paynaldus în continuatione ” 

| Baronii ad ann. 1374. Nr. 9. - 

1 Relatoriae statutoriae în Boch- 

Drâg. 
„89 

Cronica românilor. Tom. Î.
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Aşişderea scrii Spondan!, şi Brentan?; iară Vadding3 

“aduce pre larg bullele lui Grigorie al XI-lea, care le-aii dat 

din Avenion în .Octomvrie al anului 1374, și din care au 
scris Rainald acâstea. -. | | 

Drehsler+ încă scrie: <Pre Marc Crevici despotul bul- 

“garilor cu toţi bosrii lui lau stins Baiazet în războiul din 

anul 1374.» Aşișderea scriu Fabrichie5 şi Egnatie. 

Anul 1375. La anul de acum, acest hrisov aduce Copi?, 

carele se ţine de prea luminată familia Comitilor Vaş, și: 

Sună aşa: 

«Noi Ladislav vițe-voivodul Arââlutul aducem aminte, 
că în octavele Sângiorzului acuma decurând trecute Ladis- 
lav fiiul lu! Deșeii din Țega venind înaintea. n6stră, în formă, 

de tudămană ai făcut se ni se spună, că românii din O- 

$orheiu mergând la cetățuica ungurașului, ai venit la satul 

săi Suhutard n6ptea cu puterea, şi stricând gardul slujei 

sale al lui Ianco, ai dus cu eii patru-dtci de ol ale sale 

cu mieil împreună ca nisce furi, din numitul Orşohâiă e- 

şind, şi acolo înturnându-se. Despre carea faptă au poftit 

săi dăm cărți de tudămană, care i le-am și dat, aducând 
acdia direptatea cu sine. Dat în Sântimbru a opta di a târ- 
minului în anul 1375.» 

_“Anul 1377. Hrisovul, carele lam făgăduit la anul 1372, 

se află la prea înv&țatul Daniil Cornides8,. şi sună așa: 

«Noi Ludovic din mila lui Durmnedei craiul Uungariei, 
Poloniei, Dalmației, Croaţiei, Ramei, Serbiei, Galiției, Lo- 
domeriei, Cumaniei şi al Bulgarie ş. c. 1., însciințăm pre 

1 Spondanus ad ann. Chr. 1874. 5 Georgius Fabricius în volu- 
Nr. 1. lius Breat | ine rerum Germaniae magnae. 

* Ignatius Breatanus in epi ome 6 . : 
chronologica ad ann. Chr, 1374. . Ioannes Baptista Egnatius de 

3 Lucas Vaddingus in annalibus Romanibus principibus libr. 2. 
Minorum ad ann. 1374. Nr. 7. et 8. ? Copi Mss. tom. 31. p, 135. 

* Volfgangus Drechslerus in 5 Daniel Cornides mss, dipl. 
chronico p. 82. tom. 3. p. 46.
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toți carii vor vedea, acăstea, că, pentru că credincioşii nostrii, 

bătrănil, judeţii, jurații şi tâtă commaunitatea sasilor din 

scaunul Brașăului, noao şi sântei coronel n6stre pururea și 
necurmat âșa de credinci6se şi așa de plăcute şerbiri ne-ati 
făcut, căt în plecate vradniciile lor inima n6stră prea lin 

Sau odihnit, mal ales pentru că acum resilili şi nente- 

ţiti, ci din voia și dărnicia lor în commun au făgăduit, că 
în piatra lui Tidric vor zidi cetățuică noao cu propria sa 

muncă, şi 0 vor găti cu cheltudlele lor, şi pădurea de a- 

colo, după voia n6stră, o vor tăia în lung şi lat, o vo? 

Jăzui, și o vor obli, aducând și dând petrii, var, l&mne, 

şi altele, care vor fi de lipsă la zidirea numitei cetăţulci, şi . 

plătind e! zidarii, săpătorii petrilor, şi cărăușii. Pentru a- 

c6ia şi no! din protivă uneie fapte ca acestea vrend să le 

r&splătim cu graţie crăiască, voim, ca satele mal în jos 

numite : Vondenoh, cetatea noao Roznoiă, satul Volcan, 

“Țidinis. Merghenburg, satul Nucilor, râpa Roşie, salul Helte- 

xen, muntele Mierei, muntele Sântului Petru, Brigondorf, şi 

“Tortalen chiemate să se ţină de acâiaș cetate -a sântei 

<oroni şi de aci înainte, precum sai ţinut și până acum, 

şi lăcuitorii satelor acelora se fie detori a sluji credincios cu | 

- “acâiași cetate, și 6menil numitelor sate, pădurile, apele, vi- 

naturile, pescuiturile, erburile, și câmpurile, care sânt între 

„ otarele lor câle adevărate, după vechii obicâiul lor, se le albă 

în commun, câmpul Turcean, Tarchan, chiemat, care se dice 

a fi între: metele disei cetăţi, de va fi aşa, încă se fie a] 

lor, iarăş făgăduim, că de va veni la mânile nostre era 

Muntenescă „ precum năd&jduim din voia lu Dumnedei, 

atunci tributul sati darea ce sau obicinuit a se da ma- 

iestatei nostre la Arburea Roşie, vom porunci, ca să 

se culâgă : la cetăţuica acâia noa0, ca credincioșii nostri 

sasi respletirea numitei 'sale şerhiri și a muncel cu atâta 

mal bine se o simplă, făgăduind şi acesta, câ pre dânşii 

în plătirea tributului, carele ni”! plătesc noao în numila ce- 

tate, după cum vom judeca, il vom ajuta. Iară în timpul, 
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până când va veni Țera Munteniască la mânile n6stre, adese - 
ori numiții credincioşii sasil nostri, după cădințele şi obi- - 

- câiurile lor. cele vechi, 'și alt tribut să nu dea, fără numai 
în numita cetate. Totuși răschirăm, că avem şi ţinem pu- 
terea dea pune în numita noao cetățulcă şi în cetățulca 
Helteven comiti, judeţi și castellani, măcar unguri, măcar 
teutoni: sau .nemți, măcar de alt nm, pre carii vom voi, 

cari! vor ţinea pre aceiaşi credincioşi sasil. nostri în tote 
cădinţele şi obicâiurile lor cele vechi. Adăogând şi acâsta, 
ca, de se va întâmpla, se mârgă judeţii nostri la dânşii, 
se fie detori a le da în tot anul un prînz, o cină, şi un 

“cal prețuit în 20 de florinți, totuşi după cum va aduce cu 
sine slobodenia. lor, înțelegându-se acâia, că despre judecă- 
țile şi cădinţele lor sânt datori a răspunde comitilor în lo- 
curi: şi'n timpuri cuvi6se. Intru a cărora tuturor mărturi- - 
sire, dăm acestea, care le vom da supt cea mare 'pecâte 
a nâstră, când ni se vor aduce îndărăpt.: Dat în Zolii în 
serbătârea -fericitei Elisavetei în anul Domnului 1377.» 

lată că trei lucruri se dovedesc din hrisovul acesta : 
Intdiii, că Tera Muntentscă sau Valahia până în anul de 

acum nai fost supt unguri, fără numai cât avea nădejde 
craiul Ludovic, că o va dobândi; ci ai murit cu nădejdea 

„ca şi ceia-lalți crai unguresci. | 
"A. doao, că Terţburgul nu sai zidit îndată după bătaia. 

cu Ladislav II Bessarab domnul Valahiei, cum scrie Ha- 
neri, ci mai târdiu. 

A treia, că sasii din vidicul Brașăului era osebiți cu că- 
dințele de ceia-lalţi sas]. 

Aduce Cornides2 şi alt hrisos al craiului Ludovic carele 
lau dat din Cașovia în Dumineca cea din naintea Sâmpe- . 
trului din anul de acum, din care hrisov se dovedâsce: că 

„ Ludavic ai fost trimis în Ard6l pre Dimitrie episcopul: Za- 
7 

! [Lipsesce nota din manuscript). 
> Idem Cornides ibidem tom. 2. p. 84.
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grabiei şi cancellariul său, şi pre Nicolae de Zeci banul. 

„Croaţiei, ca 'se îndrepte metele între bunurile fişcușesci şi . 
câle beserecesc!,- carii ai îndreptat şi "metele Aiudului între 

-capitulul din Bălgrad, al căruia era Aiudul, şi între bo- 

sri din Trăscău. 

Neavând Ludovic cel dintâi craiul Ungarie! fecioil: fără 

numal doao f6te, pre Maria şi pre Hedviga în anul 1377 
ai logodit pre Maria după Sigismund feciorul lu Carol din 

Brandeburg, și stringând țera, au făcut se jâre Mariei, căci 

vor. fi credincioşi, căria apoi i-au dat tutor pre palatinul 

Nicolae Garra ! , - 

Anul. 1378. Cornides2 şi la anul acesta aduce un hrisov, 

„carele sună așa: «Cinstiţilor bărbaţi capitulului beserecei din * 

Ard], domnilor şi prâtenilor săi, loann viţe-voivodul Ar”. 

- d6lului pretenșug cu cinste. Dice Ioann fiul lui Nicolae 

din Vizocna în persâna dâmnei muerei sale, adecă a îstel 

reposatului Mihail fiiului lui Henninghe de Șeguşvar, că 

dâmna murea sa, după obicâiul cel vechii şi primit al 

țerei, ar -vrea se între în stăpânirea satului Cund intreg, 

în gimătatea satului Hondorf, în a patra” parte a satelor 

Gogan, Ibașfalăă, şi Diacuş, de nu'i va sta, cineva împro- 

tivă.. Despre carea vă cercăm cu dragoste, ca se trimite-ți 

omul vostru mărturie vrâdnică de credinţă, înaintea căruia, 

“Thoma. fiiul lui Acuş de Bolia, sai Dionysie fiul lu Ni-. 

colae de Hidegviz, sau Petru 'fiiul lui Pavel din Blajul de sus 

sau Grigorie tot de acolo, nefiind alţii de față, omul no- 

stru mergând în faţa numitelor-sate, chiemând acolo pre toți 

vecinii şi commetaneii, acele părți de moșie, care sânt în 

numitele sate, după privilegiânele vâstre, care le veți face 

despre densele, cu tâte folosurile lor să le stătuiți dâmner 

numite, “să le moştenâscă pururea cu aci iași cădință, ca- 

“1 Toannes de .Kikillă f. 197. | monin Epitome chronologica f. 53. 

"Bonfinius f. 251-360. Petrus de 2 Daniel Cornides Mss. dipl. 

Reva f. 27. 'Thuroezius f. 200. 'Ti- | tom. 2. p. 50,
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rea se cunâsce a o avea, de nu va: fi împrotivire; iară pre 

“ împrotivitori, de vor fi, sei sorociţi înaintea nâstră ș. c. 1. 

Dat în Sântimbru în octavele serbătorel fericitului mărturi- 

sitoriului Martin, în “anul domnului! 1374. >: 

Anul 1379. “Cine greşâsce temeiul, acela casă statornică 

“nu'și va face. Tocma aşa stâă întâmplat, şi cu prea vestitul . 

Enghel 1, că necetind hrisovul, care Yam adus la anul 1359, 

pre Bogdan vodă îl pune după strănepotul săi Laţco cel 

din Moldova, ce de nu ar fi făcut, la anul de acum nuarfi | 

amestecat ttă istoria, precum o amâstecă, ci ar fi lăsat 

avtori), pre carii aduce, în: dilele sale câle adevărate, adecă, 

că Petru Muşat, fiiul lui. Laţco, cum mi se pare ui dom-. 

„nit 16 anl. Tu mal cetesce; care le-am scris la anul 1359, 
şi la anul 1373. 

Anul 1380. La anul acesta. prea învățatul Daniil Cornides. 

aduce doao hrisâve vrednice de- a se tipări pentru descur- . 

“carea istoriei Ardâlului, dintre care. cel dintâi? sună aşa: 

«Cinstiţilor pretenilor să convântului. besârecei din Cluş- 
- Mânăştur, Ioann viţe-voivodul: Ardâlului pretenşug gata cu - 

cinste! Se sciți, căci că în octavele Sângiorzului Stefan li- 

teratul din Sânger, legiuit procatorul lui .Iob fiului. luk 
Grigorie din Sânmărtin, pentru acelaş Iob au răscumpărat. 

jumătatea satului Miche chiemat (carea o aă fost zălogit” 

Grigorie tată-s&ui pentru 12. marce de argint, socotind t6tă 

marca în 72 de groşiță, reposatului Augustin din aceiaş 

Miche, după cum arată cărţile. cinstituluy capitulului din Ar- 

-d6l) acum înaintea. n6stră, şi înaintea lui loann fiului a- 

celuiaşi Avgustin, înaintea lui. Petru Babo, a lui Mihai) fiiu- 
“lui lui Blasie, al lu Emeric strămoşului din acâiaşi Miche, 

și înaintea lui Ioann fiului lut Petrujdin Silagiseg cu aceleaşi 
12 inarce după țin6rea scrisorel măritului bărbat “Domnului 

1 Joannes Christianus Engel in > Daniel Cornides Ms. ai. 
antiq. historia Moldaviae p. 110. | tom. 7. p. 532. o
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Ladislav voivodulu! Ardelului şi comitului de Solnoc, carea” 

cuprinde modrul şi forma judecății lui, şi după prorogata n6- 

stră. Drept acâia pe pretenșugul vostru vă cercăm cu dea- 

dinsul,.ca se trimiteţi omul vostru pentru mărturie vr6dnică 
--de credinţă, înaintea căruia Ioann fiului lui Beche din Sân- | 

maârtin, sai Petru din Dindelg, sai Ioann Tout din: Cio- 

măfaia, sati Gheorghie . filul lui Curtul din Corpade, sai Di- 

mitrie tot de acolo, nefiind alții de faţă, omul nostru mer- 

gând în fața numitului sat Miche cu vecinii şi commetanii, 

“şi cu. acelaş Iob, sai legiuitul procatorul lui, tocma gimă- 

tatea satului cu tâte folosurile şi veniturile eil se o stătu- 

iască lui Iob filului lui Grigorie cu acâia cădință, cu carea 

se cunosce a fia lui, ca se o moșteniască și albă, nefolo- 

sind ceva. împrolivirea numiţilor Ioann din Silagiseg, Mi- 

hail fiului lui Blasie, loann fiului lui Avgustin, Emeric stră- 

moşul lui, Petru Babo, și a altora măcar cărora, și fă- 

'cendu-se acâstea, aceiași 6men! al nostru şi al vostru acolo 

iobagilor, caril vor veni în partea lui Iob, se le spună şi. 

| poruncâscă cu cuvintul nostru, ca de cumva ar vrea Gril- 

carii dintre dânșii a se muta de pre locul! acela airilea, se 

se mute până a cincl-spră-dâcea di de la dioa statuţiei, 

plătind teragiul, şi alte detorii mal nainte, şi după acestea 

se ne scrieţi pretenâsce, cum ai curs (6tă statuţia, după 

cum se cuvine. Dat în Sintimbru a opta di a numitului , 

termin în anul domnului 1380.» - | 

- “AL doilea iarăşi 1 sună aşa: | 

«Noi convântul mâriătirel fericitei Mariel vergurei din 

Cluş Mânăştur însciințăm, că după ţinerea scrisorei măritului 

'bărbat domnului Ladislav volvodului Ard6lului şi cornitulul 

de Solnoc, prin carea arată. modrul și forma judecății sale, 

ca loann Gherei, Grigorie şi Ladislav fiii lui Gherei din 

Vașarhsid, Ladislav şi Thoma Chemen din Somoş-falău, şi 

Nicolae fitul lui Iacob din Mânăștur, cu 14 lângă sine 'se 

1 Idem Cornides ibidem tom. Î. Pp. 250.
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jSre împrotiva lat Nicolae fiului lui Nicolae din Valcon, Şi 
“împrotiva lui Ilie filului lu) Gheorghie din Thomoş-falăii în 
octavele cele trecute ale Sânglorzulu! despre acâia, că eil 
dinpreună cu ai săi în sâmbăta din naintea Sântă- Măriei 

mari cea trecută întrarmați şi cu.putârea, din Sân-Mihai- 
telche -cu 62 de care bucate n'a dus în satul lor Berind, 
şi sânt intru acâia tocma. nevinovaţi, pentru acâia nici au 
făcut pagubă de 600, care jurămiînt lau şi făcut înaintea 

- nâstră aceiaşi Ioann, Gherei, Grigorie și Ladislav fii lui 
Gherei, Ladislav și Thoma fii lul Chemen, și Nicolae fiiul 
lu Iacob cu conjuratori lor, precum se cădea. Data doao 
di a disului: termin în anul domnului 1380.» 

Tot la acesta an așa scrie Ducangie 1 despre „Maria fata 
lui Lazar despotului Serbiei dicend: «Despina, pre carea 
alţii o numesc Maria, sat măritat ma! întâiu după Sisman, 

“pre carele Laonic îl numâsce al odrisiilor, Luccari al bul- 
garilor, alţi al -Moldovei -craiti, apoi sai măritat după | 
Gheorghie Straşimir Balza, domnul amânduror zentelor. » 

Sisman n'au putut fi craiă nici al sirbilor, carii se în- 
țeleg prin odrișii, nici al Moldovei, ci ab fost al Bulgariei, 
precum sai ar&tat la anii trecuți, ma! ales la anul 1350, 
unde și acâia sau ar&tat din acelaș Laonic, că Sisman mai 
Întâiu au fost luat pre. fata Sultanului Amurat. Vedi și a- 

„c6lea, care le voii scrie la anul: 1389 despre acesta. 

Anul 1382. Foresti? scrie: «În anul 1381 muri Ludovic 
cel dintâiă, şi rumenii, “bulgarii și românil, cel mal adâse- 

„Ol învinși și supuși de dânsul, își tăiară barbele în semn 
"de jelea, fără de pompe, jocuri și ospâțe publice.» Ci pre- 
cum au greşit anul, așa i se pole crede şi în câle- lalte; | 
pentru că Ludovic cel dintâiu, craiul Ungariei, nau murit 
în anul 1381, ci în anul 1382, după. ce au trăit ani 55, 

Carolus Ducangius de stemmate 
Despotarum Serviae et Rasciae. | 

* Antonio Foresti nel quarto „ibr. U 

„tomo del Mappamondo  istorico
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luni 4, dile 61, și ai stăpânit ani 40, lună 1, şi vrea câ- 

teva dile?, întru al căruia loc. ungurii aii încoronat pre 

Maria fata lui cea mai mare nu crăiasă, ci craiuâ; iară 

Hedviga a. doao 'fâtă a lui Ludovic au dobândit Polonia, şi 

Sau măritat după Ladislav laghello duxul Litvaniei 4, 

Anul 1383. Maria -fata lui Ludovic celui dintâiu, după ce 

Sau încoronat crai, şi nu crăiasă Ungariei, cum sau a- 

rătat la anul trecut, îndată au început a ocărmui crăimea 

după plăcerea, tutorului săi Nicolae Gara, şi întră cele-lalte 

în anul de acura au dat lui Balc şi fraţilor lui hrisovul a- 

cesta, carele se află la Cornides5, şi sună aşa: «Exellânţii 

sale  dâmnel lor, dâmnei Mariei din mila lui Dumnedeii 

crăiasei Ungariei, ş. c. |. Dominic. preposilul şi conventul 

bisericel sântei Cruci din Leles rugăciuni în Domnul pentru 

viața și sănătatea el. Scris6rea serenitatei vâstre noao tri- 

misă cu cinstea carea sai cuvinit o am priimit, precum sună: 

«Maria. din mila lui Dumnedeă crăiasa Ungariei, Dalma: 

țiel, Croaţiei, ș. c. 1. credincioşilor s&i conventului din Le- 

les sânătate şi i graţie. Jic noao Balc voevodul comitul din 

Sătmariă, şi Drag, și loann îrații lui, că el ar vrea legiuit 

se între în moștenirea Gre- -cării cetățuici a n6stre, ce se 

chiamă Araniaş, şi iaste în ţinutul Silagiului, și în câle ce 

țin de dânsa, carea cetățulcă li-o am lost dăruit prin alte 

cărți ale n6stre supt condiţia: până când vom voi a. li-o 

lăsa. Despre carea credincioşiei vâstre tare vă poruncim, 

ca se trimiteţi omul vostru mărturie vrâdnică de credinţă, 

înaintea căruia Lavrentie de Bator, sau Dominic de Șaşvar, 

- nefiind cela-lalt de faţă, omul nostru, mergând în fața nu- 

1 Georgius leremias Haner.reg. | Ranzanus |. e. Timon în epil. 

Hung. periodi 12. $ 234%. nola x chron. f. 53. 

2. loannes de căile fi 198. 4 'Phurcezius f. 197. Bonfinius 

Ranzanus f. 378. Paulus a Paulo | f. 351. Author slaius Poloniae 

f. 724. p. 21. 

3 Vhuroezius f. 200 seqq. Bon- 5 Daniel Cornides Mss. dipl. 

finius f. 355. Paulus a Paulo l.c. | tom. 1, p. 296.
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mite! cetățuici, și a pertinenţiilor ei, și chiemând acolo legiuit 

de faţă pre toți vecinii şi commetaneii, se! buge pre el în 

moştenirea acelora, și se stătuiască acea cetăţuică, şi perti- 
nenţiile ei volvodulul Balc și fraţilor lui, ca pururea se'l mo- 
şteniască, de nu va fi împrotivire. Iară pre împrotivitori de 
vor fi, sei sorocâscă în contra numiţilor voivodului Balc, şi 
fraţilor lu! înaintea n6stră pre termin cuviincios, se dea pri-. 
cina împrotivirel sale.. Și după acâstea se ne scrieți cu cre- 
dință t6tă siroa lucrului cu numele celor sorociți, de va. 
fi op, şi terminul lor pus. Dat în-Buda-la Pastile din a- 

“nul 1383. 

«Noi drept acâia vrând să plinim porunca serenitatel Y65- 
tre, după cum ne iaste datorința, împreună cu Dominic din 
Șaşvar omul maiestatei vâstre, am trimis pre unul dintre 
DOL, adecă pre fratele Ioann preotul mărturie, ca să facă 
statuţia cetățuice Araniaș, și a pertinânților ei cari! mai 
pre urmă înturnându-se la noi, ne-ai spus tot într un typ, 
că ei în Dumineca din naintea Sângiorzului acum trecut 
şi în alte urmate dile sar fi dus în fața numitel cetățuici 
Araniaș, şi a pertinenţiilor el, și chiemând de față pre loți 
vecinii, și commetanii ar fi băgat pre numiții voivodul Balc, 
și pre fraţii lu! în moștenirea disei cetățulci, şi a pertinen- 
iilor ei după dăruirea maiestatei vâstre, şi ar fi stătuit ce- 
“tătuica aceia cu (âte pertinențiile ei voivoduluj Balc, Şi fra- 
ților lui cu condiţia carea se cuprinde în câle-Valte cărți 
ale înălțimei vâstre, ca. pururea se le moştenescă. țină, și 
aibă, ne fiind vre-un improtiviloriă. Dat la Ispas în anul 
mal sus însemnat». 

Eă. diseiă la începutul anului acestuia, că Maria Sau în- 
coronat craiă şi nu crăiasă Ungariei, pentru că așa scrii 
Paul de la Pauli, Bonfinie2 şi Turoţie3, ba ce e mal mult, 
Han 4 scrie că și bani au bătut, cu inscripţia acesta: Ma- 

-1 Paulus a Paulo f. 724. | 3 'Thuroezius f. 202, 
"2 Boufinius f. 355. | + Han p. 152. 

e
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via Rez Hungariae, adecă Maria craiul Ungariei, ci în hri- 

„sovul mal sus adus nu se numesce pre sine craiit precum 

nici întru acest următoriă, carele iarăş la Cornides! se află: 

si sună așa: «Maria din mila lui Dumnedei crăiasa Un- 

“ gariei şcl.: credincioşilor să capitulului din Oradea Mare . 

„sănătate şi graţie! Fiind că noi! un satal nostru crăesc ce- 

“se chiamă Omlaş din țâra n6stră a Ardelului, dintre scau- 

“mele n6stre al Sibiiulul și al Mercurei, cu patru sate româ- : 

„mesci, adecă cu Grosdolful săi Galusdoriul, cu Grafidortul, 

cu Budinbahul şi cu Crişbahul, aşişderea şi cu tote folo- 

surile şi pertinenţiile lor, am vrut prin alte cărți ale n6s- 

tre se le dăruim de pururea supt titul de noao donaţie, 

_cinstitulul în !Yristos părintelui. domnului Goblin episcopu- 

lui besericei Bălgradului din Arddl, şi cucârniculul bărbat 

- domnului Leon protopopului a aceiași beserici episcopescl, 

aşișderea lui Hencman şi Hristian, fraţilor aceluiași domn: 

episcop de un pânlice, şi prin dânşii sororilor -lor, Catha- 

rinel şi Dorotheei, şi f&tei care iarăș Catharina se chiamă, 

nepotei lor, pentru credinciâsele șerbirile mal sus dișilora 

domnului episcopului Goblin şi ale fraților lui, şi vrem, ca 

legiuit se se bage în moștenirea acelora, credincioșiel vos- 

ire drept acâia tare vă poruncim ca se trimiteţi omul vos- 

tru” mărturie vrâdnică de credință, înaintea căruia Petru 

fiul lui Martin de Thate, sau Baco din Mihaiufaleu, sau. 

Nicolae din Luduş, sai Stefan filul lut Lucasie. din Diog, 

nefiind alții de faţă, omul nostru mergând în fața mal sus. 

disului satului Omlaș şi a satelor românesci, şi legiuit chie- 

mând acolo de faţă pre toti vecinii și commentaneil. se bage: 

pre numitul domnul Goblin episcopul şi pre Îraţil şi soro- 

vile 'lui în moștenirea acelora, şi se le stătuiască acâlea a- 

celuiaş domn episcop, aşiderea fraților şi sororilor lul ce- 

lor mai sus diși, supt titulul donaţiei n6stre ceil noao, ca 

pururea să le moștenescă, de nu va fi împrotivire. Iară 

1 Idem Cornides ibidem tom. 3. p. 48.
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pre împotrivitoni, de vor fi, şc]. Dat în Buda în serbăt6- 
„rea fericitului mucenic Nicomid în anul Domnului 1383». 

Cum. au putut fi, de Maria ati dăruit de uric Omlașul 
lut. Goblin, când după puţini ani Pai avut Mircea Vodă, nu 
pociă pricepe. | 

Gheorghie Fabrichie ! așa scrie la anul de acum: «In a- 
„nul 1383, Baiazet cel dintâiă, al IV sultan -al turcilor at 
jefuit Boznia, Croaţia, Iiricul, Albania şi Valahia, şi omo- 
rând multe mil de creștini, pre ceia-l'alți i-ati dus în șer- 

„bire».. Aşişderea scrie Drehsler 2, Iară anonymul românesc 3 
dice: «Mircea Vodă I&t 1383—1400. Acest domn aă în- 
chinat întâii Tera (Românâscă) la turci cu haraciu, ca se dea 
pe an 3000 de bani roșii. După acâsta cerând turci de 
la el, se înalță haraci! şi se dea şi robi 500 *de prunci pe 
an, au deschis războiă cu turcii şi bătendu-se la Rovină 
în județul Ialomiţei cu însuși împ&ratul Sultan Amuratal II-lea, 
ai biruit. pre turci și i-ai gonit până în otarul Odriului: 
și la anul 1386 au zidit mânăstirea Coziei în malul Oltu- 
lu. Acesta au domnit an 17». Vedi ani 1414 şi 1419. 

Destul de incâlcit vorbâsce aci anonymul nostru, dară 
prea vestitul Enghel încă nu mult descurcă istoria Țerei 
Muntenesci, când scrie: «Dan al Il-lea domnul Valahiei, 
ca de la 1373 până la anul 1383 —— cu starea şi dom- . 

„nirea lui se razemă în arătarea lui Halcocondyla, ci mai 
multe nu scim despre dânsul fără numai, că ar fi domnit, 
sar fi omorât şi ar fi făcut loc lui Mircea (după. annalii 
lul Filştih) fratelui său. După hronica Țerir Muntenesci Dan 
acesta” s'au învins de Sisman bulgarula. Apoi mal încolo. 
scrie tot același Enghel5 dicând: «Fiind că Sisman prin- 
țul Bulgariei era ginerele lui Amurat, precun se vâde, Mir- 

! Georgius Fabricius in Volu:- „8 2 Anonymns Valachicus cap. 44, 
mine rerum memorabilium Germa- 4 Ivannes Christ. Engel în an- 
Hiae et Saxoniae Libr. 1. tiq. historia Valachiae Part. „În 

2 Volfgangus Drechslerusii in chro-| p. 156. 
„nico p. 82. 5 Idem Engel ibidem. p. 157. 

i
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cea, ca şi antecesorul Dan, au avut războiă cu Sisman în 

anil 1383—1387, şi de şi sai învins vro dată după hro- 

nistul ţerey, totuşi se vede a fi lost fericit mai pre urmă, 

pentru că în anul 1390, se numâsce pre sine despot Do- 

brodichiului şi domn Drăştiorului, — — Aşa dară cu fun- 

dământ scrie Halcocondyla, că Valahia pe vremea lui Mir- 
cea sai întins până în marea Nâgră: de unde se pote 

culâge, pentru ce sai stârnit războiul, adecă pentru Do- 
brodichiă şi Drăştior». Ci tu mai poftorâsce acelea care le- 

am scris la anul 1366 și vel afla, că Dan al ll-lea cu ta- 

tă-s&u Radul aă domnit de la anul 1373 până la anul 1383, 
care câţi ani ai domnit nu pocii dice. E 

„ Ladislav volvodul Ardâlului încă ai dat o poruncă lui 

Ioann _viţe-voivodului săă din Sânti6na în agiunul Sânzia- 

nelor din anul 1383, ca 'pre Leucuș fiiul lui Ladislav Vaş 

„din 'Țâga, carele era în slujbă lângă crăiasa Maria: se nu'l 

asuprescă cu vre-o pâră fără de scirea sa. Hrisovul acesta - 

se aduce de Feiervari !. 

Anul 1384. La anul acesta așa scrie Enghel2: «Ca se în- | 

noiască legătura între Moldova şi Polonia, încă în anul 1384, 

sau pus despre partea Poloniei un minorit episcop în Se- 

ret a nume Nicolae». 

In Ungaria în anul de acum fârte încâlcit ai curs lucru- 

zile pentru palatinul Nicolae Gara tutorul, cum Sail dis la 

anii trecuți, la. multe nedreptăți ai adus pre biata crăiasa 

Maria, pentru carea supărându-se supușii eil, au început a se 

rescoli, şi unil dintre dânșii au trimis pre episcopul din 

Zagabria în „Neapoii, de aii chiemat pre Carol cel mic, craiul 

de acolo, sel pună crai Ungariei, carele ai şi venit în- 

dată în Zagrabia. Zăbăvind Carol cel mic în Zagrabia, ca 

se înțălegă mai bine voința ungurilor, Elisavela mama Cră6- 

“sei Mariei nau luat lucrul în glumă, ci ait trimis după Si- 

! Carolus Fejarvâri in Analec- 2 Ioannes Christ. Engel in an- 

tis. tom. 2. No. 362. tiq. Historiae Moldaviae p. 110.
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țismund, după carele încă în anul 1377, se logodise Ma- 

ria, și au făcut nunta deplin, dară Siţismund nu mulți pu- 

Tică ati făcut în Ungaria, ci sau înturnat în Brandeburg. 

Înţelegând Carol cel mic ducerea lui Sițismund, din Zaga- 

bria au mers în Buda, nu în cetate, fără numa! în oraș 

până la o vreme, deci sau mutat în cetate şi numindu-se 

“pre sine guvernator Ungariei, au strins (&ra, şi silind pre 

Maria să se lase de crăime, el însuș sau încoronat crai 

“Ungariei în Alba crăiască în 5 dile ale lui Dechemrrie din 

anul 1384, fiind de faţă amândoao crăesele şi Maria şi mMu- 

mă-sa Elisaveta; ci nu '-aă fost spre bucurie „crăimea, 

precum se va atâta la anul 13861. 

Anii 1385 şi 1386. Hrisovul care lau dat Elisaveta din 

Timiş6ra în ajunul Sântămăriei mar cătra Ubol din Cal- 

loca se nu se însoțască cu rebellul sati r&svrătitoriul Ste- 
fan Gre-când voiwvodul Ardslului, nici cu aleşii lui, nu pâte | 
fi din anul 1385, cum vrea Secheli 2, pentru că în anul 1385 
“stăpânea craiul Carol cel mic sai al Ilea; așa dară ui 
trebuit să se dea acelaşi hrisov în anul 1384, precum vrea 
'Cornides3, adecă mai nainte. de a se încorona crai Carol 
cel mic. Iară cum că Carol cel mic ai domnit ca un crai: 
al Ungariei preste tot anul 1385, arată hrisovul lui, carele 
„se află la Cornides+ și sună aşa: | 

«Carol din mila lui Dumnedeu craiul Ungariei, lerusali- 
mulul şi Sichiliei, cl. credincioşilor să! capitului besericei 
Albei din Ardsl credincioşilor nostrii graţie şi bună-voință! 

„Ne au spus noao acum de curând nobilii bărbaţi magistrij 
Grigorie fiiul lui Ioann de Betleem, Petru: Și Ladislav fiii 
altul Ioana din Alwmacherec, iubiții credincioşii noştrii, că 
„ar vrea legiuit se între în moştenire: unor .sate ale lor E- 
neh, Bărgău și Epinaldoh din comitatul Dăbâcei, care sai 

! 'Fhuroezius f. 202—2907. Bon- "3 Daniel Cornides in Mss. âipl. 
, aaa + | tom. 2. p. 299 - 862 , finius f. 859-—362. Reva f. 28. + Idem Cornides ihidem tom. 1. 
2 Szekely in Mss. dipl.: p. 303. seq.
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dat de pururea de maiestatea n6stră prin alte cărți ale nos- 
tre pecetluite cu pecâtea, n6stră cea mică aceluia Grigorie 
în gimătate, şi numiţilor Petru şi Ladislav în altă gimă- 
tate, supt titlul noao donației n6stre pentru credincise sluj- 
bele lor, de nu le-a sta cine-va împrotivă în partea acâsta. 
Despre carea credincioşiel vâstre tare vă poruncim, ca se 
trimiteţi pre omul vostru mărturie vrednică de credinţă, în 
naintea căruia Stefan din Thate, sau alt Stefan din Orozla, 

„sai Thoma Ghebardi din. Şilcherec. sau Mihail fiiul luk Pe- 
tru din Nima, șcl. nefiind alţii de față, omul nostru mer- 

"gând în fața mal sus: diselor sate Eneh, Bârgtu și. Epinal- 

doh, şi legiuit chiemând de faţă pre toți vecinii și cometa- 
- neil se bage pre numitul magistrul Grigorie în gimătatea 

diselor sate, și pre mai sus dişii Petru și Ladislav în ceia: 
“Yaltă gimătate cu tâte folosurile, pertinânţiile şi cădințele, 

şi cu căsile din cetatea nâstră a Bistriţei şi alte cădințe 
ale lor, şi se le stătusscă acelea numiţilor magistrilor Grigorie, 

Petru şi Ladislav supt cel mai sus dis titul al donaţiei n6s- 
tre cei noao, ca se le moştenâscă pururea, de nu se va face 

împrotivire. lară pre împrotivitori, de vor fi, şcl. Dat în 

Buda supt pecetea nostră cea mică, în 15 Ianuarie din a- 

nul Domnului 1386». | 

lată se vede din hrisovul acesta, că Carol cel mic sai 

al II- lea, încă domnia în Ungaria în 15 Ianuarie al anu- 

lui 1386. Așa dară greşesc Turoţie! şi Timon ?, dinpreună | 

cu Haner3, tocma cu un an, când scrii perirea lui Carol 

cel mic la 13 Fevruarie din anul 1385. Iară perirea lui 
“Carol al Il-lea aşa sau întâmplat: Acesta după ce sau în-| 
coronat. craii Ungariei, cum sau ar&tat la anul 1384, se 

purta ca un craiu ce era, şi de fostele crăâse nu mult se 

păzia. Drept aceia crăiasa cea mal bătrână cu palatinul Ni- 
colae Gara ati îndemnat pre Blasie Forgaci, de ai tocat 

1 Thuroczius f. 211.. ' i 3Georg. lerem. HanerReg. Hung. 
l, 

f. PP în Epilome Chrono period. 13. $ 247. nota a.
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în cap pre craiul Carol în 15 Fevruarie al anului nu 1385 
1386, și aşa rănit Pau dus din Buda în Visegrad, unde 

au şi murit după scurt timp, și sau astrucat în mânăstirea . 
sântulul Andreii din glos de Visegrad, de unde din porunca 
papei Urban al Vi-lea prin care fus6se afurisit pentru ne- 
plătirea tributului, fu desgropat, și vr'o câţi-va ani desgro- 
pat lăsat 1. | 

Maria crăiasa cea mai tînără, după mârtea lui Carol al II-lea 
„ca o legiuilă crăiasă, iarăşi ai început a ocărmui ţâra, pre- 
cum se vede din hrisovul ce se află la Cornides?, şi e 

„dat din Strigon în dumineca dinaintea serbătorei sânter 
Margarete, adecă în Iulie din anul 1386, prin carele po- 
runcâsce Maria, ca tâlharii carii jefuise- pre neguțătorii din 
Sibiiu, pretutindenea să se cerce şi să se prindă, ci nu 
îndelung au domnit în pace; pentru că în 25 Iulie, dioa 
sântului apostolului Iacob, primblându-se densa cu mumă- 
sa Elisaveta, cu Nicolae Gara și cu Blasie Forgaci, numai 
de şerbii din. curte urmată, au venit fără de.vâste Ioann 
Horvat banul Croaţiei cu mulțime de călăreți, şi încunju- 
rând. pre crăiase cu toți carii era cu dânsele, ai tăiat pre 
Gara, pre Forgaci şi pre toți curtânii, și pre crăiase le-au 
dus prinse la închis6re -în Novigrad din Croaţia 3, unde 
au şi murit crăiasa cea mal bătrână Elisaveta în 16 Ia- 
nuarie al anului 13874, și sati îngropat în Iadra în 9 

. Fevruarie 5,. i 

Anul 1387. Audind de m6rtea craiului Carol al II-lea, 
şi nesciind întâmplarea cea rea a cră&selor Siţismund în 
anul de acum ai :venit cu bună ste din Boemia și cât 
au întrat în Ungaria mulți viteji au stat lângă dânsul,-cu 
caril mergend oblu în Buda, acolo sai airins mal marii 

1 'Fhuroczius f. 212. Bonfinius 4 
[. 365. Beva £. 96. Paulus a Paulo f. 726. 

> Cornidesiibidem tom. 2. p. 124. | * Lucius Dalmata f. 409. et 
3 'Thuroczius f. 214, Bonfinius 

f. 368. Caresino.
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“țeril la el,.şi după multă sfăluire Pai dus în “Alba crăiască . - 
ŞI. Vaă. încoronat crai Ungariei în anul 1387 în:31 Mar- sau 

"tie, carea -di'aă căqut locma în Dumineca Florilor 1. După - 

încoronarea, sa Siţismund.. înțru. aceia sau nevoit, cum se. - 

slobâdă. pre Maria „de la închis6re , pre carea, o aii și slo- 

E bodit î în 4 lunie, și în + Iulie sai și întâlnit la olaltă, carea 

atunci” aă dat totă cădința” crăimel dul “Siţismund bărba- - 

tului  s6ă 2. 

După tote acâstea intru acâia sat “steguit: craiul Siţis. 

| mund ca- se prindă pre loann Horvat banul. Croaţiei, pre 

carele lau şi prins, dară- forte anevoe, și prindendul” Vai 

dus în -Peci sau. Cincl-Biserici, unde“ sfăşiindu'- mai întăiă 

"*.cu clâşte înfocate, Pau legat de câda unui cal, “și târându'l 
"pre tâte. uliţile cetăţii aceia, mai pe ! urmă Laă lăiat în! patru 

părti, şi Pau acăţat de porțile cetății aceia, spre pilda altora; 

“ȘI infrânarea făcătorilor de .rei; iară. soțiilor banului Ioann 

“Horvat le-au tăiai capetele. o 

Isprăvind Siţismund și pedâpsa.. resvrelitorilor, “sau a- 
„pucat cu: deadinsui de ocărmuirea [erei Și între csle-lalte 

lapte-ale lu aă - dat hrisovul. care urmeză, se allă la Cor- o 

nides+ şi sună așa: * . o i | E 
“<Noi! Siţismund dia mila lui Dumnedeti, craiul Ungariei, 

Dalmației, Cro ației, Ș. €. [., marhionul Brandeburgului, ş; c.1, 

. facem: însciințare:. tuturor cărora se cuvine,. prin rândul, a- 

- cestora, că noi precum îndâmnă crăiasca grije: pre: maies-. 

“tatea. n6slră, ca vredaiciile. tuturor credincioșilor nostri se - 

le măsurăm, cu milostivă inimă şi acelora, pre carii fap- 

“ tele virtuţilor sale îl fac vrâdnici de resplătirea crăiască, 

"se le-dăm-" dar” cuvios. xrednicii lor. Drept ucdia socotind 

| curata credinlă, și adevărata, statornicie a „nobilului bărbat, 

i 'Thuroezius f. 215. Bonfinius 3 'Thuroczius f, 217. Bonfinius 

_f. 369. Pistorins f: 768. Timon în | 973. 

"epilome Chronol. [. 88; ;. Daniel Cornides Mee. Dipl. tom. - 
: Paulus q a Paulo: lestis. ocula- i 

“tus Î: 796. a | 1 p. 259. 

| „36 
" Cronica românilor. Toni. IL | | . SR
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românului Ivan, fiiului lui Dragmer, al fiiului adecă al sororei 

„de un; pântece a :măriţilor bărbaţi Balc şi Drag voevodului, 

- între. celelalte: deregătorii comitilor secuilor a credincioşilor 

-nostri, carea el o ai avut Și O, are cătră noi şi călră sântă co- 

„rona, n6stră. Mai ales: socotind. slujbele cele credinci6se cu. 

care el în (âte. trebile: n6stre, şi ale crăimel n6stre, şi în may. - 

_“multe războe norocâse și nenorocose, suferind 'sudur6se 
“ostenell “și. grâle chieltueli s'au sirguit a" plăcea maiestatei 

+ 

n6stre, doao sate-aie ni6stre chiemate Izân și Vapsa de jos 

„din. pertinenţiile cetătuicei nostre -Hust şi din comitatul Ma- 

rile; râturile,. viile și cu lâte folosurile: supt. metele lor câle 

adevărate și vechi, supt care sai: moștenit şi ocărmuit până 

„" ramurăşului, scoțându-le acâlea, -şi despărțindu-le: de supt - 
, domnia şi proprietatea numitei cetățuicei . n6stre, -cu (6e . 

“ folosurile și pertin6aţiile acelora, adecă. cu pământurile câle -- 

“Aucrate şi nelucrate,; cu-: apele şi cursurile. apelor, cu 'mo-. 

-acuma cu numele. crăesc, ŞI: pentru, slujbele ma! sus dise. 

- şi pentru. mâriea tătâne-săă a reposatului mâl Sus numi- 

“tului Dragomer, și a. ul Tatamir fratelui. celui de un pân- 

”-tece al aceluia Ivan; carii nu Sau înfricoşat a muri în fe-. 

“ ricite: războele reposatului prea luminatului prințului dom- Ă 

“nului Ludovic” craiului Ungariei; părintelui nostru celui prea 

iubit. şi de neștârsă: pomenire împrotiva nemicilor. sântei 

„ coronl oștindu: -se, adecă Dragomer supt. Vidin, şi Thamir.. 

supt 'Bolţ, mal sus disului Ivan fiului, numitului Dragomer, | 
şi printr ânșul moştânilor luj, și “urimător ilor moştenilor lui, 

din bună voinţa prea. luminatel prinţipisei dâmnei Mariel cră-. 

&sel, muârei n6stre ceil prea iubite, şi din rescopt sfatul prela- - 

“- ților şi. baronilor nostri, din crăesci mânile „n6stre, şi din 
adevărată sciință supt :titulul de donaţie noa0, şi cu î6lă - 
cădința cu carea sânt supt dăruirea, n6stră, le- am dat -și 

- dăruit, ba le dăm, dăruim şi cinstim prin scris6rea acesla, - 

ca, pururea. și nechemăcios îndărăpt se le” moştenescă, țină 

- Şi ocârmuiască, remânând nevătămată cădinţa, n6stră. ȘI- 
_ acâstea când i sa vor aduce înapor le vom face se se scrie
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în formă de privilegion. Dat în Buda în dioa sântel ver- ă 
gurei Şi mucenitei Catharinei,: în “anul 1387. > ÎN 

- Donaţia acestea în original se allă în arhivul. „prea înălța 

„ter cămărei unguresci ceil de curte din Bida; iară tu- ved 

Și „hrisovul lui Ludovic, care Tau dat lui Balc, și. ei am. = 

“scris la anul 1359, în carele Dragmer. se dice a fi fost Îrate 

„lui Balc, nu nepot din soră. ” 

Învr: ajbindu- -se, așa, precum am "dis. mal- nainte, uiigurii, . 

„. Hedviga fata cea. mal linere a reposatului raiului Ludovic. 

celui dintăiă, întru aceia sati silit ca se tragă -pre români în. 

„partea sa și a polonilor,: bine sciind de ce. folos . şi razim * 

„au fost românii şi tălâne- -s6U. Drept acâia la atâta au adus ! 

o pre Petru Muşat domnul “Moldov ei, cât: în anul: de acum 

S'aii unit cu poloni; căci “dice: regestul: de la -Doghiel 2. «În 

- anul 1387, în diua aducerii * mâștelor: sântului Stanislav. 

Cărţile în care se cuprinde supunerea și omagiul de cre- 

“dinţă. ce Lai pus Petru palatinul Moldovei cu nâmul s&ă. 

“craiului Ladislav , _crăi6sei ,„- următorilor - lor, şi crăimei - 

- Poloniei, cu jarămentul lu! :care Vai. făcut după obiceiul be- . 

s6recei resăritului - sărutând semnul. vieţii din. mănile- “lut 

„Chiprian mitropolitului: Chioviel. > Iarăşi alt regestru de la * - 

„același Doghiel3, dice:-«În anul 11387, consiliarii lui Petru” 

“ palatinului Moldovel- întăresc omagiul făcut craiului Ladis: - 

„lav, şi -crăâsei Hedvigei, şi făgăduiesc, că ex-cu tot n6mul | 

“vor. fi supuși craiului și crăimei Poloniei, şi joră după 16 

gea r&săritului sărutând crucea din mănile lui Chiprian mi- 

„tropolitului Chioviel. >» Sarnichie? încă scrie : Întorcându-se - 

“ Taghello din Litvania în Polonia pre-Petru palatinul Moldovei 

„sau Valahiei cu boerii să jurându', Vaii primit în clientela sa:> 

Mie mi-ar plăcea a vedea hrisovele, ale: cărora regestruri 

„le aduce Doghiei, în original, „pentu că. nu cred că se se. 

> 

i Joana. Cris Engel in antiq. 2 Idem Dogict l. | 

- Historia Moldaviae p._ 110.  Stanislaus Sarnicius în An- * 
Mathias Doziel in Codice Dipl, - 

- Polonia tom. i p. 597, | nalibus Polon. Libr. 7. cap. 4 

” - ă N
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fie supus” Petru II Muşat -pre sine: polonilor, precum nică. . 
„următorii lui s'a supus vre odată, -fără numai cât ati făcut 
mai: adese: ori. alleanţă cu „polonil cum voii arăta la ani. 

"viitori. Iară alleanță nu e supunere: așa dară se dovedesce, 

“că! polonii numai din- fală deșartă amâstecă alleanța CU Su- 

- punerea, “precum dintru acâiași fală amestecă. ȘI titulil dom. 

nilor românesci cu palatinii lor; pentru că de voit întreba 

eu avut ad vre un palatin leşesc, atâta - pusre, cât aă avul 

"măcar „pare vodă din Moldova saă din Valahia, ci nel vor. 

| vespunde ?. ci despre întrebarea, acâsta voiu cuvinla airilea 

mal mulie.. E aa 

_ Anul: 1388. La anul acestă : aşa scrie Enghel 1: «La ânul 

1388 se ală a fi fost un 'dominicâni,. anume Stefan . Ruleni,- 
„episcop lătinesc în Seret, ce iaste semn, că polonii se a- 
„mesteca, în Moldova Și. alunul. ADI id 

Anul 1389. “Halcocondyia 2 la anul de acum. scrie despre 

Lazar despotul. Serbiei precum urmeză : “«ElCazar având 

„fete, pre - una :0:aă dat lui Sisman “craiului. „Odiisiilor Sau - _ 
“al moldovânilor; făcându'l şie. ginere. » La-. care . qise ale lui : 

Halcocondyla îns6mnă Siritter 3 dicând.:  «Tâlcuitoriul nu | 
bine adaogă::. saă al: 'moldov6nilor, sciindu- -se din 'câle mal - 
din nainte, că.Sisman. ai fost craiul Bulgarilor şi nu “al 
moldovenilor.» Ei te înidrept la anul 1380, „unde am cu- | 
vintat despre acesta. 

- Gheorghie Fabrichie încă. așa scrie: ni anul 1389 Ba - 
” iazet cel dintăiu, craiul (ui rcilor, aii învins pre Lazar.printul 
„bulgarilor. » Ci. gre:6sce Fabrichie, pentru că Lazar aă fost 
“prințul sai crâiul si: bilor,, nu al, bulgarilor; se nu die mai 
multe. Iară Doghiel 5 aduce: hrisovul, care urmâză: 

„1: «Nor Magu Și „Roman.  Heriţehi cofnitir ” lurminatulu prin. 

! lann. “Christ, Bagel i în antiq, 
Ilist. Moldaviae p. 110. jo A: 

2 Luonicus Chalcoceudylas p. 27. *Marias Dogict in cod. Dipl. 
e; zui boloniae tom: 1. p. 597. 

7 

o. e >= | „7 RI : | 

j Georgius Fibrieinis Lib. 2. -
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Pui 

țului Domnului Mitcei voevodului Valăhiel ş. c..]., aşişderea 
Dugoiă marzalul  măritului - prințului. domnului Petru voe. 

„vodului Moldovei, trimişi sol, cun6scem prin. iândul; a- 

cestora de obşte mărturisind, că: fiind noi trimiși la prea. . 

“ Tuminatul prinţul domnul Vladislav craiul Poloniei ș. c. |., 

“în deregătorie” de -soli, acâsta, orânduială am. făcut cu a- - 

„celași. domn Vladislav craiul în numele și. partea mai sus 

“numitului Domnului - Mircei, domnului . nostru, a căruia 

„putre.o avem în .noi vărsată, făcând legătură de pre- 

. 

as 

tenșug neschimbat de âmbe părțile, carea se se ţină pu- 

rurea  nemişcată ,. și „pre domnul Vladislav craiul mal sus 

disul Domnul Mirce voivodul cu t6lă puterea să, când i se - 

va polti ajutoriul, v va. trebui şi va fi datorii în tot lypula!l 

ajuta împtrotiva craiului Ungariei, și împroliva puteri! tu. 

turor supuşilor lu), iară împroiiira altor : nemici al numi- 

tului domnului. Vladislav. numai după plăcerea sa îl va a-: 

juta, -după cum se „cuvine unui priten. Aşișderea. domnul: 

Vladislav. craiul, când va pofti: domnul Mircea voivodul, va. 

trebui şi. va fÎ datoriii al ajuta cu 6lă .pulârea: împrotiva  - 

numitul! craiului Ugariei, și. împrotiva luluror” supușilor, 

iară împrotiva altor. nemici ai numitului domnului Mircel 

voivodului. îl va ajuta numai după: plăcerea sa, ca un pr6- 

"ten. .Preste acestea făgăduim că despre, aleanța acâsla, și 

neschimbat pretenşugul acesta la "mişlocul părâsimel' acum. 

viil6re, sati, dăndu-se vre o împedecare legiuită, la opt. dile 

„după acâia, pentru întărirea celor mal sus dise, mai Sus 

numitul : domnul Mircea “a “trimite cartea sa pecelluită cu 

pecdtea lui cea mal mare în Moldova prin buni. şi mari 

solil săi, căruia cărți asemenea. a trimite supt. litulul săi 

„şi “pecâlea sa cea mal mare la numitul loc prin mai. solik 

să! detoriă va fi și numilul” domnul Vladislav craiul, prin - 

mărturisirea. întăritelor cu peceţile n6slre cărţilor -acestora. 

Dat în Radom Vineri după zemislire ea fericitel Mariel ver- 

gurei, în anul Domnului 1389.» | 

Din hrisovul acesta încă poți culege, 'că jurănitatul Tei



  

Petru II. Muşat domnului “Moldovei, care Pam adus. la a 
„nul 1387, nai fost de supunere, fără numai. de aleanţă. 
Poţi culâge ȘI aceia, că Cromer ! mult smintâsce când scrie. 

2 despre aleanța aci adusă dicend: „«Custă şi în arhivul cră- 
"esc hris6ve despre aleanța, curea” cu puțin. maj nainte o ai. 
făcut Vladislav cu Mircea palatinul Valahiei, federatul craiu- 
lui. Ungariel; prin. care sau legat, ca unul: fără -de altul se . 
nu se: bată cu craiul Ungariei, nică pace se se facă.cu 
dânsul, de :nu vor întări amândoi.» - Căci hrisovul numar 
atâta dice, ca unul pre altul se ajute” cu t6tă pul&rea îm= 

 “protiva ui Siţismund craiului Ungariei înse la anul viitor 
sau făcut, ce dice Cromer. 

Mai pre urmă la anul de acum prea vestitul Eughei ? | 
scrie: «În 8 Dechemvrie al anului 1389, sau făcut o în-: 
treită alleanță în cântra lui Siţismund, .. carea o ai iscălit - 
bo&riul' Dugoii din Moldova în numele domnului săă Petru 

- Mușat vodă. În altă alleanță dintre Vladislav și Mircea vodă 
din 20. Ianuarie al anului 1390, nu se mai -ală- Petru -Mu- - 
șat ::d6ră ai fost murit în sfirşitul anului 1389; după mortea.. 
lui. Petru Mușat ai trebuit: bodrii se tragă la sine cădința 
alegerii lu vodă. Tot despre Petru Mușat - mai iaste: de a 
semna, că el după însemnarea lui Scarlat, ai fost -fectorul - 
ul Costea | Mușat, de quo non scitur, ubi principaverit,. 
dicitur, quod. ejus . genus Sit ex: familia Despotiana ' Regum 
Serviae, ci. “din cuvintele: acestea pentru dicitur, nimica se - 

-“pâte închide cu temeiit.» 
De -disele acâstea.- ale prea vestitulul Enghel ci îdcă- nu 

mă feresc, ci tu vel acâlea care _le- -am . scris la 1359, şi 
„care, le voii scrie la anul viitorii, i. a 

Anul 1590. La anul „de acum aşa scrie pre a vestita En- 
'ghel 3; 3 <Ş 

! Martinus “Cromerus Lib. 15. p. 253. - „5 Ioannes Christianus Engel in 
dasine Ș, în antid, Historia i Mol- „antiq. Hist, Moldaviae p. 110, seg. 

„12, După Petru Mușat ai domnit Stefan “trel



RE 57. | 

an, -de la anul 1390 până la 1892. — După analistul ru-! 

_sesc, şi după însemnarea din Iași, a lui Scarlat şi a luk Can-: . 

temir, lu! Petru Mușat necurmat i-ai urmat Roman frate-săi, 

carele aii domnit trei ani, și după Roman acesta.-aii domnit 

Stelan 7 ani; ci după istoricii unguresci nu pote sta acesta, 

pentru că întru al patrulea an, cum aceştia, după încoro- - . 

narea lui Sigismund, adecă întâia Iuhie 1390, domnea : în 

Moldova Stefan. Acesta așa se pâte înțelege că. Stefan at 

domnit mal întâiti trei ani de la 1390 până la 1392, după . 

aceia s'au măzălit prin fate- săi Romari trel ani, dela a- 

nul 1392 până “la anul 1395, apoi iară Sai “rădicat. şi aă 

„mal domnit 4 ani, până la anul:1399. Improtiva lui Ste- 

fan acestuia sai sculat Sigismund întru” al patrulea an al i 

"crăimei sale, adecă în: anul 1390, după Iunie.» | 

„“- Pănă aci. prea "vestitul Enghel, şi după cum: mi se pare, 

NU ră; pentru că şi Leunclavie ! dice, că împrotiva lui 

Stefan acestuia II,- domnului “Moldovei în anul 1392, sau... 

făcut mare. răscolă, pentru care.el ai năzuit la ajutoriul 

“turcesc, ci. târdiă, căci el sau pus la închis6re mal "'na- 

inte. de a sosi turcil: De -unde- ei culeg că frate-stă Ro-_-.. 

“man I,-au făcut vescâla asupra, lui, 'şi-aşa. Enghel are di- 

rept, că Stefan“ IL ati domnit în doao rânduri. | 

La anul 1359, am arătat, cum trebue se se “pună si- 

r6oa domnilor Moldovei începând de la Dragoş vodă până 

la Petru Muşat sai: al doilea vodă; aci voii pune sircoa 

celora-lalţi domni începând de la Petru 1] Muşat vodă până 

lao “Alexandru vodă. cel dintâia. Aşa dară după Laţco vodă 

ai domnit Petru vodă: Muşat, fiiul lui Laţco, căci ai fost 

““fate.cu Roman |, iară Roman ai fost fecior lui Laţco, 

- cur mărturisesce Cantemir, şi. însemnarea din Iași 2 de la | 

“anul 1373-1389. Lui Petru II Muşat I-ai urmat Stefan II 

"în tref ani, de la 1890—1892, apoi Roman ÎI, în alți tre! 

„A ezearis in hist, Turcica apuă under Engel Ic. p. 112. 

2 Cantemir et Index. lassiensis „Sed. | . |



568 

  

ani, de la [8 92—1395. Duipă! Roman 1. iarăș au "domnit 
“ Stefan 1I, precum Sai. dis, pateu ani, de-la 1395—1399. 

Stefan acesta, carele ai domnit în doao. râăduri, după Mi- 

von, ai fost frate cu Roman, drept acdia şi cu Petru II: 

„„Muşaţ și așa “Petru II Muşat, Stefan al Uşi Roman I ati fost 

- feciori lut Laţco vodă. Lui Stefan II vodă după însemnarea din 

Iași cea mai sus adusă, i-ai urmat fiiul săi Petru III, carele 

ai domnit numa! un; an, şi i-a. -urmat fiul s&ă „Iuga, - carele “ 
- iarăş sumal doi ani ai domnit, de la 1400—1401, şi. ai. 

făcut. loc frate-săă lui Alexandru : celui dintăiu. Care find . 

așa, căci se minufeză pre vestitul Enghel!, cum ati putut 

domni în cursul de .- qâce. any. mogul, tatăl, şi nepotul? ai 

d6ră cui neputinţă iaste acâsla? Et se die: adeverul, nu văd 
/ 

„în ce ar sta. neputinţa acâsta.: Pentru că fiind Stelan II 
„frate cu Petru Muşat, când: ati - încetat a domni, aii trebuiţ! 

“se, fie bătrân și Petru al, III, feciorul În încă a putut. fi 

"de, dile,. ba şi nepotu- său luga încă au trebuit se fie a- 

tuncă în. vârstă, pealru . ce n au putut dară şi domni întru. 

acei âce ani? Mai bine ar fi lucrat. prea vestitul Enghel?, 

“de ar fi urmat însemnarea: 'din Iaşi, “că așa la anul :14:00 

nu ar fi greşit atâta, cât greşâsce, “precum voiă arăta acolo. 

„ Aci pentru mal mare ușurarea, şi a. cetitorilor. și a mea, 

“ca "de aci înainte să pociă serie pre. fiesce- care domn moldo- 

_venesc, al câtelea ai. fost cu acel. nume, sir€oa lor opun, 

precum va, urma, începând de la Dragoș până la Alxandru I, 

nu “că -doră aș crede, că Dragoș au fost: domnul cel din- 

tâiu al Moldovei, ci pentru că sirâoa. domnilor. celor din- 

„. naintea lui, ei însumi nu o sciu, de am și arătat -numele 
unora. Aşa dară au. domnit 1, Dragoş; 2, Sas; 3, Bogdan I; 
4, Stefan 1;:5, Petru 1; 6, Laţeol; 7, Petru II. Muşat; 
8, Stefun al 11; 9, Roman I; 10, iarăș Stefan II; 11, , Pelu UI, 

12, luga; 13, Alexandru I. 

“După ce am scris. câle mal din sus pentru mai: bună 
înţel&gere, viu la istoria - anului de acum, în carea vine în . 

1 Idem Engel ]. e. p. 113. 2 

z 

dem Engel ]. c. p. 144. sed. 

a
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nainte : îutâite hrisovul ul. Mircea Yoda, carele se aduce de: 

Doshiel 1 şi sună aşa: - | 

„ «Mircea din mila'lui Duimnedeia voevodul. Valahiel, duxul | 

| Făgăraşului și al Omlașulul, comitul Severinului, despotul. 

Dobrodichiului şi. domnul Drâ; tiorului, faceîn. îusciințare tu: 

turor celor de acuni şi celor viitori- cărora” se. cuvine a sci 

și vor audi acestea, că “vrând și poftind nol a face legătură, 

„de prelenşug - nemișcat cu prea luminatul. prințul domnul 

Vladislav “din mila lu! Dumnedei : craiul” Cpolonilor, domnul 

ținuturilor” Cracoviei, Sandomiriei,- Lanţiţiel, Cuiaviei, Litva- - 

niei cel mai: mare, Pomeraniei și al. Russici, din sfatul tu-- 

turor bodrilor nostri orânduială ca acesta am făcut, și. fa- 

„cem de âmbe ! părţile de a se linea pururea „nevătămată, i 

carea, o și întărim prin. cărţile n6stre, adecă, că pre numi-: - 

tul prea Juminatul prinţul domnul - Vladislav craiul Polo- 

niei ș.. c, şi pre supușii lu! când vor polti ajutoriul nostru, 

de cătră năvălirea şi năpădirea crâiului Ungariei şi a: su- 

pusilor lui purure a vrem ai apăra cu i6tă puterea n6stră, 

iară împrotiva altor nemici numai după plăcerea . nâstră fa-, 

“găduim căi vom ajuta precum se cuţine unul pri6ten: Și . 

“acelaș: domn craiul va: fi datoriă a, ne ajuta pre no ama - 

împrotiva craiului Ungariei şi a supuşiior lui cu totă pu- 

(Grea . sa; iarăş improtiva altor nemici după plăcârea sa, 

“cum sai dis despre noi. Intru a căria mărturisire și Lă- 

rime dăm scrisorea acesta întărită cu authentica şi cea mal 

mare pecâlea' nostră. -Dat în Lublin în ajunul sânte! ver- 

-.gurei Agnes, în anul domnului 1390. 

"- Serbătorea sântei Agnes! cade: în .20 Ianuarie, așa dară 

:în lanuarie din anul 1390, Mircea vodă au' trebuit. se fie 

fost de faţă în Lublin. 

A doao, hrisovul solilor lui Mircea vodă carele iarăşi « se 

aduce de Doghiel ? > și sună așa: 

«Nol Roman Heriţchi Şi Cadlus Şadchi sol trimişi la 

! Mathias “Dogiel in Codice Di- “2 jder Dogiel |. e, 

plomat. Poloniae tom. î, p. D98, | em ge 

y
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„c6le mal în jlos scrise, vrem.-a însciința pre toţi şi pre [iesce- 

care, la câril vor veni acestea, că după ce. am fi ţinul not 

adunare în Sucâva oraşul Moldovei, din porunca prea lumina- 

valul domnului Mircea voivodului Valahiei: Şc.a milostivului 

  

| - nostru domn, dih plină. putârea lui despre o parle, cu sîrgui-. 

torii ostași jupânii, Gervasie din Daloviţ, şi Benson din Za- 

boceruţ, carii iiarăş a “plină poruncă de la prea luminatul 

"prinţul domnul Vladislav craiul Poloniei Ș.-C. despre altă 

"> parte, despre unirea și aleanța, cea de nemișcat . pretenșusg, 

care sati făcut: până acuma și- de aci înainle-se va face 

deplin” din voia lui Dumnedeti, făcând, avthenticând, ŞI :pe- 

cetluind cărţile despre acâsta,: ani judecat, făcut, şi după . 

— cum ni sau vădut mai dirept âmbelor. părți am orânduit, 

ȘI cercând cu deadinsul, am aflat nisce închieturi, care u- 

-nirea. acâia o vor. întări; adecă ca numitul domnul craiul . 

„Poloniei se nu încâpă vre-un războit în contra craiului Un- 

gariei şi a supușilor lui, de nu va însciința mai înainte . . 

pre domnul nostru Mirceă Vodă şi pre-divanul lui, despre 

t6te' pricinile războiului, şi de nu vor fi întărite acelea şi 

prin divanul. crăesc.. Preste acesta de Sau făcut vre o pace, 

Sati încetare de la arme, sai întocmire, între numitul Mir- 

„cea vodă, "domnul nostru, şi între craiul Ungariei, adecă 

“satu de sati primit până la o. vreme, sait de sai Grânduit 

de pururea, saii de sau aședat măcar cum, pre' domnul 

„craiul Poloniel: nelăsându'l dintr” &nsele, acelea numitul dom- 

nul crai va trebui se le lase, -se le placă, și se Je prii- 

mâscă, şi se trebuiască ale avea plăcute, lăsate şi primite 

în .tâte închieturile, osebirile și punturile lor, prin întări- 
rea cu avtentică pecâtea sa până la o vreme, sai de: pu- 

rurea, precum va aduce,;cu sine orânduiala; acia... larăş 
“pentru ca fericită unirea acesta în tâte condiţiile-se remână 

statornică;, am aședat,.că de ar vrea ori cine gintre. cei a- 

- lea, măcar cum s'aă primit în alleanța acesta, se se deș- 
dine ori cum de la legătura unirei, atunci pre. deșdinatul - 
acela ceia-lalţi alleaţi, după ce îl vor dojeni cu deadinsul,



| za | 

| trchue, şi pot sili, ca. se țină - făgăduinţa sa deplin. Și ca- 

rii. Vrem, Se venim . pre Siinzianele viitore în Sucâva, cu 

solii mal sus. diși al numitului . domnului. craiii cu tâte căr- 

“ţile şi peceţile lui câle- despre unire sai allsanță, ca se se 

„facă osebită. aşedare despre fâgăduinţele, numiţilor prinților -. 

“domnilor nostri ş. €. Dat în “Sucâva în dioa Getrudel. ver- : 

gurel (ădecă în 15 No6mvrie)_din anul D. 1390.. i 

Din hrisovul: acesta se vede, că afară de Vladislav. cra- 

iul Poloniei, Și de „Mircea domnul Țerei Românesc ai mal 

fost. cine-va în alleanța împroliva lut Siţis smund craiulul Un- 

"garier făcută, "carele bine -că nu se numâsce, altul a fi dat: 

putut fără numai Stefan TI domnul! Moldovei; pentru . că 

el. era domn între Valahia și. Polonia, și almintrelea. încă, 

de nu ar fi lost el amestecat în alleanța mal sus adusă, 

„cum ar fi îndrăznit” a îngădui ca soli alleanţelor se se a- 

“dune în' Sucâva cetatea 'sa? Bânfâsce aşa - dară Turoţie |, 

„când scrie, că trăgându-se moldovânil Și muntânii de supt 

"ascultarea ungurilor, când. ocărmuia mure pre unguri, si 

țismund în al patrulea . an după încoronarea. sa, adecă în . 

- anul 1390, au bătut -pre Stefan II domnul Moldovei şi Pat 

„adus iarăși supt “ascultare; pentru că “Moldova. și Valahia, 

“cum s'au arătat la anil treculi, . şi: mai ales la anul 1377, Ă 

mai: fost. vre odată de la începulul Ungariei, supt asculta- - 

rea crailor -unguresci : -și mail mult bârlesc Bonfinie 2 şi Pe- | 

“tru de Reva3, dintre cari acesta „dice, că Stefan II ai fost 

domnul Valahiei, iară cela-Palt,. că ai fost domnul amându- 

ror. Valahiilor, când se scie, că în Valahia domnea. Mircea 

vodă. Ci acâsta o au seris numai de fală Turoţie şi din- 

im& nsul - ceia-lalți - dimpreună cu. Foresti î ; pentru» că Ste- 

fan II în anul de acum sai bătut-cu Baiazet sultanul. tur- 

E „“cilor, nu cu Siţismund: căci serie Cantemir 5: 

4 Foresti nel Mappamondo [s- 

1p huroezius in Chropica Hun- torico' Lib. 11. 

garorum Part, & cap. "5 Princeps” Demetrius Cantemir 

"2 Bonfinius Decad. 3, "Lin 2. in Historia Osmanici Regni Lib. 1, 

2 Petrus de Reva Cenluria 5. lcap.5.No.2. -
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“ «Din pârdere a. carea o au pătimit mal *nainte de doi ani 

. seraschiriul Soliman. başa de la iholdovâni, înfricoşindu-se 

(Sultanul. Baiazet), mai mai cutezat “ași: încredința  6slea 

pre alții, ci -el insuși sai gătit asupra moldovânilor. Drept 

- “acâia după ceşi au trecut 6stea în Evropa, au făcut pod 

“preste “Dunăre și ai prădat. i6tă Moldova, apol sau lăbă- 

rât'la sătul: chiemat' Răzb6e: de lângă Siret... Prinţul Mol- 

"dovel Stefan încă ai meys. acolo și: după o. sângerâsă. pă- 

“tae: sai “învins: moldovânil şi Sat împrăștiat. Stefan însuş - 

încă 'cu fuga au scăpatla cetatea Nemţulul, în carea lăsase 

pre muma.. sa cu tare straje. Ad ajuns acolo în veversatul 

 dorilor, şi. poruncină, sei :deşchidă porţile, mumă-sa spăl- - 

| “mântată de o vâsle ca acâslu Ensa sai suit pre zid, şi nu -. 

- Pati slobodit în. lăuntru, dicenda”: '«Filul mei! de când 

lrăesci pre pământ, nu le- -am vădut, a te întoree de lu răz- 

boii ără de biruinţă ;: dacă (i- ai uilat acuma vitejia, mai vru- 

Vas [i eu, ca tu se pe de mânile nemicilor, de cât se lră- . 

esci 'cu ruşine, şi se mulțemesci scăparea la de la mârle, 

- unel "mueril.- Mergi drept acâia“ îndarăpt, Şi sau vină birul- - 

„toriă,. sui nu mai veni mai mult>. Pe: Stefan: aşa. Tati 

i pătruns: cuvintele mâne- sa, cât: “îndată sau înturnat. de la 

celate și întâmpinându- se cu un trâmbițaș, l-au poruncit 

se sufle. de: războiă şi a strâns. 12000 din cei scâpaţi de - 

-sabiile- nemicilor. Pre: aceştea i-au jurat, se învingă, sai se 

moră, apoi au năvălit, -preste nemici, caril. se împrăştiaşe 

la pradă, și bătându' i-au fugăvit. După acâia la Vășluiii, 

“carele 'e departe de Iaşi numai 20 de miluri, ai prădat CoL- 

“tul - împăratului, . a împrăștiat pre turci, şi ai întețit pe. 

împăratul, de carele se cutremura lumea, de însuşi sau 

spălmântat, ș si cu puţini de ai st ât fugit: în Odriu». 

_Podesta 1: încă scrie; <În anul 1390 Baiazet au cuprins. 

&ra” Siratoului cea aducătâre de aur şi de argint. Fire Beg 

având” poruncă se. prade țerile de lângă Sirratoi, mal pre 

! Ioannes . Baptista -Podesta in Annalibus. tureicis Part. 1. cap. 5. 

7 
.
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_ urmă ai prădat Valahia». Aşişderea scriu şi. annalii tar- 

cesci, cel de Leunclavie întorși pe”. 'lătinie. la anul Heghirei 

| 791 de la Hs. 1390, numai cât în loc de Sirratoii şi Firk 

Beg pun. Chirratoă şi Foris: "Beg. ci carea țeră se numâsce 

Sirratou sau Chiratoui, gâcâsce - tu. 

Tot da acesta. an se țin Şi hxisâvele lu Siţismund, „care 

"le aduce prea : învățatul 'Cornides:' unul .dat în 12" Avgust 

1390, prin carele se poruncesce. conventalul din Leles, car 

„se reâmble otarul satului Alşo-Apșa: chiemat din. Maramu- 

răş pentru Balc şi. Drag feciorii lui Sus Vodă din: Moldova, 

altul dat în 4 calende ale lui Aprilie dinteu acesta an ? prin. 

carele se -orânduâsce, ca neguţătorii din Cluş, mergend lă - 

“tirg. în Baciu și de acolo: în Hoedin sai Almaș, num: U în 

Baciu se plătâscă obicinuitul tribut. E a i 

| Anul 1391. Mircea vodă, în anul de acum iarăș ai întă- 

Fit alleanţa cu- Vladislav craiul “Poloniei, împroliva lui Si- 

| lismund craiulur Ungariei prin hrisovul săi, carele se. aduce. 

“de Doghiel3 şi se: închide așa : : «Intru a căria lărime de - 

"pururea am [âcut: să se achiaţe “de ucâslea pecâlea nostră cea. 

„mal mare prin credincioşii comitil nostri: Mina şi. Volcun.- 

- Dat. în Lemburga a opta di după Sânpetru din anăl 

domnului 1391 . i 

Sarnichie, 4. încă aşa. scrie:. eîn anul : 1391, „cro atele; 

„bosnenil, “bulgari! românii şi muntenii, urând.. ocârmuirea : 

- muetii și a lut 'Siţismund. ca a.unui crăiu' strein sait ple- 

_ cat spre veseslă, și pre. Hedviga: o ai cunoscut adevărată 

-moșteuă a Ungariet. Aşa” palalinul Bessarabiel “cu 16lă ţera 

sa Sai dal. „supt clientela craiului Vladislav, Și a- crăâsel 

Hedvigci.> Ci Sarnichie trage foc la Gla sa, şi tocma așa 

„scrie aci! adevărul, precum. ai. fost pe vremea acâsta. supt 

unguri Bulgaria, carea mal de mull o stăpânea Turci). 

Și Daniel Cor nides Mss. Dipl. |. '3 Mathias Dogiel în codice âipl. 

tom: 2. p.498. . 7 Poloniâe lom. îÎ. p. 599. - 

2 dem Cornides ibidem tomo 7. +. Slanislaus Sarnieius în n Ann 

„308, i -libus Polon: lib. 7. cap. 

N
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-" Anul 1392. La anul 1390. am arătat din “Leuinclavie” că... 

în anul-de acum mare -rescola sai făcut. împroliva: lui 

Stefan II, domnului Moldovei, în carea el s'au măzălit, şi i-ati 

j urmat frate-săă Roman. Î, despre carele aşa scrie prea ve- 

„- stitul! Enghel 1: «Roman aă domnil în Moldova 3 ani, de 

la 1392. — 1395 ; se vede a' fi fost alleatul lui Theodor Co- 

riatoviă, şi cu dânsul a.fi! fost ȘI repus. Cum că Roman 

” at fost frate cu Petru Muşat, întru acdia se nără vesc. (6le 

  

însemnările. despre . domnii Moldovei... Scailati adaogă că 

Roman. au „avut musre pre „Anastasia. fata prinţului Laţco 

(d6ră fata lui Stefan Laicovică 'voevodului Ard6lului) din carea 

el at avut 6 “prunci. Dositheii mitropolitul Moldovei ne în- 

credințază: că ad, „celit un hrisov-al lut din anul. 1392.» . 

Eu mă. mir. ce ar6. atâta - prea vestitul - Enghel cu Theo- 
dor: Coriatovici, „când acesta. încă în: anul -1340 au remas - 

în Ungaria, cum. Sati arătat la anul -acela, nică ai putut. 

” trăi până la anul 1392. Anastasia mudtea lui Roman, încă 

nu Sciă, pentru ce n ran fost fata Jul -Laţco domnul. Țerer 

-Muntenesci, că acesta. se pte dice. a fi fost prinţ, nu Vo: 

- ivodul Ardâlului, carele“ nici fata? şi-o ar [i numit Naștasic, 

fiind numele. acesta necuviincios “ungurilor. 

““Turoţie?2 la anul. al ș6selea al crăimei lui Siţismund a- 
- decă la anul 1392: iarăş “bârfesce, „că. Siţismund - -ar fi bă, ii 

„tut pre. Mircea: vodă, și că ar fi cuprins şi Nicopoiul cel. 
„mic de. ia. Mireeă;; “ȘI. pre Turoţi6 îl urmeză: Bonfiniie 3,:apoi 

pre, aceştea în urmeză mal” loți streini, afară 'de Spondan, N 
ale căruia “cuvinte le... voiii aduce la “anul îndată urmă- 

torii, din care “lesne vei culege că “ 'Turoţie aci încă. nu-. 

„mal dea fala “vorbâsce, şi greșesce, precum ati greșit şi pu- 
„-nând mârlea crăâsei Mariei în anul de acum, întâmplân- 

du -se actia în. anul 1395, precum nici pre a vestitul Enghel! - 

1 loannes Christ, Engel in antiq: -3 Bonfinius Decad, a. 2. 
Hist. Moldaviae p. 113 [o 4 dem Engel in antiq. Mist, E 

2 'Thuroezius part. 4, cap. Li V: dachiae put. Î. p. 108.
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tăgăduâsce, măcar că el pretutindenea. unde pate, lot jarul - 
Îl traje la 6la ungurilor, necăutând mai de multe ori I ade- 

„ v&rul, carele iaste tocma de 'lipsă în. iiesce-care istoric. 
Din pricina acesta, „Că istoricii “cal mai mulţi nu cârcă 
„se scrie: adevărul, ci numai cum se înalțe pre un n6m,:ca . 
se-l dobândâscă buna voința şi se surpe pre altul, căruia 

Ă îl pismuesc urzirea, virtutea Şi lauda, ait ijdănit şi Heltai 
Sasul jarăş, sau propovedauitoriul sasilor, din Cluș, despre 
carele. mal mulle. voii : dice la anil viitori, povestea sau 

"minciuna, carea mal mult spre hula a. ungurilor, de cat a: 
românilor "Borșa! Paul! o aduce așa: «In anul 1392 când 
Saii dus craiul Silismund cu 6ste asupra lul Dan voevodului. 
muntenesc, S'aii șălășluit craiul: în Deva din Ardăl, Și au 

“- poruncit - se aducă” pre fata: unui “hbosriă, -carea. era prea: 

“formosă, la sine, ci lata nu i-ai plinit polta, pănă ce nu 

i-au făgăduit craiul,. că, dese va face lărosă, și de dânsa, 

“şi de pruncul, carele se va nasce dintr'6nsa, va ave a grije, 

"după a căruia lare lăgăduinţă. îngăduind au pornit grea de 

dânsul. Mai pre urmă înturnându-se craiul biruitoriă din 

Ţera Românâscă, arăș acolo- au sălășluit, și fata chemată - 

. fiind la el i-au spus că iaste tăr6să, pentru carea bucurân-: . 

du-se craiul, - i-a: dat un “inel, dicându”, că de va nasce 

fiiă, sel ducă în Budă, şil va face domn, şil au dat și bani 

destuj, iară plinindu- se-vremea, au. născut fiii, și] ai 'nu- . 

“mit Joann, apoi cu vrâme femeia. ai spus lucrul fratelui. 

său. lui Marginal Gașpar, şi a rugat, ca se'o ducă cu 

“pruncul împreună în Buda, - carele i-au făgăduit că o va 

duce, şi. ai și pornit: după vr'o 'câle-va dile. Mergând el 

- odinădră, femâia ai spălat. rule sau haine la un: izvor şi 

dând inelul: pruncului, ca să se joce, un corb au vedut inelul, 

că sclipâsce la- prunc, Şi apucendul Yaă dus pre o arbure: 

începend. pruncul a plânge, ai alergat mumă- sa, Și neaflând 

DE SIE ab de oanne Iunyadi sive ad 
--1-Bovsai: Păl. în Mss. Ghronico | , „1445, 

a
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„că. al adus pruncul; ŞI rândaindu- le săl 
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inelul, sati “uitat, „în. sus; ȘI au  vequt inelul + în gura corbu: 
“lui. Drept acâia, spăimântându-se.. cu vaete au însciințat pe 
- fratele săi „despre “întâmplarea, carele săgetând, _întâiu “de -. 

rabă mare nu Pai nimerit, ci a doao. Gr g 

luând inelul, cu bucurie au plecat e 

prunc, și dând “inelul iarăș femei i-a dis > 

Tai ban Frenţ.: După -vr'o câte- -va dile aă dăruit prunculul Hineddra din Ardăl, dându'i şi carte cu pecâte:despre densa. 
“Despre cetatea: acesta: Sau numit. apoi, pruncul : Huniadi Iă- .: 

NOȘ,: Căruia i-ai dat pentru ţii r corbul cu inelul în gură. >. 
“Povestea. acesta din. sine se vâde ocită minciună, pen- 

tru: că în. anul acesla nu era domn” erei: Muotenesci Dan, 
: E ci Mircea ;. a doâo, corbul cu. inelul: În. clonț iaste (imiriul 

saă stemma Țerei Mantenesci până astă- “AI așa dără nu Sati 
dat prin Siţismund lui Ioann Hurniiadi, ci: Vai moştenit. prin 

ă așa”l-aii săge- “tat tocma în piept, cât îndată. au cădut de pre arbure, și 
ătră Buda,. unde ajun- 

“gâna ai întrat li craiul, tocma - când se -primbla în pă- o „lută şi i-aă dat inelul, carele - primindu”l Siţismund. în- ti Sau roșit la: faţă, „apol îndată au zimbit a ride cătr pă 

bine ai făcul | 
aș, i-ati dat în grija - 

"părinţil” Iul; caril Sai tras. „din“ vița domnilor: „Țerei Munte. 
-nesci, cum se va ârcta la anil viitori. : 
„Însă să -dăm luy Heltai iscoditoriului minciunel, că IGânn, | 

“Huniadi. au fost născut” din Siţismund şi. din mar sus disa 
“fata de români, ce laudă Vor avea ungurii, sau sasii dintre 

” acâia ? au- nu va, vemânea și atunci “lauda vomâbilor, de: 
nu. întrâgă; încay * de jumătate, „dându. se c&ialallă ginliătate 

” Germanilor? drept. acâia - rușinea le mânce obrazul: acelora, 
„carii pre: vitâzul cel mai mare, Și apărătoriul "cel. mal Mare - 
al sânlei. coroni îl răpesc: de 'la Buti cel. legiuit al. lui pă- 
rinte, Sil daă acum craiului, iară apoi, Și împăratului Si- 

Vismand, făcându! Şi pre. acesta Lotru. A e 

“Anul 1993. “împăratul turcilor Baia în anul: de acum. 
începuse â bate Țarigradul, despre. carele aşa „scrie Spon- 

i 
„. 

Li . 2 
oz: a T . ai
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dan 1: <Dară audind cu cât de mare Gste, bate Siţismund 
(craiul Ungariei) Nicopoiul, ati lăsat Țarigradul, și grăbin- 

"du-se acolo aiă.sdrobii pre unguri, şi ma! i-ati -stîns, ducând. 
în robie pre cel rămași, și de abia scăpând cu fuga craiul 
dinpreună cu vr'o -câți-va bosri. Pentru că așa arată lu- 
-crul la anul 1393 Leunclavie din istoria turcilor, şi” întă- 
resc annalii lui Beccan cei de Leunclavie: typăriți, carii to- 
tuş dic, că n6ptea şi fără de veste s'ati întâmplat perderea 
acesta a creştinilor. Înse scriitorii. ungurescă Turoţie despre 
Siţismund cap. 6, şi Bonfinie :Decad. 3, cartea 2, vre cai, că 
în timpul acesta, Șiţismund, Sai bătut cu românii, şi că 
și pre aceștea, și pre turcă  aiutătoriă lor tare i-au înfrânt, 
şi luând Nicopoiul, după ce au împăcat ț6ra Sau înturnat în 
Ungaria. Cărora cu atâta mar tare le-am crâde, că annali! 
luă Leunclavie şi al lui Beccan numay o perire creștinescă 
pun la Nicopoiă, -carea. istoricii creștinesci o pun la anul 
1396, cum vom*dice acolo,. de n'ar scrie apriat Ioann Ji- 

„venal Ursin arhiepiscopul remensilor, carele to&ma atunci 
vieţuia, că Siţismund craiul. Ungariei întru acesta an 1393, 

„ai însciințat pre Carol craiul frâncilor despre biruința, carea 
0 aii avut turcii despre dârsul, scriindu'” și modrul şi forma 
bătăei, şi cu de-adinsul rugându-se pentru ajutoriii. 'Carea 

însciințare “ne silâsce a cunâsce, că 'altă pârdere a 'crești- 

nilor aă fost, carea o ai pătimit acuma, şi alta “iarăș, ca- 
rea -0 ai pătimit în anul 1396, carea şi Jivenal o scrie 

la -acelaș an dinpreună cu ceialalți istorici. Iară biruința, | 
carea o ai avut: Ungurii cu ajutoriul frâncilor, o pune la 

„anul 1395, la care an Valsing încă cu mai mulți alții mari 
perderi pun despre partea turcilor.» . | 

Iată fala cea gâlă a lui Turoţie şi Bonfinie, carea și mai 
mult se va adeveri la anul 1395, din diplomatul lui Mir- 

cea vodă.. 

! Henricus Spondanus in Continuatione Baronii ad annum. 139, 

No. „10. ii 

37 Cronica românilor, Tom, IL 

x
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La 'anul acesta şi Doghiel! aduce regestrul unui diplo- 

“mat, “ce să 'află. în “arhivul Poloniei, din. carele sar culge 

că! în anul 1393 Roman cel dintâiii domnul Moldovei cu 

consiliarit lui ai jurat credinţă lui Vladislav Iaghello şi crăi- 

mei leşesci; numai pagubă, că diplomatul” acesta ai fost 

scris românâsce, și -Doghiel nai sciut limba acesta, precum 

el însuș mărturisesce. 

  

“ Anul 1394. La anul acesta numa prea vestitul Enghel? 

„scrie atâta, dicând: «În anul 1394 Baiazet au bătut Dră- 

ştiorul şi Nicopoiul (istoria Ungariei |, pag. 466), fost-aii 

„strajă ungurescă î în Nicopoiil, sau nau fost, nol nu scim.» 

Bine aci Enghel, că nu scie; dară scie Spondan la anul 

“mal din nainte, că nai fost. 

| Anul 1395. Cum că Stefan al II, în anul de - acum iarăș 

ai domnit în Moldova arată. hrisovul de la Doghiel3, ca- 

rele..dice,. că: «În anul 1395 bosrit românesci făgăduesc, 

că voevodul Stefan va veni la craiul. Vladislav dimpreună 
cu consiliarii săl şi vor jura ul credinţă, şi: că, 'de nu: vor 

veni vrunil dintre. consiliarii aceia vor trebui” să jâre îna- 

intea solilor crăesci:> ie 

Vară Enghelt dice: . «Despre dânsul (Roman ]) scim a- 
tâla, că în anul 1393 el cu bosrii lui aii jurat crăimei le- 

 sescl, tătuşi lui Theodor Coriatovici. i-ai dat ajutoriii, în a- 
„nul 1395. împrotiva . lui Vitold; ci Vituld au biruit: ostea: 
- podol6nilor şi a moldovânilor la Braţlaii, luând cetăţile una 
- după alta; şi aşa au cuprins şi Camenețul. nenărăvindu-se . 

oștile moldovenesci cu câle. din Podolia, și însuş Theodor 

Coriatovici sau prins și sai dus în Vilna (veqI, istoria Ga- 

liţiei. pag. 618). Înlâtaplarea.. acesta se vede a fi fost spre 

stricarea lui Roman,: că el:nu ma! vine înainte, şi în lo- 

4 Mathias Dogiel in codice Dipl. |: 2 Mathias Dogiel in Codice Dipl. 
Poloniae tom. î. p.599. - . | Regni Poloniae tom.1. p.599. 

“2 Ioan. Christ. Engel in anliq. "4 Ioannes Christianus Engel in 

Hist. Valachiae Part. 1. p. 158. | antiq. Hist. Moldaviae p. 112.
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„cul. lui ai început a. domni frate-săui cel prins Stefan; De 

la Roman acesta se” vede a se chiema şi cetatea Românulul.» 

„Aci destul de chiar vorbâsce prea vestitul Enghel. (de vel: 
lua afară acâlea, cațe le scrie despre Coriatovici, “despre 
carele vedi anul 1392), că: și alţii aşa scrii; dară destul 

de răi încârcâsce,. care le scrie în paragralul 14: al: istoriei” 

moldovenesci, care ei le-am. descurcat la anul 1390; . 
Care le scrie aci despre moldoveni -prea. vestitul Enghel, 

trâcă, :mârgă, ducă-se; “dară. ce dice în istoria Valahiei, 

adecă că Mircea vodă “ai fost Kâniglicher ungrischer Cron- 
Vasall, adecă,: iobagiulii crăesc al coronei unguresci, tocma 

numi încape în stomah, pentru că hrisovul lui Mircea vodă 

care']- am scris din Vagner? așa sună: ! | 

«Nor Mircea voevodul Valahiei, duxul Făgăraşului Şi 
banul Severinului facem însciințare. tuturor, carii vor vedea 
acâstea, sau altora, carii vor audi despre acestea, că pen- 

tru că prea-serinatul și domn domnul Siţismund luminat 
craiul Ungariei, Dalmației, Croaţiei $.. c. l. marhionul Bran- 

deburgului ș. c. 1. cu osebită bună-voinţa maiestatei sale 

„din pretenescă - “iubire stai purtat spre noi, de când ne-au 

“cunoscut, şi spre noi de sine, și prea milostivesce ai fost 

plecat, şi ne-ai. prins partea, mai ales în contra. turcilor 
„fiilor reutăţii celor groznici, nemicilor unirel, şi mal -vâr- 

toșă protivnicilor, lucrând cu: noi pururea, și întru -tâte cu 

ă iubire Şi cu milostivire, drept acâia noi 'din bună- voinţa, 

'şi slobodă dărnicia n6siră, ne siliți, ne înșelaţi, supt cre- 

"dinţa și jurămiîntul nostru şi al borilor nostrii, care le-a 

j 

pus mai nainte după cuviinţă, numitului domnului craii 

i-am. făgăduit şi făgăduim prin rândul acestora, că Yom. 

„băga. de samă, și vom tinea ne vălămat: l6te câte se cu- 

prind mal jos. Adecă întâiii: că .noi, când, și de câte oul 

se va duce de aci înainte numitul domnul crai în persâna 

sa cu 6slea sa asupra turcilor, Sau asupra alleanţilor lor, 

- dem Engel in antiq. Hist.. Valachiae Part. L p. 159,
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atunci şi noi se trebuim a mârge în pers6na n6stră asupra 

acelora, şi de nu se vor duce domnul craiii în persâna sa, 

ci ar trimite numai 6stea sa, atunci și noi se trebuim și 

se fim detori a- trimite așișderea numai stea și: 6menii 

nostri cu ostea domnului .craiii asupra. acelora, și tătuși se 

_fim-detori'a da numitului domnului craii, oștilor și 6me- 

nilor, pre carii va duce cu' sine, de va merge în persâna 

sa, sau va trimite precum sai dis, asupra lor la părţile —. - 
— sau la măcar care alte -părți, prin pământurile, coșteele, 
ținuturile, plaiurile, limanele, şi prin orl ce locuri supuse 

domniei și oblăduirei n6stre, slobodă, pacinică Și secură, 

sau fără de primejdie trecere și zăhărea pururea pre chel- 

tuiala sau banii lor — — acolo mergând și acolo remâind, 
și de acolo înturnându-se. Iarăș când şi de câte ori se va 
întâmpla se mârgă domnul craiă la părţile cele dise, cu. 
disele 6stea, şi Gmenii s&, precum s'au dis, şi acolo cu a- 
jutoriul lui Dumnedei se cuprindă cetăți, pământuri, coște, 
tărimi, plaiuri, limane, ţinuturi și măcar ce locuri, şi se le 

jae, căștige'saii albă ori cum, şi pentru acâia. se remână în 
pers6na sa, şi se zăbăvâscă acolo cu 6stea, 6menil şi cu t6lă 
putârea nstră se trebuim și se fim detori a. rămânea cu nu- 
mitul - domnul craiii, şi se zăbăvim acolo, cât va zăbăvi el; 
şi de ar lăsa acolo domnul crai 6stea. sa,. atunci se tre- 
buim şi. se fim detori şi noi a lăsa 6stea şi 6menil nostri 

cu stea domnului crai, ci destulă 6ste şi destoinică dea | 
sta în contra: nernicilor, şi a puterii părții cei împrotivitâre, 
ca să se țină și să se apere, ce cu ajutoriul lut Dumnedei: 
se va lua, cuprinde, prinde, căștiga sai avea printr'nsul, 
“cum ai dis, măcar cum în părțile acâlea ; şi se vor întâm- 
pla,: ca pul6rea nemicilor se fie numai alâta, cat noi. Sin- - 
guri. sei putem sta inprotivă, atunci și ne “fiind de față 
domnul craiii, se trebuim Și se: fim | "datori acolo, cum se 
dice, cu 6stea, Gmenii şi cu tstă putârea. nostră, în per- 
s6na nâstră a ajuta Gstea şi Gmenii domnului craii,-a sta 
lângă dânșii şi a le prinde parte, ca 'să- se țină și apere.
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împrotiva măcar cărora, câte se vor prinde, cuprinde, lua, 

căștiga, şi avea penlra domnul craiu. larăș se trebuim și 

se fim detori a da şi a trimite din domnia n6stră numitu- 
lui domnului craiă,. oștilor, și 6menilor. lui, pre caril va 

duce cu sine, saă va trimite, cum s'au dis, la părţile acâle, 

zăhărea, destulă şi la vremea sa pre banii lor, pururea, când, 

de: câte orl şi măcar cum va, fi de folos, spre sprijinelea, 

ținre, apărare, prinderea, cuprindere, luare, căştigare sau 

avere. larăş când şi de- câte ori se va întâmpla,.ca numi- 

tul domnul crai se mârgă în persâna sa, săi se trimită 
6stea și pre 6menil să! la părţile acâlea, pre airilea,. nu 
pre lucurile domniei și oblăduirei n6stre supuse, adecă pre 

lângă Dunăre pre “locurile câle vecine domniei nâstre Și 

Dunărei, atunci noi numitului domnului craiă, oștilor şi 

omenilor lui celor. mal sus diși, tot-deauna, unde, când 

și de câte ori se va întâmpla: cum sau dis, aprâpe de 

Dunăre, se trebuim și se fim datori. a le trimite și da 

-zăhărea preste Dunăre, cum sau dis, pre. banii lor, la 

_vr6me .cuvi6să şi până unde .se va. duce zăhărâoa. la el. 
'Tarăş de se va întâmpla din pronia lui” Dumnedei, carele 
tâte le ocârmuâsce, ca 6re-carele dintre ostașii și Gmenil 
numitului domnului craiii în părţile acâle să se bolnăvâscă, 

pănescă, sai măcar să se împâdece în persâna lui, și drept . 

aceia, ar trebui se remână și zăbăvâscă acolo, atunci acela 

se pâtă slobod, cu pace, şi fără de primejdie remânea, ză- 
băvi şi şedea acolo, până când îi va plăcea, fără de vătă- 
mare, . pagubă, împedecare și bântuială, sculile fiind tot- 

dâuna persâna, lucrurile şi bunurile unuia ca aceluia, şi 

-tâte legăturile, câte sau făcut până acuma între numitul 

domnul craiii şi între no! despre acâsta, remânând în pu- 

(rea sa prin mărturisirea cărții aceștia, carea pentru mal 

mare reschirare şi încredințarea celor mai sus disă, care 

trebue se le ţinem, cum sai dis, ne vătămate, o am dat 

numitului domnului craiii pecetluită cu pecâtea n6stră cea 

mai mică, neavând la noi pecâtea cea mal mare, ȘI făgă-
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'duind -că; vom da alta carte în asemenea formă pecetluită 

cu pecctea n6stră- cea mal mare şi acățată. Dat în Brașeii: 

în a doao duminecă a părâsimei din anul domnulni 1395.» 

“Hrisovul acesta arată, că Mircea vodă nai fost vasalul, 

fără numai alleatul coronci ungurescă; pentru că vasali! nu 

dai pe bani, de ce ai op oștile, nici.le lasă, când le lasă 

și craii, ci plinesc- tâte, cum-li se poruncesc, de care tote 
forte departe aii fost Mircea vodă, Şi aşă întru acesta prea, 

„vestitul Enghel. remâne de nu mică, scădere. 

Mal cu fundământ scrie tot.acel aş Enghel!, după ce ai 
adus hrisovul: mai sus scris dicând : «Siţismund aii tre- 

“cut Dunărea, ai ars. Nicopoiul .cel mic și i-ati stricat 
aşa. zidurile, cât iarăș Vai luat de la străjarii turcesc, ci 
războiul cu atâta sau sfârşit; pentru că lui „Siţismund l-au 
venit. veste pe, poştă 'despre bolnăvirea cea de 'mârte a Ma- 

_riel muerel sale şi s'aii înturnat în "Ungaria, nepăgăbind prea 
mult pre turci. Maria saii astrucat în Oradea mare prin loann 
de” Canisa. arhiepiscopul. Strigonului, . carele ai contenit şi 
pre poloni de la intrarea în Unguria, şi ai ținut cinstea cra- 
iului Siţismund în ț6ră.>  Așișderea scrie şi Calvisie?. din. 
Dubravie. Așa, dară greșâsce Turoţie 3, Şi toţi carii pun. mârtea 
Mariei la anul 1392. 

“Anul 1396. Cum că în anul de. acum sultanul Bafazet, 
fârte rei ai bătut. pre: craiul: Siţismund la Nicopoiii, tă- 
ind 20,000 de unguri, _ mărturisesc Turoţie 4, Bonlfinie5, și 
Petru: de Reva $. Ci biruinţa acâsta, a turcilor mulți. în multe 
typuri o scriu. Eu penrtu mai mare înțelegere o voiii aduce 
din vro câți-ve avtori. Aşa dară scrie Calvisie 7: «În anul 1396 

- Baiazet au încungiurat TȚarigradul, Și prinții Germaniet şi-a 
Galliei, ai judecat s&i stea î în contră. Drept acâia Burgundul a ail.. 

_1 dem Engel |. e. 5 Bonfi f. 377. 
2 Sethus “Calvisius in „opere a bal Mi Re Se 

Chronol. ă . etrus. de. eva: seq.. 

3 'Thuroczius f. 219. „ 7 Sethus Calvisius in opere 
+ Thuroezius f. 291, seg. . Chronologico. o
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trimis pre Loann fiiul său cu mare 6ste, şi în Ungaria culegen- 

-du-se tâte oştile, au pornit spre Thrachia și ai venit până la: Ni 

copoiii. Baiazet audind de venirea lor, a: lăsat Țarigradul. 

şi le- -ail mers înainte. „Acolo Ioann aii ocărmuit fruntea OȘ-. 

ilor. preste voia. lul Siţismund, carele dăduse fruntea prin- 

țului: Valahiei (lu Mircea). Turcii cel din frunte sai făcut 

a fugi, pre carii Burgundul cu mare rîvnă” Y-aii gonit; ci 

„turcii împlântase pari. după niște tufe, care nu: se putea 

“vedea de ai noștri. Drept acâia sosind acolo, nici putând 

păşi mat încolo, și îmboţindu-se de al nostrii, care-i urma, 

Sai. tăiat de turc. Burgundul Sai prins între cel dintâiă 

cu mai. mulţi  bosri. Siţismund craiul Ungariei ai scăpat 

cu o corabie în Țarigrad. Sau “întâmplat: pârderea acâsta 

în 28 Septemvrie în ajunul Simihaiului Vineri, care se cu- 

"vine anului de acum, și așa scriii mai toţi scriitori creşti- 

„nesci. Dară ânnalil turcesci și al lui Zacuth scriii perderea 

acestea la anul Heghirel 794, carele iaste de-la Hs. 1392, şi 

e de a te mira, că în patru ani nu se nărăvesc cu al noştrii.» 

Tu. cetitoriulel ! vedi şi acelea, care le- -am adus la anul 1393. 

din Spondan. . 3 | i 

„lară Enghel 1 adaogă : «La războlul acesta după spunerea 

Madamel de Lussan vine înainte, că oștile frâncesci au trecul. 

prin Valahia, și câle unguresc: prin Serbia; iarăş după a- 

„ c6iaş disă sai aflat de față la armada unguriască Jean 

Prince. de Valaquie: et le Prince de Moldavie (adecă Ioann 

Mircea, prinţul Valahiei, și prinţul | Moldavie]). =- —— — Tot 

după madama de Lussan în 27 Septemvrie generarii ungu-: 

“resci ai aşedat-să se pună în frunte muntenii și moldo- 

'vânil supt. povăţuirea prinților săi, ca aceştea să se bată 

| întâiti cu! azâghii turcesci, apol să să bată ungurii şi frâncil 

cu ianictarii şi cu spahisil. Ci [râncii wait primit sfatul pentru 

- rîvna laudei, și de aci ai urmat pârderea cea din 28 Sep- 

temvrie - al anului 1396, după carea Siţismund cu Joann și 

tiq. Historia Valahiae Part, 1. 

1 “Ioannes Christianus Engel in | p. dq |
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Stefan de Canisa de abia ai scăpat în "Țarigrad, si numai 

în--dnul 1397 sai întors: în Ungaria.» 

Case [ie fost şi moldovânii în războiul de la Nicopoiii, 

precum serie madama de Lussan la Enghel, ei nu pociă . 

„crede, pentru jurămîntu care Lai făcut Stefan II, domnul 

Moldovei în anul, trecut lui Vladislav și Hedvigel; căci. a- 

ceștea-era nemici lut Siţismund, şi moldovenii era alleanţi! 

„lor: dară mal diceaș, că au fost Vlad vodă cu bessarabil 

lui, pentru că acesta se numia pre sine comit Severinului, .. 

cum arată hrisovul de la Doghiel!, carele sună așa: - 

«În numele Domnului amin. Vlad. voevodul Bessarabie) 

şi comitul Severinului, ş. c. Il: însciințăm pre toţi, carii vor 

audi acâstea şi li se. cuvine, că luând în minte mulţămi- 

tre cu inimă neuitătâre darurile câle multe, şi mergerea 

n6stră înainte care ni-le-aii ar&tat noao şi domniilor n6stre . 

“prea serinații prinți şi domni! nostri, "domnii Vladislav craiul. 

Poloniei, arhiprințul Litvaniei, și moștânul Russiei ş. c. |, 

şi musrea lui Hedviga. crăiasa Poloniei, și moștena. crăimilor 

Uoagariel, fata carea trăâsce a lui Ludovic reposatului craiulu! 

Ungariei, și mal ales cum ne-aii dăruit noao aceiași domni . 

craiul și crăiasa mal deunădi voevodatul Bessarabiel și dom- 

niile, care le avem în crăimea Ungariei, și prin cărțile sale 
ni le-ai dat. și întărit de pururea;  judecăm a fi cu vred- 

nicie și cu dreptate, ca cu alâta ma! întinsă statornicie se 

„fim ascultători de dânșii, cu cât mai mult ne aflăm mân- 
_gâiați prin înălțarea nostră cea de dânșii făcută la vârlul - 

domniei. Și pentru “că: am găsit, că crăimea Ungariei de 

mult ai venit la numita dmna Hedviga crăiassa. Poloniei, 

ca la o singură moşiână a crăime! unguresci, ce “trăesce. 

acuma, și drepl aceia și la numitul domnul Vladislav. craiul 
Poloniei: soțul ei cel de căsătorie, cu cădință de moştenire, 

pre cum am. înţeles, 'că se cuprinde în cărțile, care sai 

făcut despre -acesta,. prin însuși craiul Ludovic, și prin lă- 

1 Mathias Dogiel in codice Dipl. Poloniae tom. L.. p. 623. 
!
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cuitoriă crăimilor - cel unguresci, Și cel polonescl; aşa şi noi 

cu domniile nostre. ne legăm a rămânea supuși numiţilor 

“domnilor Vladislav craiului Poloniei, şi crăâsei Hedvigei, și 

crăimei lor a. Poloniei. şi Ungariei. Pentru acâia din adevă&-. 

rată sciinţă, cu bună credință, fără de înșelăciune prin rândul 

acestora, de aci înainte ne facem, supunem şi -mărturisim 

că vom- fi purureă, credincioşi domnilor Vladislav craiului 

şi Hedvigei crăâsel, pruncilor ȘI moștânilo: lor erailor ȘI 

crăâselor Poloniei şi Ungariei, şi crăimilor acestora, cu idle 

domniile şi supușii nostri. Făgăduind, şi acâsta 'cu acâiași 

bună credință, că domnilor craiului Vladislav. şi crăssei 

Hedvigel, pruncilor ș și moștenilor lor celor mai sus dişi, no), 

domniile, și supușii nostri cel diși pururea le vom fi ascul- 

tători, şi vom sta lângă denșii cu sfatul, ajutoriul și buna 

voință, împrotiva tuturor nemicilor lor, și: de vom audi ceva. 

_ de reii, noi cu î6tă puterea nâstră vom pune împedecare. 

 Protivnicilor lor .nu le. vom prinde parte, în contra cră-. 

"imilor. şi țerilor lor nu ne vom râdica, nici le vom cu- 

„prinde, şi tgte pricinile și împrotivirile, ceai făcut, saii se vor 

face asupra, lor prin. ori carii nemici, cu cuvîntul saii cu 

fapta, le. vom împedeca, și vâlla. şi cinstea -lor o .vom în- 

nălța cu tâtă, putârea nstră. Prin mărturisirea. cărților. a- 

 cestora, care le-am întărit cu pecâtea n6stră. Dat în oraşul. 

Argiș, în. serbătârea- prea sântei nedespărţitei Troiţe din a 

nul Domnului 1396». a 

- Bessarabia, al căria voevodat Pau dobândit Vlad de la 

Vladislav şi Hedviga, n'a fost munţi! lui Bessarab cel din 

banatul: Craiovei, precum se” înşală preavestitul Enghel!, 

pentru că banatul. Craiovel era supt Mircea Vodă, nici îl. 

-pulea. dărui. Hedviga cu bărbatul. el Vladislav, ci ai lost 

Bugecul de acum, cum arată hrisovul. Nici te mira că Vlad 

se scrie pre sine comitul Severinului, şi dă hrisovul din: 

- Areiş pentru că de şi nau fost. fiul lui i Mircea Vodă, dară 

1 [dem Engel |. e.
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ai lrebuit se fie dintrun 'n6m cu dânsul, şi ai putut săși 

țină titulul Severinului, şi se lăcuiască în Argis, mail "na- 

inte de a meârge în Bessarabia. 

| Anul 1497. Îndată după “mortâa Mariei crăâsei Ungariei, 

” carea sau întâmplat în anul 1395, o parte a ungurilor se 

plecase” spre Hedviga cră€sa Poloniei, „şi cea mai tinsră 

“fată a lui Ludovic celui dintâiii, dintre caril pe 32 i-aii tăiat 

“Siţismund 1. Pentru uciderea. acelora, Și pentru perderea cea 

„din anul trecut de la Nicopoiiu, dară mai vârtos pentru că 

Sițismund se ţinea perit, Stefan 'Laţcovici, fostul voevod al 

Ardslului - S'aii răscolit asupra lui Siţismund?, și cu mai 

mulţi dimpreună Sai sfătuit se pună în locul lui. craii pre 

" Ladislav fitul lui Carol celui mic sau al doilea, despre ca-. 

„rele am 'cuvîntat la anul 13865. Prea vestitul Enghel 4, după 

_-ce ati adus cuvintele annalilor besricel din Brașeii scrie : 

«Ci aci nu trebue înțeles Stefan (al doilea) :voevodul Mol- 
dovei, ci Stefan Laţcovici voevodul. Ardâlului, carele ţinea 

cu „Ladislav din Neapol, și: vrea se căsătorescă cu o fată 

a lui. Baiazet.» Iarăș' Enghel 5 scrie: «Vlad fiul cel de că- 

pătat al. lui. Mircea, vodă, carele vieţuia în Buda ca un chi- 

z6ș pe vremea acâsta au vrut se fugă în -Polonia,*şi -ati 

mers până în Scepus, ci acolo Pai prins 'Turzo din Bet- 
- lenfalva și Pai dus îndărăpt în Buda. (Dipl. apuă Catona 

ad ann 1430)» 

„Anul 1398. Mâniindu- -se Baiazet 1 pe Mircea. I vodă, pen- 

tru ajutoriul lui Siţismund dat în anul 1396, în. anul “de 

p 

„'Thuroezius f. 220, Bonfinius f. | Reg. Hung. Periodi 13. $ 260. seq. 
375, seg, 3 Thurcozius-- f. 223 Bonfinius 

2 Annales templi Coronensis. 378. Petrus de Reva £. 30, 

- Timon in Epitome Chronol. f. 56. | + loann. Hhrist. Engel in antiq. 

Ş Volfgangus Drechslerus p. 83. Ge. | Hist, Moldaviae p. 113. 

orgius Fabricius Lib. 2. Cromerus |: $ Idem: Engel in antig. Hist. 

„Lib. 15. Georgius Jerem. Haner” Valachiae Part. 1. p. 161.
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acum, după. cum . vrea: prea vestitul, Engheli, sau rădicat 

cu războiă asupra Mircei, căcă scrie Halcocondyla ? dicând: 

«Iară peste puţin tîmp (după războiul de la Nicopoiu) Sai 
-rădicat.. cu -războiti asupra Mircei duxului -Dachiel vinovă- 

țîndu'l, că -uninduse cu 'unguril maj înainte s'aii bătut cu 

„dânsul. Dachil (adecă daco-românii) sânt prea bun! ostași, | 
măcar că legile lor. nu sânt prea bune. Mal tot: prin sate 

“lăcuesc, urmând. pășunile, Se întinde ț6rea. lor începând de 

„la Ard6l până în “Marea-Nâgră.. De a drepta cum se întinde 

spre mare, are Dunărea; de a stânga (âra ce se. numâsce 

- Bogdania, (Moldova); -Despărţâsce . țerile acestea muntele, ce 

se chiamă Prasov, carele lung se întinde. — — Nâmul a- 

cesta măcar că se împarte în doao ținuturi - în Bogdania 

Și Istria (în Moldova şi Valahia), Lotuși cu acâlea - cădințe 

| trăiesc între. sine. A obicinuit a nu - ținea tot acâiași po- 

văţuitori; ci. precum li se vede, își mută prinții, acuș pre 

unul, acuș pre altul punându'l prinţ. - Pre: Mircea acesta, 

carele era prăsit din vița cea bătrână a povăţuitorilor a- 

cestora,. chiemându!l laă pus şie povăţuitoriii, omorând pre 

Dan, carele ai tirănit mal înainte. Mircea acesta culcându-se, 

may adesea orl „cu țiitore, dintrensele ati avut mulţi feciori 

de -căpătat. De aci iasle, că murind Mircea adesea orl. sau. 

mutat domnii, carea şi acuma remâne în țeră. Împrotiva | 

lui Mircea acestuia ai mers Baiazet, băgându'1 vină, că mai 

inainte ar fi însoţit armele cu Siţismund împăratul roma- 

nilor, și trecând Dunărea multă robime ai prins din ț6ra 

acâsta. Mircea stringând nu puţină 6ste se sfătaia, cum ar 

putea întâmpina pre nemici, și cum Sar putea. bate cu cil: 

Şi aşedend femeile și pruncii în muntele Prasov, urma 

„ stea Jul Baiazet prin pădurile cele cu ghinde, de care may 

multe sânt în (era acâia și 0 fac nestrăbătată.. Urmând 

Mircea stea lui Baiazet, multe vitejil făcea, bătendu-se 

“1 Ioannes Christianus Engel in 2 Laonicus. Chalcocondylas . de 

“antiq. Hist. Valachiae Part. - 

p. 162 
rebus Turcicis Lib. 2.
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cu cel ce remânea, sait se ducea se prade bucate, sai do-: 

bilce. : Aşa urmând 6stea cea prolivnică, cu mare îndrăznire 

Sau bălut cu dânsa. Dic unii, că Mircea, când izecea 6slea lui ă 

- Baiazet prin Gre-carea strimtore n'a încetat a, tăia pre ne- 

mic, — —. — până cănd nu sau tăbărât acolo - Baiazet 

din sfatul lui Brenez, şi o di ati odihnit 6stea; iară a doao 

di. trecându' ȘI Gstea cât: mal -fără de primejdie preste Du- 

năre, Sau înturnat în Î6ra sa.». | 

Aşişderea scrie și Gheorghie Franţes 1> numai cât ame6- 

stecă lucruri de mai mulţi ani la un loc. Din. cuvintele lui 

Halcocondyla, care le aduseii aci încă -poți may multe cu- 

„_“l6ge; adecă; că antecesorul Mircei aii fost Dan TI, vodă, 

“că Bessarabia mal nainte sai. ţinut de Valahia, că mun- 

tele de la Focșani Sau numit Prasov ş. c.l. 

Auul 1399. La anul 1390 am arâtat din însemnarea din 

- Iași că Stefan II au domnit a doao ră în Moldova până 
la anul 1899, în- care an i-au urmat Petru III feciorul lui, 

carele nai domnit un:'an deplin, şi au murit 2. 

Prea. vestitul. Enghel 3 incă dice: «Vlad acela, carele era 
“chiz6ş la unguri în anul 1399. sai 1400 ai. căpătat pri- 

lej de a fugi din Ungariă în- Valahia și de acolo în Ţa- 

rigrad cu mai mulți români, unde ai primit! slujbă de la 
împăratul grecesc preste voia tătâne-s&u Mircel vodă, și în 

tot typul s'au silit -ca se pâtă măzăli pre tatăl său și se a- 
puce el domnia prin ajutoriul grecilor.. Pentru acâia aii fost 
Mircea nespus nemic al bizantinânilor, Și nau „avut nici 0 o 
grije de unguri». 

Tot întru acesta an ai eșit și hrisovul carele. se aduce 
de' Cornides, şi sună așa: «Stiborie voivodul Arddlului. și 

comitul Solnocului, tuturor și fiesce-cărui nobil ungur sai 
român, castellanilor, vițe-castellanilor, ȘI “maj ales castella: 

1 Georgius Franizes Lib - 1. Historia Valachiae Part. 1. p. 162. N 
cap. 29. .. - Index lassiensis, 7 | 4 Daniel Cornides Ms. Dipl. 

3 Ioannes Christ. Engel in antiq. "Tom. 3. p. 17.



  

nilor din Haţeg, şi Hinedâra, aşişderea tuturor deregători- 

lor cârii se vor cerca' prin acestea, sânătate! cu crâscerea 

a tot binelui vă cercăm pre voy, şi în persâna maiestatei 

" crăesci fiesce-căruia dintre voi „tare vă poruncim, ca oră 

când vor veni la vol, sai IA ţinuturile vâstre credincioşii. 

nostri cetățânil din Sibiii pedestrii sai călăreți cu marlele 

sale, pentru uciderea Gmenilor crăesci acum de curând fă- 

cută, se nu”: împedecaţi, prindeți, sau măcar cum se nui 

necăjiţi; almintrelea se nu îndrezniţi a. face. Dat: în Sibiii 

Mercuri în ajunul -tăerei împregiur, în anul 1399. > | 

-Tarăşi acesta. Stiborie ai dat în anul 1396 alt hrisov ca-. 

rele se află iarăş la Cornides 1 și prin carele “ai slobodit 

cauza lui Nicolae Vaş din: Sântul Jude împrotiva lui Petru 

ftului lui-Apa din Almacherec de-la scaunul voivodesc la 

scaunul viţe-voivodesc; din care hrisov se vede că Stibo- 

„rie încă în anul 1396, era voivod Ardslului. 

Anul 1400. Murind Petru. II domnul Moldovei. precum 

“mi se pare în sfârșitului anului 1399, i-au urmat fiul săă 

Iuga vodă, despre carele așa scrie Miron. logofătul 2: «După 

-- mârtea, lul Petru vodă au stătut domn Iuga vodă. Acest 

„Iuga vodă ai întrecut pre alţi domni, cari! au fost. inaintea 

lui: trimis'aii la patriarcia.. de, la Ahrida, și aă luat mal 

întâii bine-cuvintare, şi au pus mitropolit: pe Theoctist, și 

ai descălecat : oraşe prin (6ră pre la locuri bune și le-au 

| făcut ocâle 'prin pregiur, şi ai început a-da moșil prin (6ră 

la vonici și la buni ostași, şi al domnit. doi ani, și laii 

lua! Mircea vodă la. sine.» 

um ai luat Mircea vodă pre Iuga vodă la sine, pare. 

13 dicând: Joga batil des villes-eL des 
că arată Peissone 

r une cavallerie vegle; a- 
villages et. commenca de monte 

decă, Iuga : ai bălut orașe și sate, şi ai începul a strânge 

2 Constans Miron L.ogotheta Mol- 

" | . “ daviae in Mss. Chronico. 

2 PI - | 3 Peyssonel p. 229. 

1 Idem , Cornides ini Tom. ! 
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călărime ;. nu împrotiva altuia, : fără. numal improtiva luy 

Mircea vodă, pentru' acâia lau şi prins.. 

„De au fost: Theoctist . făcut mitropolit | Moldovei de Iuga | 

: vodă, „precum scrie Miron: mai sus, greşesce Lecvien 1, când 

scrie, că Anthim ai. fost episcopul' Moldovlâhiei cel dintâiui ; 

dară mal răi. greșesce: prea. vestitul [Enghel] 2 când scrie, 

că Roman, Ivașco, Vilțo, Iuga şi Alexandru | au fost feciori 

Iul. Peru II Mușat, pentru că: tuscinci au. fost fecloril lui. | 

Petru IN, cum sau arătat la anul 1390, din însemnarea - 

Iașilor, şi întărâsce Miron; când scrie că Iuga vodă aă ur: 

“mat lui Petru vodă, care Petru n'aii fost Mușat cel în a 
„nul 1378. reposat, ci al III-lea. . 
Ni ajută prea vestitului Enghel regestrele de la Doghiel, 

dintre :care: cel dintâiă sună: aşa: -«In anul 1400, Ivaşco 
fiul lui Petru  palatinului Moldovei și Vilţo, se bagă chi- 
z6ş craiului Vladislav pentru Roman” fratele lors. Al doi- - 

lea: «În anul 1400, Roman făgăduâsce. credincioşire cra- 

„iului Vladislav şi duxului Vitold: de va căpăta îndărăpt dom-. . 

„nia părintescă, şi "dăruâsce. craiului şi crăimel ținutul Se- 

„penicului. după otarele cele. vechi, și iartă banii, caril i-ai 
fost dat 'craiulii împrumut». Pentru că. din regsstrurile a- 
câstea numa! atâta se: culege, că numiții trey frați Roman, : 

Ivașco și Vilto, ad fost feciorii lui Petru, dară ai căruia . 
Petru ? | 

„Cum că Roman. âr a domnit. „Vo “cât -va. mp după ta- 
tă-săi Petru III, se culâge nu: numai din . regestrurile. mal. 
„Sus. aduse, ci şi din un hrisov ce -se aduce de prea vesti 

tul Enghelf, prin carele. Roman în anul de la. plăsmuirea 
lumei 6908, iară de la Hs. 1400, în 18 Noemvrie au dă- 
ruit la patru frați lui Theodor, Petru, Mihail, şi Dimitrie . 

| Dragomit, satul Vicşanii; ci că, pentu „acâia pre, Roman... 

i Lequien in Oriente Christiano a Dogiel tom. 1. p. 599, 
tomo 1. :p..1251. - a Eat 7 4 a .: , . _ ÎN 

2 Engel in. antiq. Historia Mol-: „2 Eogel în Introduolione ile 
duviae p. 114, | raria ad Iistoriam Moldaviae Nr.'70
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“acesta nul pun în sir&oa- domnilor Moldovei acum de. o: 

dată, dară Voi pune la anul 1403. Si: 

„- Anonyimul românesc 1 încă încâlcâsce istoria Valahiei forte 

„tare, când “dice: «Al unspră- -dâcelea Vlad Vodă Ţepeş la 

„16 1400; la acest vălet ai făcut mănăstirea Sinagovului 

„după cum se vede la hrisovul mănăstirel. Elă au [zidit] şi 

cetâtea, de la Poenari. Iară la lstopiseţ iaste scris cu gre- 

şală numindul Radul Vodă Țâpeș la I6t 1412».:Pentru că 

Ja anul 1400, n'aă domnit Vlad Vodă, ci tată-săi: Mircea 1 vo- 

dă carele au reposat în “anul 1419,: precum se va. arăta de 

“aci înainte, şi [mai] ales la anul acela. Dară. mănăstirea 

Sinagovului o au putut. face Vlad, încă nu vodă: deplin, în 

anul de acum, pentru că el în. anul. trecut au fugit din: 

Ungaria în' Valahia, și at zăbăvit într ânsa până când sai 

"dus: în Țarigrad. - ici : 

Anul 1401. La anul acesta așa scrie > Miron. 2: «După. luga 

vodă stătutau la domnie Alexandru vodă în anul de la 

„facerea - lumei 6909. Alexandru cât ai stătut la domnie, 

“îndată aii început multe şi pune lucruri în ţâră: ai făcut 

doao mânăstiri “mari în Moldova, adecă Bistriţa. și Moldo- 

vila, înzestrându-le cu multe sate și cu veșminte scumpe 

în lăuntru și cu 0d6ră,. şi la al doilea an al domniei sale. 

fiind mal întreg la minte de cât cel trecuţi mal înainte de . 

el domni, răvnind și întrebând lucruri spre folosul sufle- 

tului săi, adusa cu mare “cheltuială din ţeri păgâne de, 

la Trapezont sântele mâște - ale . marelui mucenic Ioann 

_noă, şi le- -au pus în vestita cetate ce iaste în oraşul Su- 

_câvel, cu mare cinste. Și vrând să se urmeză desăvârşit 

„lucrurile spre pod6ba. pesricei cei! pravoslavnice, ati trimis 

la patriarcii pesâricei resăritului de au luat bine- cuvântare 

întâi după Iuga vodă, şi ai făcut Mitropolit, și i-ati ales 

scaunul „mitropoliei o mânăstire în orașul. Sucâvel lângă | 

2 Constans Miron in Cnronico 
i Anonymus Valachicus in Mss. 

Mss. Valachico. . NS 
Valachico „cap. 4,
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curtea domnescă, cu multe sate, şi ocine se fie de loja 

“mitropoliei. - e ” 
„<Nal făcutaii și al doilea episcop după mitropolit la sânta . 

bisâreca din Roman și i-ai.dat eparhie o parte de ţinuturi 

de supt. munte din jos. Aşișderea şi al treilea [episcop] la 
Rădăuţ, dândui eparhie țâra de sus despre ţâra Leşască. | 
După. ce aii aşedat vlădicii, le-au făcut. cinste mare, dân- 
'du-le scaune de-a drâpta domnului, înaintea tuturor sfetni- | 
cilor lumesci, aprope de scaunul domnesc. 

<Tocmitaii și orănduiala bocrilor de, sfat pentru ocărmu- 

irea țerei : 
NE «Logofăt mare, judecătorii Și alegătorii 'de ocint, î5- 
ptavnic pre o. frunte de. 6meni de țâră ce sânt curtâni, ȘI 
judecătorii tuturor, ce sânt cu strâmbălăți în ţâră lăcuitori 
“de sama tuturor ispravnicilor ce sânt la curtea domnescă. 

„„ “Vornic mare de (âra de jos judecătorii tuturor carii 
au strâmbătăți. în ţeră, şi globnic de morți [de om, şi de 
şugubindle ce se fac la părţile câle de jos şi vornic Băr- 
adului. „- 

«Vornic nare de i&ra- de sus, giudecătoria taturor din 
(6ră cu strâmbătăț ŞI globnic de morți] şi de. șugubini, ce 
se fac la părţile cele de sus, şi vornic Dorohoiului. i 

| «Părcălab de Hotin la margine despre. țera leș6scă Și 
„căzăcâscă, judecătorii tuturor la acest ținut. 

- <Hătman și părcălab de Sucâva și ispravnic preste : t6le 
oștile ţerei. | | 
“-«Postelnic mare de vorbitori înaintea domnului Și păr- 

călab -de Iași, măcar că Iașii atunci nu era (înţelege Oraș 
aşa de mare) și tălmaciu al limbei străine. 

„«Spătarii mare și staroste de Cernăuţ şi după obicâili îm- ă 
brăcat la dile cu haină scumpă domnâscă, ȘI vorbitorii î în- 
cins- cu arme domnesci la spatele domnului întru acâle dile. 

<Păharnic mare, şi boâri câte le vedem “până astădi, 
însă pre acestea vremi numai-umbra au remas acelor veclil 
deregătorii. > 

- 9
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“Cum că pre acâstea vrem!  s'aii făcut întăiași dată în Mol- . 
" dova.. mitropolie, mărturisesce . şi. Codin la Stritter1. Epis- 
copia cea lătinâscă din Seret încă în timpul acestă s'au 

“mutat de acolo la ' Bacov 2; | 
La anul 1397, sau arătat că ungurii nu toți ţinea cu 

„craiul. Siţismund penten pricinele acolo. aduse. Ura. ace- 
“stora la” atâta “ai agluns. în anul de. acum, cât primă- 

vara din anul 1401, ai prins pre Siţismund şi Pai băgat - 

în temnița din Socloș?, dându'l pre mâna feciorilor: lui Gara 

| celui omorât se” păzâscă, prin a cărora mumâni mijlocire 

ai. ȘI scăpat după acâia din robime€. Iară ungurii ai. pus 

crai în locul lui Siţismund pre Ladislav crăiul Neapolului. .- 

Ci acesta numai cât sai încoronat craiii Ungariei în Dal- -- 

“maţia, dară în. Ungaria nau culezal a întea, ' aducându-și 

aminte de petrecere a lătâne-său cea scrisă la anul 13865, 

Anul 1402. «În anul. 1402, (dice Enghel6, după ce au 

prins Tamerlan pre Baiazel I, şi ai tăiat pre Mustafa fe- 

“căorul lui cel mat mare, ceia-lalți “feciori ai lui Baiazet ai 

început a se bate între sine pentra împărăție, și Soliman 

al doilea născut, ati fugil în "Țarigrad supt scutința împă- 

ratuluy Emanoil paleolog şi a lui Stefan Lazorovici cra- 

iului Serbiei, și au făcut de lau vestit împărat. Așa au a- 

jutat creştinii împărăția turcescă, când tocma 'era în pri- 

„mejdie! Vlad (liiul lui. Mircea vodă, despre carele am vorbil 

la anul 1399) încă ai ţinut cu Soliman, vrând se dohân- 

dâscă domnia. Valahiei printwânsul. Mircea vodă drept a- 

ceia au avut. pricină de a cerca-un împroliviloriu lui So- : 

limân: „aa şi găsit pre - Musa sau Moisi- a Îneilea născul 

. 

N 

a Stritterus tom. 2, p. 938. 5 Paiilus a Paulo p.747 seq. Lu- 

2 Sulzer tom. 3. p. 603. - . | cius Dalmata f. 490 seqq. Timon 

2 Bonfinius f. 379. Petrus de | in epitome Chronol, f. 57. 

Reva f. 30. | | 5 Toann. Christ. Engel în anti. 

4 'Thuroezius f, 224. Timon in |: lliistoria Valahia Part. 1. p. 162 

„Epitome Chronol. f. 57. | 5eq. | 

Cronica românilor. Tom Z. 98
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a lui Baiazet, pre carele chiemându'l din Asia în Evropa, 
ai şi „venit 'lăsând ocarmuirea Asiei ceii mici fratelui săi 
lui Mahomet I. Musa ai venit prin Sinope oblu în. Vala- 

hia și sai întocmit cu Mircea vodă,:ca, Mircea se'l ajute 

cu. oști, şi el de va avea noroc, se dea Mircei multă: avuţie 

şi. mare dărab. de țeră de la Greci. Mircea i-au şi dat în- 

dată frumosă şi tare 6ste-supt povățuirea nepotului său 

„celui: din frate, a lui Dan, şi mulţime de turcă din Evropa 

încă strângându- -se la.. Musa, Tai: dus în Odriu şi lau ră- 

„ dicat împărat; dară au perdut “bătaia cu Soliman după a: | 

“câia în 'anul 1403, Jângă Țarigrad, de unde Musa au fugit | 

la. munţii Hemului, și de acolo în Valahia, şi de aci încă 

“may pre-urmă în Asia.» | 

Așișderea scriu Halcocondyla 1 şi Duca?, 2, din carii aii scris 

-acâstea și prea- vestitul Enghel; ci annalil turcesci cel . de 

” Leunclavie tălmăciți 3 şi Doglioni £ scriu acestea la anul 4411, 

ci mie încă nu mi se pare. 

"'Totla acesta an dice regestrul de la Doghiel 5: «În anul 1402, 

Alexandru palatinul Moldovei făgăduâsce credincloșire cra- 

îulu Vladislav şi crăimel leşesci. » | 

“Anul 1403. La nul acesta scrie Crommer: «În anul 'ur- 

__mătoriă “care ai fost de la Hs. 1403, palatinul Valahiei 
(Moldove!) Alexandru, și după acâia Roman II, fiiul lui 
Petru, după ce sai scos din legăturile, şi de supt puterea 

„lu Svitrighel prin craiul. Vladislav, jurând. cu sfetnicii lor 

„at mărturisit, că sânt și vor fi:supt pultârea lui și a Cră- 

imei. Iară Roman ai făgăduit și însoţirea armelor împro- 

-liva ork-căror nemici, luând afară pre Pruși și pre Lilvanl, 

1 Laonicus' Chalcocondylas de „4 Giovanici Nicolo Doglioni ne 

rebus 'Turcicis Lib. 4. tomo 2. del 'Teatro Universale Part. 
2 Ducas in Histor. Byzantina. 7. p. 302. 

cap. 19. “5 Mathias Dogiel In Coa. Dipl 
3 Annales Turciei a Leunclavio Poloniae tom. 1. p. 600 

Cai ad annum Hegirae 813, qui | - e Martinus :Cromerus Lib. 16; 

- est Christi Domini 1402, p. 959,



  

“pentru mijlocirea. locurilor.»  Aşişderea scrie Miron Logo- 

fătul £, - 

„că contracturile cele cu voevodii moldovenesc făcute, care - 
„Iară. prea, vestitul Bnghel2 gice de odată: întâmplarea 

se ţin în arhivul. crăimei leșesci, sânt scrise vromânsce, 

“pre Cromer, carele nic au sciut românâsce, nici au avut” 

„buni tălmaci, Vaii adus la mai multe greşele.. Așa se află 
p. p. la anul 1403, greșală pentru că dice: «Palatinul Va- 

„lahiei Adexandru şi după acâia Roman fiiul lui Petru ş. c. 1.» 
Jurămintul lui Roman de Doghiel se aduce la. anul 1400, 

“al lui Alexandru la anul 1402. Apoi iarăș dice tot „acela 
Enghel2: «$. 16. Alexandru ati domnit 32 de ani şi 8 luni, 

“de la 1401—1432. În anul 1402, ai încredinţat el crăimea 
„ leșâscă despre credincloşirea sa prin jurămîntul de la Doghiel 

pagina 690. În jurămîntul acest dintăiă se vede a fi fost 

dă
 

„închis, că Alexandru cu frate-săi Roman II, craiului” Polo- 

niel lui Iaghello vrea sei ajule împrotiva tuturor nemicilor, E 

- numai împroliva litvanilor cari! era prea aprâpe în Podolia, 

şi improtiva pruşilor cari! era prea departe, nu:> 

Prin disele acestea. ce voâsce prea vestitul Enghel ei nu 

înţeleg; pentru că de nai sciut românsce Cromer, 'Enghel 

încă nu scie, şi în regestrul de la Doghiel, cum poţi vedea 

“la anul trecut, încă nu se cuprind, carele dice prea vestitul 

“ Chronico Ms. Valachico. 

- Historia Moldaviae p. 114. - 

Enghel. 

Anul 1404. După ce aă , luat Vladislav Taghello cr aiul Po-. 

. loniei Camenețul de la. (ratele stă Svidrighel, în anul de acum 

at chlemat pre Alexandru I, domnul Moldovei în Cameneţ, 

de aă jurat a doao 6ră credincloşire, care jurămînt iasle 

întărit cu' 15 peceţi î. 

“Mircea vodă în anul 14.04, se bătea c cu lurcil, după cum 

3 Jdem Engel ibidem p. 115. 

3 Dogiel Iom. î. p. 600. Cromerus 

Libr. 16. p. 261. Engel în antiq. 

[istoria Moldaviae p. 115. 

1 Conslans Miron Lozotheta in 

 2Joannes Christ. Engel in antig.
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arată annalii -din Flandria !. dintr'o epistolă. a craiului . Si-,. 

țismund lui Filip herțegului din Burgundia trimisă. 

„Iară despre Siţismund dice Haner?:. «Timpul în carele . 

Sau „căsătorit Siţismund a. doao ră, nu se pote otări, to- 

tuşă. după stările împregiur așa se vede, că el în anul 1404, 

au făcut nunta cu Vârvara fata comitului din Chilia, cu care - 

se logodise “pre cale, când “ai” mers din Socloș î în Moravia», 

carele aduce mărturie pre .Bonfinie?. - | 

“Anul 1405. În annl acesta de doao orl sait adunat [6ra 

ungurâscăt. La adunarea cea: dintăit saă dus şi Stefan 

Laţcfi fostul voevod al Ardelului, iară nu al Valahiei, precum 

„se înșală Ens5. pre carele pentru' multe resvrătirile lui; ce. 
Sau adus la ani) trecuți, lau prins în casa adunării și 

tăindu' capul, trupul lui Pati svârlit pre ferâstră în uliţă 6. 
“Tot la acesta an' aduce şi Corimides doao hris6ve, ale 

betleneştilor, dintre care în cel dintăit ? Iacob Lacic de santo 

voevodul Ardlului şi 'comitul de Solnoc poruncâsce “din - 

Turda Duminecă înaintea tăcrel capului: sântului loann din” 

anul 1405, coinitului şi celora. laltă deregiători ai comitului. 

de Cluș, ca satul Biuzcut luânidu'l de la Petru, Simon, La- 

dislav şi Grigorie, feciorii lui loann ai feciorului lui Ioanca, 

se'l dea îndărăpt magistrului Ioann de. Betlen: în a doilea 

Petru. de Stridiii. şi Vladislav -de Nadaş viţe-voevodii Ar- 
„d€lului iarăș de. acolo şi întru acelaș an în 2 Fevruarie 

scrii tudamana' aceluiaș Ioann de! Betlen împroliva castel- 

anului din Unguraș pentru satul Malin făcută. 

Anul 1407, Doghiel 9 mai aduce şi la anul“ de acum un = 

„+1 Annales Flandriei; Macri -ad 5 Thuroezius f. 227. Bonfinius 
ann. 1404. -. 384.” | 

2 Georgius lerem. Haner Reg. 
Hung. Period. 13. $ 269, 8 * Daniel Cornides Mss. Dipl. tom. 

5 Bonfinius £. 381, 1 [2 p.78 
4 Georgius leremias Hancr Reg. | .:* Idem Coimides, l. e. 

- Hung. Period,.13: $ 270. . '* Mathias Dogiel în Codice Dipl. . 
? Ens p. 103. Sa Poloniae tom. 1. p. 600.
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hrisov, al căruia 'regestru sună așa: «În -anul 1407, cărțile 
aceluiaș Alexandru prin care întărâsce omagiul lui Vladislav 

și crăimei Poloniei făcut.» - 

“Anul 1410. ȘI 1411. “Alegătorii. “tnaperaţilor apusului, caril 

pe vrâmea, când, scrii acâstea, sai pus jos prin Napoleon 

Bonaparte împ&ratul Galliilor şi craiul Italiei, v&dând, pur- 

tarea cea. bună a: craiului Ungariei Siţismund, în anul 1410, 

Pati ales și rădicat craiii romanilor! carea deregătorie atâta, 

lăcea la apuseni, cât şi a, chesarilor la: strămoșii. noștri TO- 

manil cel vechi, sai la. răsăritâni. - 

Despre. Mircea vodă aşa scrie Enghel *: «Mircea. cu ce-. 

ia-lalţă așa 'ati ajutat în . Asia pre Musa cât acesta iarăș 

Șl-at strâns tare _6sle, în carea era şi români. Musa în a- 

nul 1410 iarăşi ab perdut o bătae împrotiva lui Soliman 

în, Asia cea mică, ci nu de tot, căci aii trecut. în Eyropa, 

cu multe oști, în Odriui şi ai întărit oștile şi îmbărcându- -se 

în anul 14 11 iarăș. ai trecut în Asia, unde ali învins pre 

Soliman tocma în Caramania, și prindendul Vaii. dus în 

Odri. ŞI lati omorât. Aşa ad apucat Musa preenul lui 

Mirceă vodă împărăţia. turcilor. dară nu îndelung» - | 

„Doghiel 3 încă aduce un diplomat care Tar fi dat Mircea 

vodă lui Vladislav" Iaghello crajului Poloniei |şi sună] aşa : 

«Noi Muhe „voevodul Valahiei . ş. c.l. (Nos Muche Voievoda 

Transalpinus ete. Datum în “ civitate nostra Imoiovo die Do- 

minico «Vocem jucundilates=. . Anno Domini 1411). Dat în 

cetatea nâstră Imoiov în Dumineca «cuvîntului bucurie». În 

anul Domnului 1411.» În tot diplomatul acesta numai alâla 
se cuprinde, ca se ajute unul pre altul împroliva ungurilor, 

ca şi în. hrisovul, care Pam adus la anul 1390, adăogând 

și cuvintele acâstea: «Imo multo magis jam consanguinii . 

tatis amor hoc: facere compsllit * amicos; ba cu mult mai 

m 2 Engel in anuie Historia Va- 
1 Thuroezius f, 227, Petrus. de lachiae par. 1. p. 163. 

Reva f. 31, Timon. f(.58. - 3 Dogiel tom. Pi p. 600.
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tăre “deci înainte, pentru că dragostea cea de rudenil si- 

l6sce pre prâleni a face acâsta » Apoi iarăşi: «Quem ad- 

modum consanguinitas et inviolabilis amor et amicitia jam 

nos constringit : precum ne întețesce pre nol sângele şi ne- 

vătămăci6sa, dragoste şi pretenșugul.» Din care cuvinte Sar 

vedea, că Mircea vodă . s'ăr fi făcut rudenie -cu Vladislav; - 

“ci mie mi se vede că hrisovul acesta nu. iaste adevărat al 

lui Mircea vodă, pentru că, de ar fi al lui, Tar fi început 
Și închis, ca şi pre cele-lalte hris6ve ale sale. | 

Mai încălcit scrie: Cromer ! la anul acesta dicând : «Cu 

Alexandru palatinul românilor: alleatul Şi clientul stu cel 

mai de demult Vladislav craiul Poloniei, ati făcut noao în- 

soțire asupra lu! Siţismund craiului Ungariei, şi i-ai zălogit 
lui Sniatinul, Colomea și i6tă Pocudia pentru o mie de 

ruble de argint, și întru acela an Stefan cel ce ai urmat 

în domnia lui Alexandru, pre carele saă Pati. omorât,: sau 

Tai măzălit, -trimețţând patru soll la craiul Poloniei, ai fă- 

găduit, că va fi, şi remânea supt clientela lui, ca şi cum 
au lost mal marii săi, şi unde se va chiema de dânsul, va 

" mârge şi: va jura, nici va polti îndărăpt Pocuția, ci de faţă 
va aședa lucrul după voia ciaiului. Carea se scie din hri- 

s6vele, ce se ţin în Arhiv. De: unde se culege, că Pocuția 

saă nu sai dat lui Alexandtu, sai de. s'au dat, îndată ai 

“fost luată îndărăpt prin craiul. Almintrelea, pentru ce ar fi 

făgăduit Stefan, că nu o va mai poili îndărăpt, Iară cum că 
saii zălogit Pocuția, arată diplomatul, prin carele craiul o. 

aii zălogit, carele așișderea se află în arhiv, fără vre o în- 

doială dat înapoi prin români.» La care dise ale lui Cromer 
„înţelepțesce . respunde prea. vestitul Enghel? dicând: «Tot 

- argumentul lui. Cromer slăbâsce, cât se. va. socoti, că Cro- - 

mer amestecă nisce hris6ve mal târdie_ de la anii 1433 şi 

1435, când fecioril Iul Alexandru, Stefan și Ilie se sfădea 

la olaltă, Și Stefan de frica craiului Poloniei ȘI- -ail. lăsat că- 

a Cronierus Libe. 17. p. 278. | site anliq. Hist, Molda-
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dinta, carea o avea în Pocuția, cu alt. hrisov mai dinainte. 

„Că hrisovul despre zălogirea - Pocuţiei lui Alexandru sait 
aflat: în arhiv, de acolo ai venit, că tote: hrisovele de a- 

cest f6liti ai obicinuit a se: scrie îndoite, dintre care un 

exemplară remâne la zălogitorii.» a] 

“ Însă despre 'zălogirea acesta scrie şi Miron “logotătul! | 

| tocma ca Cromer, numai cât dice, că sau făcut la anul 14:22, 

ce nu iaste adevărat. | Da 

Precum --arată Antonie -Sirmai 2, întru acesta, an ai do- 

bândit şi baronii Preni, o donaţie pentru vitejia comitulul 

Petru de. Peren; căci dice craiul Ungariei Sițismund. în do- 

nația lui dată din Visegrad în anul 1411: «Când au nă- 

vălit turci în Valahia, comitul Petru: încins cu tărime de 

leii acolo așa sau purtat, cât: stegul nemicilor cu vilejia 

„Pai luat și. Pau adus la mărimea. crăiască, unde sai şi 

„rănit la un -pickor, şi prea mulţi Gmeni bărbați și mueri 

“au mântuit de robimea turcilor.» 

Anul 1412. Din câle ce sau dis la anil trecuţi şi se vor dice 

la anil: viitori, lesne poți vâdea că pre nâmul românesc 

mai mult Vai stricat întâită ne'nţelEgerea între dânșii și 

pizma. din lăuntru, carea şi pre strămoșii nostri romanii cel 

vechi sîngură i-ati mâncat, apol pizma și fala creștinilor din 

“vecini şi maj vârtos a l&şilor, de 'cât nemurile câle păgâne . 

tătari! şi turcii; căcl. de aceștea lezne şi pre uşor sar fi 

apărat românii, mal ales de nu sar fi despărțit moldovânil | 

şi muntânil în doao domnii, ci ar fi fost toţi supt un cap 

- (inând la olaltă. Dară despărțindu-se românii între sine, 

pre moldovâni! îl asupria. I6şil 'saii polonil, pre- munteni un- 

gurii, și când şi când pre moldovâni, şi polonil și unguri), 

precum sai întâmplat și în anul de acum. Pentru că în 

„anul acesta 1412, în 15 Martie, după cum scrie. Dlugoș?, 

i Constans Miron Lozotheta Mol- | phia Cottus venpliniensis $ $ 56. 

daviae in Chronico Ms. Valachico. 3. Toannes Dlugossius Lib. Ll. 

2 Antonius Szirmay in topogra- | P.. 924,
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Cromer 1 Şi Enghel 2, Vladislav Iaghello craiul Poloniei, şi 

Siţismund craiul Ungariei sau întâlnit în Lublin, şi despre 

Moldova. așa aii aședat între. sine: «Despre țera Moldove! ' 
aşa Sail . aședat, „Fiind că măritul. Alexandru acum VOevo-. 

dul "Moldovei iaste legat spre plăcerea şi poruncile lui Vla- 

dislav,.. noi -Siţismund, încă -nevrând a turbura. legătura a- 

câia pentru drăgoslea lui Vladislav, — — pentru dânsa sai 
orânduit, ca, de câte. ori ar năvăli turcii şi păgâni! cu pu- 

* târeă ŞI - cu “mare 6ste în țerile coronei. unguresci - supuse, | 

"sati no: Siţismund măcar. cum neam rădica. asupra. bur- 

cilor,. atunci la facerea nâstră „de scire craiului Poloniei va 

fi datorită a porunci moldovenului, ca. acesta în persona sa 

şi cu -(6tă -pulărea sa se ne fie noao și oștilor n6stre. în- 

tru ajutoriii, | și se facă “slujbă credinci6să. De cumva "din 

porunca Tu! Vladislav nu ni-ar.-veni în persona sa întru a- 

jutoriu, sau: fiind el bolnav, .n'ar trimite. tolă puterea sa, 

de atunci noi amindoi — — vom fi datori a ne rădica -a- 
supra: Moldovei, cu putârea, pre voevod al măzăli, şi do- 

bânda așa a o împărţi între noi, ca pădurile câle mai mari, 
ce se chiamă Bucovina, care încep de la munţii ceaiul Un- 

„garici, şi sânt între Moldova și (inutul Sepenicului întinse 

pre: lângă Sire! până la pădurea: cea mai mică, ce se chiamă 

 Bucoviţa și până în Prut,.se se împartă în doao, și orașul - 

Tașuta (doră laşi!) cel -dea stânga remâne. lui Vladislav ; 

iară "orașul sau satul Barlam (d6ră Barlad) cel. dea drepta 

remâne lu! Siţismund. lară trecând Prutul câle-lalte păduri, 

dirept mergând spre câmpurile câle deșarte „până în . mare, 

aşişderea cu. câmpurile cele deșarte să vor împărți în gi- 

“ mătate' „așa, ca Bialogrodul cu o gimătate se vemână lul 

__ Vladislav, şi Chilia cu c6ia- -laltă gimătate lu Siţismund. Şi 
„partea,. care va veni craiului Vladislav sex remână lui, ca; 

Și Russia (adecă se se cerce după cinci ani, carei cororil, | 

pu , Marinus Cromerus Lin, 17. antiq, Hiatoria Moldaviae: p. 116. 

2 Ioannes Christianus Engel : in |seq..
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ceil unguresci, Sau. cei leşesci : se mal cuvin țerile acestea). 

Iară de va asculta moldovenul stătornicâsce “poruncile, a-. 

„lunci (âra - Moldovei va remânea la el, şi. după: mârtea u- 

„nuia- dintră noi în cincl-aul supt legătura numitelor trevge 
sai împăciuiri. Întregă remânând cădința âmbe părţilor.» . 

Vedi în ce își ruimpea capetele ȘI. Siţismund şi Vladislav - 

crail, ci nemica au isprăvit, pentru că Moldova atunci nu 
„Sai dărăburit; ci mal târdii, cum se va arăta la-anil viitori. 

Anul 1413. Gheorghie Franțes.! scrie: «Mahomet ], după . 

“atâtea osteneli ȘI necazuri, împărăția părintâscă o ai dobân- 

dit în: anul de la plăsmuirea, lumei 6907, carele iaste de. 

la Is. 1399; Fapta cea dintâii i-ai fost, ca se îmmulțescă | 

tributul Mavrovlahiei sai Bogdaniei, cât ai pulut.» Până 
„aci Franţes destul. de rei, "penru că Mahomet I, aii înce- 

put a împărăţi în anul 1413 precum arată Freier2. Avlo- 

"rul despre. statul turcilor 3. şi Duca, carele scrie: .că Ma- 

- “homet pre solil trimiși de la “sirbi, români şi bulgani, Ș, C 

i-au primit cu. milă şi cu dragoste, și punându” la o masă 

cu sine fiesce căruia i-ai închinat - pre nume, când ai băut, 

Și mal pre. urmă i-ai slobodit cu pace. dicându- le: <Spu- 

neți domnilor vostril, că, eil dai pace. tuturor, și. carea o 

„dai el; eu o primesc: cine âmblă cu înșelăciune, se] strice 

| Dumnedeul păcii». Dară nică tribulul sai haraciul Mauro- 

vlahiei sai Moldovei Pai putut îmmulţi, căci Moldova loema 

târdiii au cădut supt haraciul turcilor, cum voiă arâta la 

locul s&: ba..şi Tera Munten6scă încă numa! în anul îndată ” 

umăleria | at -cădut supt haracii, întăiaș dată. 

e Anul 1414. Halcocondyla 5 după ce au arătat, cum au o- 

“ morât în anul trecut Mahormet I, pre Musa fratele săă, şi 

aii cuprins. t6tă împărăția turcescă, scrie: <Trimeţând oş- 

; Georgius - Phranzes in Chro- 4 Ducas in Historia Bizant. p.53. 

„Rico lib. î. cap. 8. 5 Laonicus Chalcucondylas de 

2 Freyerus p. 732. - ARI 

3 Author de; statu Turciae p. 2 rebus 'Tarcicis -p. 98.



"602 

  

tile jeluia Dachia, la carele prințul Dachiei, ati trimis soli, 

făgăduind căii va: da atâta haraciii, cât va porti, şi aşa Saii 

“făcut pacea». Mai chiar scriti annalil turcesci cei prin Leun-: - 

“clavie tălmăciți ! dicend: «Mahomet înturnându-se în Prusa 

„nai zăbăvit, ci sai grăbit în Odrii ca să se bată cu ro- 

mânii. La răsboiul acela ai căpătat ajutorii şi de la ga-: 

ramanul, și: de la Begul Isvendiar, care oști împreunându- -le 

cu ale sale, sai tăbărât lângă Dunăre, de unde, până când. 

au făcut un castel, o mare parte din ostașii s&i o au tri- 

mis preste. apă în. Valahia, ca se o prade. Ostașii s'au în- 

| tarnat cu mare pradă de preste. Dunăre nevălămaţi. Carea 

“vedându-o. „Voevodul țerei, n'aă “avut alta de a face, fără 

„numai să se împace și .se lăgăduâscă, că va da în ficsce 

care an tribut, şi pentru încredințare aii dat pre fiiul să 
chiz6ș. După acestea Mahomat sau înturnat în Prusa».: 

„__ Aşișderea scriu Podesta2, Petru Albin3, annalii bes6ri- ă 

"cel din Braştit, Georgie F abrichie5, Dehsler6, Foresti 7 
Şi Doglioni 5, carele dice: «că Mahomet I, ai tecut în- 

“tâiaşi dată Dunărea de au cuprins 0». 
Cuvintele lui Doglioni le întărâsce Cantemir %, când s scrie: 

«După ce ai biruit Mahomet pre toți vrăjmaşii să din A 
sia, și-au străns tote oștile şi au trecut din Prusa în Odriu. 

“De aci sali rădicat cu răsboiii. asupra românilor, le-aii bă- 
“tut .6stea și ai prădat mare parte a Ţărei Muntenesci.. Au - 

| cuprins. Severinul, — — Şi au luat cetăţile. Sacce şi Cale 

câle de edia-Valtă parte a Dunărei, și au. întărit Girgeul 
cu cetăţuică și cu bună pază, ca românii se nu mal p6tă 

4 

1 Annales Tureici ad anum He- 
girae 816 qui est Christ. 1414. 
“2 Ioannes Bapt. Podesta in An- 
nalibus 'Turcicis a se versio Part, 
1. cap. 8. 

3 Petrus Albinus. in Commenta-. 
tiuncula de Valahia p. 160. 

-+ Annales Coronenses. 
5 Georgius Fabricius Lib. 2. 
& Volfgangus Drechslerus p, 83. 

'7. Antonio Foresti nel tomo. 6. 
del: Mappamondo Istorico Libr, 2 
cap. 2. 

--3 Giovanni Nicolo Doglioni nel 

tomo 2. del Theatro Universale 
dei Principi. Part. 7. p. 309. 

9 Princeps Demetrius Cantemir 
“in Historia Osmanici Regni Lib. 2, 
cap. 3, Nr. 8,
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av 

“trece . preste - Dunăre. Strimtorindu-se aşa românii, că să 

- nuşi piardă (6lă slobodenia, le-au .căutăt se 'făgăduiască- 
„haraciă pre an, și se dea împăratului: turcesc pre do! fe- 

ciori al domnului şi pre trei feciori de bocri de cei mai 

„de frunte. După acâia Mahomet s'aii inturnat în  Odrii». 

::- Vegi.și anul :1383. 

Anul 1415. Lâşil negândină că turcii din di în di se lă- 
„ţese, și asuprind pre români, de ei încă se apropie, și i-ar 

fi şi înghiţit, de nu i-ar fi împedecat moldovânii pre: turci, 

după reii obiceiul lor, ca se se pâtă făli fără de vre un 

folos, în anul de acum iarăşi aă poltit, ca Alexandru dom- 

nul Moldovei -se jâre de noii; pentru că scrie Cromer !: 

„«Craiul Vladislav mal după olaltă -au “âmblat Litvania, Po- 

lonia și Russia, și fiind în Sniatin la Rusalele” din anul. 

1415 au venit la dânsul Alexandru palatinul românilor (din 

Moldova). cu mulţime prea mare și strălucită de bo6ri, şi 

închinându-se înaintea tuturor craiului, și plecând stegul la 

picidrele lui, aii jurat, că va remânea pururea credincios 

i 

şi. client craiului ȘI i polonilor,. Și mari daruri au dat şi ai Ă 

primit.» . 

Anii 1418, "Și 1419. La anii. aceştea prea, vestitul Enghel ? 

scrie așa: «Haraciul acesta de an (din anul 1414) precum 

se vâde, nu i-au cădut la maţă lui . Mircea . Vodă, la anul 

acesta 1418, un Pseudo- Mustafa au venit din Asia cea 

mică, Şi sau vestit pre sine a fi feciorul lui Baiazet Mus- 

tafa, carele nu sau tăiat în războiul cu Tamerlan, fără nu- = 

„mai s'au rătăcit, . şi. că el iaste acela. La greci, caril tre- 

mura de Mahomet, nu ȘI- at căpătat părtâni, dară mai bine 

Sai. primit de Mircea Vodă, măcar că cu sine nu avea mai 

| mulți - de - cât 300 de turci. Mircea sai şi. plecat, ca pre a- 

1 Mania Cromeias Lib. 1 18. „2 Toannes Christianus Engel in - 

p. 283. Ioannes Dlugossius Lib. 11, | antiq. Historia Valachiae Part. 1. 

ad ann. Christ. 1415. | p. 16% 
_.
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cest pretendent de coronă să ajute. l-aă dat nu: numai 

scutință în Valahia, ci-au (ras! spre “dânsul pre turcii din 

Evropa cât, mal curând, şi i-ati: dat ȘI oști: românesci, -cu 

“care Mustafa “au și străbătut în Thessalia în anul 1419. 

Dară ce ai: putut face Mustafa. cu aşa de mică 6ste îm- 

“protiva. lul Mahomet,. care îşi. slrinsâse tâte oștile la olaltă ? 

- Mustafa sai biruit; Și, Mahomet aii dat poruncă, de au 

prădat turcii a doao ră Valahia: —— . .- | 
“Până at (inut prada acesta, sait îndată dupa. dânsa ati 

murit Mircea Vodă în anul 1419. Mai pre urmă au trebuit | 

să dea şi oști de ajutorit turcilor asupra Țarigradulul supt 

“povăţuirea nepotului săi Dan.» | 

Aşişderea - scrii acestea Halcocondyia L şi Daca 2, din că - 
ril le-au şi scris Eaghel, ci tu mai cilâsce care ei le-am - 

„Scris la anii 1383 Și 1400, penluu că Anonymul românesc, 
„fără de pricină încâlcâsce Istoria: Valahiei la acei dol ânl. 

Regesteul de la Doghiel2 încă dice: «În anul 1419, oma- 
giul lui Alexandru palatinului Valachiei. (mal . bine Moldo- 
vej) făcut craiului Vladislav, și făgăduinţa, că va. [i întru: 

ajutoriă împrotiva tuturor nemicilor, iară mal. vârtos. îm- 
„“protiva - craiului Ungariel». La care Regestru dice prea 

| vestitul Enghel£: «<Sfădindu-se. Taghello iarăş în anul 1419 

cu Siţismund pentru . reitarii nemţesci - din Prusia, ati pol- 
“tit-de la Alexandru domnul Moldovei, ca se jore căl-va 
ajula împrotiva lui Siţismund:. ci întâlnindu-se iaraș laghello 
cu Siţismund în Caşovia sau împăcat la olaltă». 

Anul 1420. Tot acelaşi Enghel 5 scrie și la anul: de acum 

dicând : «După. mârtea” lu! Mircea vodă au, apucat scaunul 
domnesc feciorul lui cel. din: țiitore Mirhe (sai Mircea ia 
răşi), ci nu îndelung Vai ținut. Dan nepotul cel din. frate _ 

1 Laonicus „Chalcocondşlas de “4 Idem Engel in antiq. FHisto- 
rebus Tureicis p.108. . .7 ria Moldaviae p. 117. | 

2 Ducas in hist. Byzantina p. 65. 5 Ioannes Christianus Engel in 
3 Dogiel in Codice Dipl. Po- antiq. Mist. Valachiae: Part. 1. p. 

“loniae tom..1. p. 600. RE | 164. seq,
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al lut. Mircea vodă, generariul cel vestit al românilor, aii 

audit de mârtea unchiului . săi .în- tabăra. cea turcescă de 

lângă Țarigrad și sau furat din tabără în cetate supt pre- - 

test, că va să facă o. probă iscusilă, şi ai slujit după a- 

câia împăratului din Țarigrad" în multe întâmplări. Soliman .- 
(Mahomet I, sai Amurat .[]), aă trebuit să lase baterea 'Ța-. 

_rigradului în scurt, şi Dan sat rugat de împeratul grecesc 

'sel lase, și se'l ajute. se se întârne, în patria sa ;. împăra- 
tul i-ai şi dat o:frumâsă şi mare corabie, cu, cârea Dan 

pre. marea Negră.. au venit 'la Dunăre. De abia aă sosit! în. 

Valahia, şi. Sau. plecat o samă de boâui, totuși au învins 

Mirhe dintâiași dată Dan ai chiemat. pre turci întru -aju- 

"toriu. Mirhe at năzuit la Siţismund craiul Ungariei, ca- 

vele ai. poruncit lui Stefan de Loșonţ ca se ducă pre Mirhe 

şi sel asâde în Valahia. Stefan de” Loşonţ aă- şi mers cu 

Mirhe în anul 1420, precum arală hrisovul” de la Catona! 

cel dat: in descensu Campeslri pro Sebes, în. pornirea la 

tabără lângă Şebeș, în dioa sântului apostolului Tacob din 

anul 1420, ci sosind în Valahia şi bătându- sc, a biruit 

Dan, omorind şi pre Stelan de Loşonţ, şi pre Mirhe sai. 

Mircea II.» 

„_ Așişderea scrii Taroţie 2, Bonfinie3, Albin ŞI. Bulliald5 

caril greşesc, punând întâmplarea, acâsta la anul 1415; pen- - 

lru că hrisovul mai sus adus de la Calona nu îngădue acesta, 

Tot acela hrisov face și împrbliva lui Duca, (măcar că . 

dinte'ânsul ai scris t6tă istoria acesta Enghel), carele pune 

întâmplarea istoriei supt Amural II, când se scie, că atunci, 

când. sau întâmplat, trăia și încă împărăţia Mahomel |, ca- 

rele “au: murit în anul 14217. 

“1 Catona p. 360. ad h. a. | 5 Ismael: Bulialdus' in -Nolis ad 

cap. 29. Ilist. Ducae. 

2 Bonfinius Decad, 3. Lih. 3. "5 Ducas în Historia Byzantina 

e PODIIIUS e e n  eap. 29. 
„4 Petrus Albinus in Commental. ? Preyer. p. 132. Author de statu 

de Valachia 'p. 160, | Turciae p. 22, 

2 'Phuroezius Part. 4. cap. 17.
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-F iind. că în anul de acum aii remas domn Valahiei Dan III, 

ca de aci înainte mai lesne să se pâtă otări, care domn 
muntenesc, al câtelea aii fost de acelaş nume, de folos va 

fi, ca să scriă aci sir6oa domnilor muntenesci, începend de 

la Radul “Negru, până la Dracula, tocma așa, cum am scris . 

la: anul 1390 siroa domnilor moldovenesci. Așa dară ati 

fost: 1, Radul I Negru, la anul 1215; 2, Mihail 1; 3, Dan ], 

filul lui Radul Negru; 4%, Stefan Maialat; 5, Mihail II Bes- 

sarab vodă; 6, Vladislav 1 Bessarab; 7, Alexandru I Bes- 

sarab ; 8, Vladislav II, sau Laţco'şi Laic.Bessarab ; 9, Radul Il . 

Bâssarab, fratele lui Laţco şi fitul lut Alexandru 1; 10, Dan], 

fiiul lui Radul II; 11, Mircea I, fiiul lui Radul II; 12, Mirhe 

saii- Mircea II, fiiul lui Mircea 1; 13, Dan III, fiul lui 

Dan II; 14, Radul IN, fiul lui Dan II: 15, Vlad “sau Vla- 

dislav II, almintrelea Dracula, fiiul lut Mircea. 1. 

Anul 1421. La anul acesta se serie în regestrul de la Do-. 

ghiel 1: «În anul 1421 Alexandru palatinul Moldove! cu E- 
lia fratele săi Ringalei surorei craiului Vladislav legă, până 

"când va trăi, oraşele. Seret și Rotcoveţ cu l6le pertinânţiile _ 
și veniturile lor, și afară de acâzlea, şese sule de ducați 

Sai florini roșii unguresc! făgăduesc, căi vor da în tot a- 

nul supt: pedepsă” de a plăti de doao ori atâta de nu SI vor... 

ținea, făgăduinţa. Dal în 13 Decemvrie.» 

La” care scrie prea vestital Enghel 2 dicând: «Înţăl6ge- . 
rea cea bună dintre Taghello şi Alexandru nu numai aă re- 

mas necurmată, ci sau şi. mal întărit prin o căsătorie. În 
Dechembrie” din ahul 1421, ai luat voivodul Alexandru 

“în a doao: rnudre pie Ringala sora lui Iaghello; Și fiind 

că avea, din musrea cea dintâiu doi feciori pre Elia și.pre 

“Stefan, feciorul cel mal mare. Elia (nu fratele lui Alexan- 
ru cum. ră face - estraclul Tai Doghiel, pag. 600) încă au 

! Mathias Dogielin . codice Dipl. antiq. Histor. Moldoviae p. 117 

Poloniae tom. 1. p.'600.. loannes Dlugossius Lib, 11. ad ann. 

.? loannes Christianus Engel in | 1433.
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"întărit, ca Ringallel până va trăi sei dea. Seretul şi Rotco- 

„vieţul cu tote pertinânţiile şi. veniturile lor, şi preste aces-. 

„tea 600- de — — îlorinţă- roșii unguresc, „supt legătură, € de 

“ îndoită pedepsă.> : : 

“Aşa prea, vestitul Enghel și bine dice, că Elia au fost 

. fecior și nu [rate lui Alexandru 1 domnului Moldovei, dară 

greşâsce înlâiu dicând: că Doghiel reă ai. făcut: scurtarea 

„diplomatului mal sus adus; pentru că Doghiel n'a scurtat 

_-vre un diplomat, fără numa! au scris diplomaturile, ba e- 

stracturile de alții făcule, precum însuş mărturisesce în 

tom. 1; pag. 597, văerându-se că nici ai sciut românâsce, 

nică au aflat pre altul carele se scie. Greșesce a doao 

scriind, că fecloril lui Alexandru Elia şi Stefan amândo 

au fost născuţi din musrea cea dintâiu a lui Alexandru 

“pentru că ultăndu: şi ce ai fost scris în pagina 117, după 

acâia în pâgina 122, pre Stefan îl dice a fi fost feckor 

“Ringalei (de ai fost Ringala vre odată muâre lui Alexan- 

dru Î, cum mărturisâsce nimenea), ce nu iaste cu pulinţe, 

pentru că așa Stefan sar fi bătut cu (ratele s&u. Elia, când 

încă nu ai putut fi de 12 ani, cum vel vedea din cele, 

care le voii scrie la anul 1433. 

Tu cctitoriule! vei regestrul, carele voi aduce la anul. 

1456, iarăș din Doghiel, și vel vedea, că Ringala n'ai fost 

“soră cu Vladislav, ci cu crăiasa Sofia, şi acâsta au fost 

Maria mucrea lui Elia, de unde poli culege, că făcătoriul 

estraclulu! ab greșit, nu Doghiel. 

- Foresti! scrie la anul de acum precum urmeqă: <În 

timpul, când Mehmet [ ai ales'pre doi feciori at săi, adecă 

pre Amurat II și. pre Mustafa, pre “unul la înăpărăția din 

Evropa, pre cela-lalt la cea din Asia, au trimis supt po- 

văţuirea lui Coţa Casnicului Terocei mare 6ste în șesurile 

Valahiei, carele după ce ai jefuit 16le într'ânsele, ȘI- -aii văr= 

sal! mânia şi împroliva Ard6lului și a Slavoniel.> 

del Mappamondo "Istorico Lib, 2 

„3 Antonio Foresti nel 1omo6. cap 2.
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Analil besericet din Brașeii “încă dic!: :<În anul 1421 
Amurat II împăratul turcilor, carele se. chiamă Murat Bec, 

(ârea Bârsei o ai jefuit cu sabie și cu foc, şi ai dus tot 

senatul. Braşăului în. robie, scăpând numai o parte din 

norod în cetățuică.» 

Așa scriu și Foresti Și annalit din Braşăă, ci anbalii tut- | 

cesci, cum vei vedea la anul 1425, acolo scri jeluirea Va- 

„lahiei. Tu judecă care au: drept? 

Anul” 1422, La anul acesta scrie logofătul Miron 2:. «Por-. 

nindu-se craiul Poloniei Vladislav Iaghello asupra “crugdţilot, 

Y-aă trimis și Alexandru vodă 400 de Moldovâni întru ales, 
"- carii au arătal mare vitejie și dobândă asupra crugălior, 

că de odată făceridu-se moldovenii “a. da dos, şi crugeci 

cşind dintro celate ce îl dic Mariemburg, gonind pre mol- 

- dovâni până i-au înșirat spre o pădure, şi acolo pedestrin- 
du-se moldovânii. după, obic6ul lor şi suppunându-se în pă-. 
dure, crugâcil incă ati descălecat gândind că au fugit. mol- 
dovânil prin pădure, şi acolo au. început moldovânii a să-. 

gela pre crugâci! nemţescl; AȘA. i-ai segetat, cât le-aii căutat 

nemților a da „dos și atunci ai încălecat şi mare mârte au 

| făcut într'nșii și sau înturnat: moldovenii cu mare izbândă 

"la tabără, unde era craiul Vladislav, cu mare mulțămită ȘI 

laudă de la craiul.» . - ' 

" Așişderea: scri Dlugoş 5, carele adaogă: «Și în semnal bi-" 

ruinţei mulţi robi a adus craiului crugâci deplin, ostași pre 
bani, și cetălâni. > Și Cromer £. 

Anul 1428, Amurat Ii ne îndestulindu-se cu. orânduiala. 
tălâne-săă cea: din anul 1421, după cum serie prea vestitul 

Enghel5: «În anul 1423 au bătut pre Mustafa nemicul săi, 

i 

! Annales: Terapli Coronensis ad |: 3 loann. 'Dlugoss. Lib. 11. ad 

“h. a. | ann. 1492.. | | 
Pi a ari SR + Crom. Tib. 19. p. 290. 

1. Const. Miron Log. în Mss. * Joannes Christ. Engel in antiq. 
“ Chron. Valac. Hist. Valahiae Part, 1. p. 166.
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Mustafa drept acâia cu t6tă averea sa aii vrut să fugă în 

Valahia, ci Pău prins de pre cale, și ducându-l la Amurat: 

Tai sugrumat. Curând după acâia Dan III (domnul Vala- 

hiei) ai trimis sol la Amurat ÎI, ca sei poltâscă. norocire 

la împărăție, și se'și arte plecăciunea sa. Ci Dan smintise în 

doao lucruri; întruna, că Mustafa -au vrut să: fugă.la el; 

în alta, că Dan se înţeles6se cu Siţismund craiul Ungariei: 
şi Amurat îşi, scia ascunde "mânia sa asupra lui.» Pentru 
că despre Amurat II scrie și Duca! dicând.: «El drept a- 

câia au trimis soli în Valahia şi Serbia, carii se vestâscă . 

că el sau făcut împărat, aşa dară tâte părţile ai mers a- 

pocrisarii, caril se” poltescă noroc la împărăție. Venitai și 

de la despotul Serbiei și de la voevodul Valahiei, cu carii 

at întărit pacea.» Dară nu îndelung, cum se va arăta Ja. 
"anil viitori. | 

- Anonymul românesc? la anul de acum greşâsce: întâiu,. 

că face pre Dân III frate lui Mircea I, fiindui Dan nepot! 
din frate; greşescă a doao dicând, că Dan III în anul de 

acum ati început a'domni,. care greșâle le poţi pricepe din 

cele, ce am scris la anul 1420. Greşesce a treia gicend că 
Dan III au domnit numa! până la. anul 1427, căci voiil 

arăta la anul 1430 că până la anul acela ai dorhnit. - 

Anii 1424 şi 1425. Mână ma! încolo istoria prea vestitul 

Enghel3, şi dice: «În anul 1424, au făcut Amurat II cu Si- 

țismund trevgă pre doi ani, şi de abia sau isprăvit trevga 

(încetarea de la arme), când iată. ai sosit vestea, cea slabă 

în Buda, precum scrie Vindec: că turcil at alungat pre - 

voevodul Dan din Valahia cea mare, și aii prădat Ţera Ro- 

mânâscă și țera Bârsel până la munţii cei cu omăt, carea 

- vâste aă supărat câl-va pre Siţismund.» Vindec nu scrie, pre 

cine at pus Amurat în locul lui Dan, ci din diplomaturile 

„A Ducas în istoria Byzantina 3 Ioannes Christianus Engel in 

cap. 28. antiq, - Hist. Valachiae Part. î. 
2 Anooymus Valachieuis in Ms. | âN ie | 

Valachico cap. 4. „|B: . E 

Cronica românilor, Tom, . | 39 

4 >
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unguresci chiar se vede. că au pus pre Radul (UD Iratele 

lui Dan» 

Annalii turceser! încă dic: «După. acâstea Sai înturnat | 

sultanul Amurat în Odrii, unde venind au audit deşdinarea 

voevodului Valahiei; pentru: acâia ducând oștile în. Vlala- - 

„hia, și. prădând totă țera cu. mare dobândă sau -înturnat | 

“iarăși în Odriă.> .. | 

Așișderea scrie şi Podesta 2, ci ta vedi anul, 1421, pentru. 

că, de vom urma lui Vindec şi annalilor. turcesci, jefuirea 

ţerilor Valahiei şi Bârsei .nu s'au întâmplat la anul 1421, 

| ci la anul 1425. - 

| Anul 1426, Plinindu-se „trevga sai încetarea, de la arme, 

carea o făcuse Siţismund craiul Ungariei cu Amurat ÎI în 

anul 1424, în anul acâsta 1426 - vrând se ajute pre Dan III 
domnul Valahiei, sau gătit a războiii și ai scris la Vla- 

dislav” craiul Poloniei pentru ajutoriă, despre care ajutoriii 

așa, scrie Cromer!: «Vladislav în vremea ac6ia din bodril 

Russiel, carea iaste supt stăpânirea Poloniei spre amiadi, 

ai trimis întru .ajutorii chessariului Siţismund împrotiva 

turcilor cinci mil de ostași călăreți supt povăţuirea lui Co- 
- bilenie Grimalie prefectului din Sanoțen. Carii venind până la 

Brăila, —— doao' luni aă.. rămas acolo cu românii (mol- . 

dovenil). carii şi ei.din porunca craiului după -legătură ai | 

fost de faţă, aşteptând pre chesariul ' mai îndelung, de cum 

se pusâse terminul. Iară după ce aii înțeles, că nu 'va veni, 
împedecat fiind cu lucrurile Bohemiei Sati întărnat cu tabăra 

cu liniște îndărăpt,. precum sati fost dus.» 
„ „Legărura ca moldovânii, se ajute pre unguri asupra tur- 

cilor sai fost făcut în anul 1412, precum poți . vedea. la 

anul acela. Drept acâia vrând Siţismund -în anul de acum 

"se ajute pre Dan III domnul Valahiei, moldovânil nu sait 

* Annales Turciei a Leunclavio | Baptista Podesta Part. 1. cap. 9. 
versi ad ann. Hegirae 827, qui est 2 Martinus Cromerus libr. 19. 
Christi. Domini 1425. Ioannes | p. 292. 

Z
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tras îndărăpt, totuşi Siţismund nu 'drept ati vrut se jaăre 

"cu dânșii în anul 1429, cum void ar&ta acolo. 

Anul 1427, Aci dice prea vestitul Enghel 1; «Sțismund. Sau | 
“arătat la “sfârşitul anului. 1426 în Ardel şi înaintea ernel 

ai întrat în Valahia, de unde dând comnanda. ur -Ioann 

de Marot, 'sau înturnat în Ardâl de ernat, — — loann de 

- Marot s'au folosit de vrâmea. cea împrotivitâre turcilor, ial - 

fugărit din Valahia, au înfrânat pre bostil, carii ţinea cu 
Radul, şi întru atâta au curăţit țera de hemici, cât primă- 

vara, când au întrat Siţismund într'ânsa, lesne ai putut! 
aşeda în scaun iarăș pre Dan.» Până aci. prea vestitul En- 
ghel, şi nu'feii; dară anonymul românesc? destul: de reă 
lucră, când scrie lucrurile, ce se ţin de anul 1430, la a- 

nul de acum 1427, fiind încă Vlad sai Vladislav III, (al- 
-mintrelea. Dracula, fiiul lut: Mircea 1) pe vremea acesta în 

şerbirea acesta a lui Ioann Paleolog împăratului. din Țarigrad. 

" Radul. acesta (ratele lui Dan. III și filul lui Dan II, ca- 

rele iaste în: rând, Radul III, va veni iarăș înainte la anul 

1430, când și pre el lau omorit Dracula. 
. 

“Anul 1498. n anul acesta Siţismund craiul “Ungariei, su-. 

meţindu- -se de norocul, ce aă avut în Valahia în anul trecut, 

iarăș sau rădicat cu 6ste asupra lui Amurat IL, împăratului 

- turcesc, dară. fârte sau biruit în Serbja .la Golumbaţ, pre- 

cum. mărturisesc istoricii unguresci 3 împreună. cu Enghel 4. 

Anul 1129, Sițismund craiul Ungariel perdând bătaia de 

la Golumbaţ în anul trecut, cu râvnă ati râvnit se'și în-- 

târcă paguba prin stricarea beţilor” Moldovâni, ci nemica 

„al isprăvit pentru pricina, carea aşa o scrie Dlugoş5 «Vla- 

dislay craiul Poloniel petrecend Crăciunul din anul 1429 

1-Joânn. Christ. Engel în antig. de Rosa f, 30 pLimon £ 60. et 

historia Valachiae Part. 1 p. 166. | E OQIUSanI p 14 
+ Toann. Christ. Eagel in antiq. 

2 Anonymus Valachicus in Ms. hist. Moldaviae p. 118. 

- Valachico cap. &f. Da „5 Ioannes Dlugossius in Historia. 

3 'Thuroczius f. 227, seq. Petrus | Polonica Lib. il. ad ann. 1429.
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în Grodno din Litvania? prin: obicinuitele locuri sai dus 

în Luţco pre Boboteză,. se țină adunare cu Siţismund che- 

sariul şi craiul Ungariei; — — — În dilele, ce ai urmat, 

Sau ținut. sfaturi. Sfatul chesariului şi craiului Ungariei a- 

vea casă. osebită ; sfatul craiului Poloniei altă casă, şi sfatul 

lui Alexandru Vitold povăţuitoriul Litvaniei a treia casă; 

„şi preste _fiesce- carele sfat era, mal mare, prinţul să cer-. 

cându'și folosul său. Chesariul Siţismund trimeţând niscari 

prelați şi baroni la: Vladislav craiul Poloniei lau cercat pre . 

el, «ca. în vara viitâre să se rădice asupra Moldovei, după 

tocmelele ŞI legăturile cele de dânsul făcute: şi cu jurămint 

întărite mai "nainte, care le şi. arătă, în original, şi măză- 

lind pe prinții eii, (6ra după orânduiala între dânşii - fă- 

cută, (adecă în anul 1412) se o împartă.» Solii între mai 

- multe pricini băga. vină moldovenilor, că eii cu domni lor 

nimenui sânt credincioşi, și tuturor sânt protivnici, trăind 

numai cu fartul, că au cuprins locurilă câle mai bune, fu- 

gărind pre lăcuitorii şi moștenii cei adevăraţi; și că lui Si- 

ţismund în. contra turcilor nai vrut a trimite ajutoriă. 

C&rerii aceștia s'au respuns prin craiul Vladislav: «Că nu. 

_iaste drept a se scula asupra 'românilor, carii sânt creștini - 

şi ascultători de craiul şi crăimea Poloniei, fără de vre o 

pricină şi că ar fi cruqime vărvărescă a împoncișa armele . 

în inimile celor supuși poruncilor, dintre carii de şi trăesc 

vrunii cu furtul şi cu răpirea, dar acâsta nu se pâte dice 

de toți. Iară, că nau mers întru ajutorii asupra turcilor, 

nu se pot vinătui; pentru că din porunca craiului pre a-: 

nul şi dioa făgăduită sau unit cu stea cea crăiască, şi ait 

mers până la Dunăre, de unde mai după doao luni ai tre- 
buit să se întrn6; mai de vină iaste Siţismund, carele 

pre dioa pusă nai venit, fiind lucrul lui.» Așa sau respuns 
lui Siţismund, carele cu râvnă aprinsă “râvnea - împărţirea 

„Moldovei, înaintea mai multor şi aleși bocri moldovenesci, | 

carii au vEdut și acuma stătornicia, și credința craiului 

Vladislav şi alor să: și măcar că vro câte-va dile sau .



:613 

  

„petrecut în sfada acesta, neclătirea craiului Vladislav tătuşi 

“aa învins mai pre urmă, și craiul Siţismund au fost silit - 

a se lăsa de pofta sa, şi a urzi, „altele cu mult mai primoij- 

didse crăimei Poloniei.» - 

Mai *nainte de a se întâmpla, care: le-am scris mai în 

sus, 'adecă în 5 fevruarie din anul de la plăsmuirea lumil 

6957, carele iaste de la Hs. 1429, au dat Alexandru I, 

domnul Moldovei un hrisov prin carele ai întărit gimăta- 

“tatea satului Vicșani lu Ivașco Dragomir, precum i se dă- 

- duse prin tatăl lui Giurge Dragomir, după cum arată prea . 

vestitul Enghel!. -  - - 

Anul 1430. La anul în carele aă luat turcii Thessalonica de 

“la Veneţiani, adecă la anul 1430 despre Dan III, și Vlad sai 

“Vladislav iarăş IN, almintrelea numit Dracula, domnii Va- 

lahiei, aşa scrie [Duca] ?:- În vrâmea aceia unul dintre fiii 

cei din (iitore ai lui Mircea Vodă al Valahiei (de carii mulți 

“ai avut, fiind forte dat spre curvie) ai eșit din - “Țarigrad, 

unde lăcuise în curtea împăratului -Ioann în haine milită- - 

„resci şi se însoţise cu mai mulţi feciori de români, carii 

„fusese în "Țarigrad, și tot-deauna era. gata a face resvrătiri, 

"Pre acesta el Pati adus într'o cetate a Valahiei, şi la el a- 

dunându-se mai mult, mare 6ste sai rădicat, fiind n&mul 

"românesc plecat spre acâia, ca să se sc6le asupra prinților 

“ sl. Românilor le era atuuci domn Dan nepot de frate lui 

Mircea Vodă iarăș din Dan născut. — — — (Vedi anul 

1420). Ci să ne înturnăm la Dracula, căci. așa se chiamă 

fiind reu din fire. Acesta aii învins pre Dan şi i-au tăiat 

capul, cuprindând țâra părintelui săi. Fapta acesta nu o. | 

„au suferit Amurat,. ci avend la sine pre fratele lu! Dan lau 

“numit. prinţ, și dându'i oști Yau trimis în Valahia. Dracula 

bătendu-se _vitejesce ai biruit pre asupritori, i-au fugărit» 

- şi tăind pre fratele lui Dan, i-au stins şi au cuprins țâra.» 

J loann. Christ. Engel în Historia 2 Ducas in Historia Byzantina 

Moldaviae P. 1. p. 75. Cap. 29.
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"Până “aci Duca: pagubă, că-nu numâsce pe: fratele. lui 

Dan III, despre carele -vedi anul 1425. 
„Care le scriseiă din Duca, le aduce: şi prea vestitul En- 

“ghell, iară annalil bes6ricel din Braştu 2 dic: «În anul 
1430, Siţismund, murind voevodul Dan, ai întrat cu ar-- 

delenii în Valahia să se bată cu nemicii.» Adaogă Turo- 

ție3, «că puțin ai isprăvit Sițismund - cu întrarea acesta; 

pentru că Dracula au remas domn în Valahia.» 

Tarăş'prea vestitul Enghel4 scrie despre.Moidova dicând: 
«In anul 1430, ai murit Vitold domnul Litvaniei şi al Po- 

doliei; următoriul lui Svidrigail, au vrut se - țină şi Podo- 

lia cu Litvania, şi drept acâia Sau sculat. cu război asu- 

pra. I6şilor. Ajutătoriii i-au fost Alexandru domnul Moldovei. . 

“Alexandru se vede a se fi -rădicat lângă Svidrigail una, că 

era: de o l6ge cu el; “alta pentru bani; a treia, ca se moş” 
_tenescă de pururea Pocuția». | 

| Anul 1431. La anul trecut am arătat din Duca, ce sau. 
. întâmplat între Dan III şi Vlad sati Vladislav iarăş III, dom- - 

nil Valahiei; aceia încă Sau arătat, că Siţismund craiul 
LL Ungariel numai în zadar ai fost trecut - in Valahia. împro- - 
„.tiva Iul Dracula în. numitul an; ci ori cum s'au purtat Dra- 

cula atunci, la anul de acum prea ves Hitul Emghel5 din 
Vindec, carele tocma întru acelaşi timp trăia, așa scrie des- 
pre dânsul: «Când sau dus craiul . Siţismund întru înce- 
putul anulu 1431, în Nirenberg (cetatea Germanie!) după - 
cum scrie Vindec: «au mers la dânsul solie din Valahia, 
precum aii murit voevodul Dan, şi (6ra i-au trimis un 

„vițel, „după obicâiul eil şi Sau rugat de craiul se le dee alt 
Vodă.> (la acestea însâmnă Enghel dicând) :: Purtătoriul vi- 

o — 

7, 

1 loannes Christianus Engel in + Idem Engel în antiq. Hist- 
antiq. Historia Valachiae, Part. 1. Moldaviae p. 119... 
p. 167. 5 Ioannes Christ. Engel in an- 

2 Annăles Templi. Coronensis, tiq. Historia  Valachiae Part, 1. 
„9 Thuroezius f. 231, E p- 167,



| țelului- au trebuit se fie însuș. Vlad, carele vrea. să se în- N 

tărescă în domnie și prin craiul Ungariel. Deci iarăşi scrie . 

A Vindec: „<S'ai socotit Siţismund 'şi fiind lângă : dânsul mal 

ge “multă vreme fiul lui Pongraț celui înțelâpt,. din îndem- 

nul acestuia —— — „pre loann Viad Pau făcut domn: în 

" Valahia cea mare şi. cea mică dăruindu'l cu stemmele Sail 

țimiriul- cinului celui drăcesc, ordinis Draconis, ——— 

“(La care dice 'Enghel) ; ; Numele Dracula pote că lau că- 

pătat: Vlad Vodă mal întâiu de la țimiriul cinului cslul dră- 

cesc, care: Pau purtat cu sine în Valahia, ci după acsia 

Sat făcut vrednic de un nume ca,acela, prin asprimea sa». 

„Eu încă nu: mă împrotivesc întru „acâsta prea vestitului 

Enghel; pentru. că 'deamărântul cercând lucrul, la istoricii 

cei vechi pre. Vlad saii Vladislav III ma! "nainte de -anul. 

1431, nul aflu numit Dracula, fără numai la Duca, ci a- 

cesta încă mal 'târdiă ai scris cuvintele, care le- am adus | 

“: la anul trecut. - . ..* 

Despre faptele lui Alexandru I, dornulut Moldovei; care 

numai pre scurt le-am atins la anul trecut, așa scrie Dlu- 

goși la anul de acum, de carele se și țin: «Asemenea rana 

au primit și de la români în vremea acâia crăimea, Polo- 

nie). Pentru că Alexandru voevodul Moldovei, „măcar, că era 

crăesc și „legat. crăimei, şil era. dăruite și înscrise în feud - . 

prin craiul Vladislav,. și prin crăimea Poloniei. cetăţile Po- - 

doliei, adecă 'pecimul, Criielovul și Nâmţul cu ținuturile sale, 

ca cu atâta se îie mal credincios; totuși s'au făcut nemul-.. 

tămitoriiă, stricat: fiind prin darurile câle multe care i se : 

- trimetea prin. Svidrigail povăţuitoriul Litvaniei, Și cercând 

voia şi plăcerea “lui, pre carele îl scia a fi forte iubitorii 

  

de legea grecâscă, de carea se ţinea și voevodul cu toți. . 

supușii săl.. Voevodul. acesta strângendu' şi tâte oștile, până . 

„când bătea. craiul Vladislav cetatea Lucico, nici se nădâia 

_de una ca acesta, au întrat în Podolia și Russia, care era 
4 

1 loannes olugosne Li Lib, îl ad annum Christi 1431.
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“supuse crăimei polonescă, şi fără de milă ai jefuit ţinutu- | 

rile Sniatinului, Haliciului și al Camenecului ducând mari ; 
prădi de '6meni, de dobitâce; şi de alte f6liuri. Cât sai au-: 

dit acestă în 6stea crăiască, îndată ait trimis craiul pre 

“Theodoric Mihail de Musilo, pe fraţii de Buciaci cu alți lă-. 
cuitori din Podolia şi Russia, cari! au venit în Podolia cu 
mare grabă, și aflând stea lui Alexandru vodă, : împră- 

ştiată la. pradă o au lovit fără de vâste, o ai fugărit şi au 
luat îndărăpt totă prada. Pre mulți ai tăiat în fugă, și pre - 

* mal multi ai prins. Ci şi însuş Alexandru vodă, carele scă- 

pase cu fuga, din căirea, carea o avea pentru greşala asu- 

pra. craiului Vladislav şi a crăimel leşesci, sai bolnăvit şi . 

nu îndelung ai trăit după acâia». | 

* Aşişderea, scrii Cromer 1, Miron legofătul 2 şi Stricovski 3 
dară eu mă mir de Stricovski, căci scrie, că fraţii de Bu- | 

ciâci au fost 'tătaril din Bugiac, când tătarii pe vremea ac6- 

sta încă nu cuprinsâse Bessarabia, carea apoi sau numit 

şi- până astădi se numesce Bugiac. Însă Alexandru vodă 

tot nv sai supus în anul de acum „I&şilor; cum se va a- 

răta la anul viitorii. 
7 

“Anul 1432. La anul acesta. așa. scrie preavestitul Enghel: 

«In anul 1432 Theodor prințul din Ostrog iarăş ai dus 

întru ajutoriul. lui Svidrigail tătari şi moldoveni, dară au 

perdut întro bătaie asupra craiului Vladislav 12 stâgurl. 

Biruinţa acesta a craiului 'aii fost pricina, de Alexandru ia- 

răş i Sai supus». Eu qic: de Alexandru | domnul Moldo- 

vei iârăş sau împăcat cu Vladistav II craiul Poloniei; pen- 

tru că nu ţii a fi supunere, ci numai împăcare, când ne- 

scine nu pârde ce ai avut mai 'nainte, fără numai nu se 

poftâsce de la, dânsul, ca se plâtescă pagubele, care le-au 
făcut, Iară hrisovul craiului Vladislav Iaghello, carele se a- 

! Martinus Cromerus Lib. 20 3 Strykovski ad ann. 1431. 
p. 304. 

"2 Constans Miron in Ms. Va- 
lachico, | Historia Moldaviae p. 119. 

+ Ioann. Christ. Engel in antiq.
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duce de Doghiel! și iaste dat în anul 1433, acesta, care o 

diseiă chiar o arată: drept acâia prea vestitul Enghel nu 

trebuia se facă supus pre Alexandru, nici trebuia se mute 

anul hrisovului ; pentru că hrisovul s'âii dat în-anul, în ca- | 

rele ai reposat Alexandru; iară cum că Alexandru nai 

reposat în anul 1432, ci în anul 1433, voii artta la anul 

îndată următorii. Cu : mult mai rău s'au întâmplat ardele- 

nilor în anul 1432 pentru că Amurat II iarăş a prădat 

(âra Bârsel 2. aa 

Anul 1433. Ca se descâlcese cele de prea vestitulu Eughel 

încâlcite, la anul de acum.voiă aduce disele avtorilor, pre 

carii e! n'a vrul se urme din cuvint în cuvint; apoi îţi 

voiu.spune și judecata mea. Așa dară dice Dlugoş3: «În vara 

de acum, în -carea se făcea acâstea (adecă în anul 1433), 

“Alexandru voevodul Moldovei, carele răă au respuns lui 

Vladislav craiului Poloniei pentru facerile de bine c6le multe, 

ajutând pre duimanul lui, ati murit: şi între doi feciori al 

lui, între Elia şi Ștefan, carii au fost născuţi din doao mu- 

“rnâni, mare pricină sati stârnit,. carele trebue se domnescă 

în locul tătâne-sei. Gi fiind Elia cel mai mare, şi detatăl 

său, încă până când trăia, numit următorii, lesne ai cu- 

prins domnia Moldovei, şi lepădând pre fratele său Stefan, 

pre muma lui o aii înecat. Iară Stefan fugind de fața fra- 

telul săă, și năzuind la: munteni (adecă la Dracula), pre a- 

ceştea lesne i-au tras în partea sa, căcl era forte isteţ la 

fire: ci şi la împăratul turcesc au năzuit, și dobândind a- 

'jutoriu, Sau înturnat în Moldova. Carea înțelegându-o Elia,. 

şi-a strâns t6tă stea, şi aul întimpinat. pre. Stefan, nă- 

- dăjduind că lesne va: învinje, fiind că numal streini avea 

cu sine. Dară, fiind că n&mul românesc, carele se crâde a 

fi prăsit din Italia, şi a fi cuprins de la slavi pămînturile 

ad. h. an. Sigler f. 57. Timon, 

f. 61. | 

“3 Dlugos. Lib. îÎ.ad. ann. 1433. 

1 Dogiel în codice Dipl. Polo- 
niae tom. I. p. 601. | 

„2 Annales Templi Coronensis
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câle prea roditâre, iaste din firea sa isteț la minte, soco- 

tind, că Elia iaste nebunatec și uşor la fire, și-au întors i- 
“nima de la dânsul spre Stefan, gândind .că el mai bine va: 
ocărmui ţeră. Întâmpinându-se așa dară ânibe oștile, și bă- 
tându-se mai tâtă dioa, Elia s'au părăsit de a! s&i şi de abia 

» ai scăpat cu fuga. Iară stea lut Elia, luând afară pre pu- 

ţin), cari! se temea. de Stetan, t6tă s'au supus lu! Stefan, 
"puţini urmând pre Elia, şi pre: Stefan, ca pre un bărbat .. 
rescopt: la fire şi înţelept, tau priimit domn și: prințip. Iară 

„Elia temându. -se, ca nu cum-va. Stefan pentru înecarea mâ- 

ne-sa. se facă ceva mal aspru asupra lui, asupra muerei şi 

„asupra. pruncilor lui, cu musrea. sa, cu. pruncii. săi şi cu 

tâtă avuţia sa, -nu sai oprit până în Polonia, la craiul 

Vladislav, carele atunci mergând . din. Prizişov în Nepole- 
„miţă pe dioa săntului Martin cu, prelați şi baronii să, a- 

colo se. sfătuia pentru trebile țeril. Pre carele craiul -Vla- 

dislav ca. pre un spălmântat din fugă Vai priimit şi cu multe 

daruri ca pre -un mișel Pai mângâiat. Aa urmat îndată și 
"de.la 'Stefan formâsă solie, cu: daruri: la craiul Vladislav, | 
“cerând ca se nul ţină nimica, şi îratelul săi lui Elia se . . 

nu% dea ajutoriă, căci, iaste gata după obicâiul mai ma- 

rilor să se jore şi se fie ascultătorii întru tâte. Acâstea | 

cernându: -se în sfatul țerel, le-ati plăcut, ca pre Elia se'l 
ţină în Polonia dânduii oraşe şi sale spre viețuirea cu 

„cinste, şi de 'la- Stefan se priimâscă jurămîntul de credință, 
ca cu atâta mai credincios Și mal ascultătorii se facă pre 

Stefan. După ce ai, dat craiul. lu! Elia. curţi, orașe şi sate, 
“după orânduiala sfatului, ca se pâtă trăi domnâsce, 'Elia 

lăsând pre toţi al săi, ai fugit pre ascuns, dară din fugă 
Pau prins: nobilul Ioann Cola, şi lati dus înapoi la craiul, 
carele. drept acâiu din sfatul sconsiliarilor ss lat dat lui 

„ Petru Şafraneț palatinului Sandomirului şi căpitanului Si- 
-_ridiel, ca sel ţină închis în Siradia. Și sau pădit și ţinut 

în Siradia multă vreme, . şi tâte îl era slobode afară de e- 
şire. Acolo petrecea și. mudrea lul cu pruncii. Care lucru
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înru atâta, aă tras pre Stefan în partea craiului şi a crăimel, 
cât tote poruncile le plinea cu mare sirguinţe, Pentru acâia 
după scurt tîmp stea. tătărescă, carea vrea. se trecă: în. 

Russia şi Polonia, nu numai o ai oprit; ci Dătendu-se cu. 

turci i i-au şi învins. Afară de acsia Brațlavul din “Podolia, 

carea cetate. o cuprinsese rutenii, luându'l Pai dat craiului 

Vladislav şi crăimei; carea, cetate de atunci sai încredințat” 
prin. craiul Vladislav lut Derslav Vlostovschi, se o [ină. 
Căci măcar. că Elia vodă avea musre pre Maria sora, -So- 

fier crăâsel Poloniei, totuși mai mult Sai prețuit lucrul de 

obște, de cât cumnăţia. 5 : D= 

Cromer. dice 1: «În Nepolemiţa era craiul Vladislav, unde . 

poruncise, să se facă adunare de ţâră pe dioa S$.. Martin. 

Acolo ai venit Elia fiiul lui, Alexandru palatinului Moldove 
celui reposat fugărit din domnie prin fratele săă cel mal 

tiner Stefan, cerâud ajutoriul: craiului. şi făgăduindu-se, că 

va. fi- credincios craiului, pruncilor lui și crăimel. Sositraii 

după dânsul şi 'solia fratelui săi Stefan cu daruri strălucite. - 

Urmând pre craiul până î în Lancicia și poflind, ca mal bine 

“se țină craiul lângă el de cât lângă fratele lu! carele tu- 

țuror era neplăcut. Pentru . că va, fi și el, ca may mari! săi, 

supt clientela 'polonilor. lară greşala și pagubele, câre făcuse 

„tatăl săi în. Podolia, ma! înainte de mârte, se le iarte cra- 

iul. Avea Elia musre pre sora Sofiei, ci socotindu-se lucrul, 

tuturor sfetnicilor le-ai plăcut, ca Stefan, pre curele îl iubea | 

n6mul, după ce va jura credință craiului ; şi crăimel,:se ţină. 

. Moldova şi ținutul Sepenicului cu Hoţimul,. Țeţiurhul ȘI 

| Iimelovia cu cădinţă vâcinică se le. dobândescă. îndărăpt. 

Iară lui Elia, ca cu atâta mar tare să să ţină Stelan supt 

ascultare de frica lui, i sau dat prin craiul moşii în Po- 

lonia. Ci. ne 'ndestulându- se el cu acâlea, şi râvnind domnia 

părintâscă, Sau dus îndărăpt din fugă, sau ţinut supt pază 

"de cinste împreună cu musrea Și „pruncil. Iară Ştefan 

i i Cromerus Lit 20. Ş, 310: -
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- după tocmâlă au jurat înaintea. solilor crăesci în Sucâva și 
ai făgăduit, că va merge şi în Russia, când va avea po- 

runcă, și iarăş va jura. După acsia preste puţin, ca se 

mulţemâscă “craiului, au înfrânat pre tătari de la năvălirea : 

în ţinuturile leşesci, şi Vralislavia cuprindând-o, o au dat 

“iarăși craiului.» : 

Miron logofătul 1 tocma așa scrie, ca Dlugoş, numai cât 

adaogă, că bătaia cea dintăru sau întâmplat la Lolomnic;. 

ci greşesce, când numâsce pre musrea lui Elia, Sofia, şi + 

dice, că au fost soră-cu Vladislav Iaghello : pentru că acâsta 

Sau chemat Maria şi au fost soră cu Sofia fata lui Andreii 

duxului Chioviei, şia patra mure a. lui Vladislav Iaghello. 

Jară la sfârşit dice: «Acest Alexandru vodă aă domnit:32 de 

ani şi 8: luni, şi multe lucruri bune au făcut aici în (âră; 

pentru care pre urmă ţ6ra l-au dis. Alexandru cel mare.» 

„Doghiel? încă acâstea hris6ve, sau se dic mai bine acâstea 

extracturi ale hris6velor din anul 1433, aduce : 

«În anul 1433 Vladislav craiul Poloniei iartă pre Alexandru 

palatinul Moldovei, pentru că ai stricat pacea şi au făcut 

multe pagube. - 

«în anul 1433, hrisov în n carele se cuprinde: omagiul cel: 

“de Elia Palatinul Moldovei făcut cr aiulul Vladislav Şi crăimel 

Poloniei în 3 'lunie. , 

«În anul 1433, sfâtnicil crăimei Poloniei întăresc legăturile, 

carele sau făcut pin Mihail Buciaţchi castellanul şi căpi- 
“anul din Halliţia între. craiul Vladislav, moştânil lui şi 
crăimea Poloniei, şi între Stefan palatinul : Moldovei, şi 
moştenit lui, dimpreună cu omagiul cel de 6nsuş palatinul 

făcut craiului şi crăime! Poloniei. 

«În anul 1433, Vladislav craiul Poloniei, întărâsce! pre 

Stefan palatinul în moștenirea Moldovei, şi dăruâsce Ţer- 

“zonul, Hmielovul, şi ţinuturile dintre Sniatin şi Sepin, care: 

! Constans Miron, in chronico 2 Dogiel in Codice Dipl. Poloniae 

Ms. Valachico. . tom.. î-p.61,
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au marginile sale de la râul Potocin, până la mare râul 

Nistrului. Dat în Lanţiţia în 13 Dechemvrie.» 

Tâte câte le aduseiui aci, iară mal vârtos hrisâvele de: 

“la Doghiel, sânt mărturii nemișcate. Cum p6te dară scrie 
prea vestitul Enghel 1 așa: «Elia n'au putut cu liniște domni. 
un an întreg singur, un an și noao luni sau războit cu: 

Stefan, şi au domnit împreună cu dânsul. opt ani, adecă at 

domnit preste tot ca la un-spră-dece ani, de la 1433—1444.. 

«Alexandru ai lăsat după sine, afară de vr'o câți-va. 

“ prunci din ţiitori, dol feciori din doao legiuite mueri, adecă 

pre Elia şi pre Stefan. Elia au trebuit se nu fie așa 'de 

harnic de a. domni ca Stefan, al căruia hrisov din 9 No- 

emvrie 1433 sau 6941, încă custă, prin carele aii dăruit 

bosriului Danco satul Frătăuţ; Au şi cercat Stefan încă în: 

“anul 1432 bună-voinţa l6șilor, prin jurămintul ce Vau făcut 

în Sucâva. Ci Elia era, carele trebuia se domnâscă după. - 

"vrârea tătâne-stă, și musrea lui era soră cu crăiassa din Po- 

lonia, pentru acâia prin poloni încă sai cunoscut domn: 

Moldovei. De Doghiel se aduce un hrisov dia 3 lunie 1433 

în carele se cuprinde omagiul lui, cel și de laghello priimit. 

Ci maştiha lu Ringalla. sora lui Iaghello, Sai nevoit, se țină. 

o parte a Moldove! pentru. Stefan fiiul s&ă. Elia pentru a- .. 

câia.o ai înecat. Fiiul eii Stefan sai depărtat în Turchia, 

şi au adus ajutoriă turcesc cu cine ş.:c. L.»: 

„În trei punturi greșâsce aci prea vestitul Enghel: întâiă, 

că să împrotivâsce șie Ensuş, căci pune mortea: „ul Alexan- 

dru |-la anul trecut, şi totuși pre Elia, carele îndată. ne- 

curmat atu urmat tătâne-săă, în anul acesta îl dice a fi 

început întâiaş dată a domni; ci acesta o face, numai ca 

seş arate arama asupra lui Doghiel, carele n'aă scris alta, 

fară numai ce ai găsit în Arhiv: a dooa, că pre Ringala 

o face mumă lul Stefan ÎNI, despre care vedi ce am scris. 

la anul 1421: a treia, că numai din mintea sa dice, că 

1 Ioann. Christ. Engel in antiq. Historia Moldaviae p. 122,
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Stelan III, ai năzuit la turci, și tace pre muntâni sau nui 

„bagă în vre o samă. Ci tu ține acele, - care le dic mărtu: - 

riile - mal sus aduse, şi nu te mira de încâlcâlele prea ve- 
stitului Enghel ; căci omul, carele se apucă. de multe, ca Şi E 

el lesne pâte greşi.. 

Anul 1434. Stefan NI: doranul Moldovei, precum se > vede 

la Doghiel 1, în: anul de acum. prin: un hrisov niărturisind, 
că el în anul trecut ai jurat credință craiului leşăsc ina- 

“întea lui Mihail Buciaţchi, au. trimis Gmenil s&i cu dânsul, . 

pre 'caril așteptându” Vladislav II, sai Taghello . precum 

scrie Miron. logofătul 2, la târguşorul Grodec nu departe de 

Liov, au mas supt cort, ca se asculte privighitorile și fiind 
primă-vara acâia răcorâsă, au răcit nâptea și au cădut în 

friguri cu lung6re, din care nu sau mai tămăduit, ci: ai 

murit în luna lui Mai, întru al. căruia loc au urmat. fiul 
lui cel mal mare Vladislav III, carele după acâia s'au făcut 
“erai Ungariei, .și au perit la Varna în anul 1444. La în- 
„coronarea lu! Vladislav III, precum scrie” Stricovschi2 au. 
lost de” față și: solil lu! Stefan III. 

Anul 1435. «După încoronarea sa, Vladislav craiul leşesc, | 
dice Miron logofătult în anul 14 35. Sati pogorât la Sirad . 
pentru Saimul (adunarea ere!) : iară o samă de boâr le-. 
şesci, prâtenil lui Iliaș “vodă, au: “poftit ca craiul se slo- 
bâdă de la. oprâlă pre Iliaș, ci craiul nau voit; câcă aglun- 

„ sese Stefan vodă cu solii 'săl Și la „acest crai. Iară curând 
după acâia, cu scirea ' starostelui Siradului, ori cum scrii 
„unil din nepăza strejarilor, ce era păzitorii lui Iliaş, a scăpat 
din cetate Iliaș și ai întrat în țâră, de au turburat o parte. 

"asupra lut Stefan vodă; ci. i eşind Stefan înainte la”: Podraga, i 

Mathias Dogiel in Cod. Din. 
Poloniae tom. 1. p. 601. | , o 

2 Constans Miron in Chronico A Constans Miron Longotheta 
Ms, Valachico, in Mss. .Chronico Valachico. 

2 Strikoveki' Lib. 16. Ş 1 

4
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iarăş' nenorocirea nu Iliaş vodă au. ost, căci și 'acolo au. - 

remas învins.» -.. at | 

- Aşișderea.- scrii Dlugoş ! şi Cromer ?, iară Miron adaogă, Ă 

că tot întru acesta an sau bătut şi la Piperescl şi iarăș. . 
au perdut Elia; dară ei nu pocii crâde, pentru, că să gă- 
s6sce ]a Doghiel3 esrtaclul acesta: | . 

«În anul 14 35, palatinul Elia mărturisâsce, că s'au îm- 

“păcat cu fratele s&ă Stefan, şi dimpreună cu el lăgaduesce. 
credință lui Vladislav craiului” Poloniel. > 

'7ot acolo alt estract. sună aşa: i 

_«<Omagiul palatinului, Elia, “carele Ta. Heat craiului şi 
crăimei Poloniei.» | | 

- Din care estracturi eu inchid, că Ta Pipârescl bătaia între 

dânşii aia fost dubiă, şi pentru acâia sau împăcat, şi sau 

facut împărțirea Moldovei carea o voiii spune la anul viitoriă. - 
La anul acesta despre Dracula, sau Vlad, sai Vladislav II, 

“domnul 'Țerei Muntenesci așa. scrie Duca: «Dracula. voe- 

vodul Valahiei, trecând și preste mare ai mers la împăratul 

- Amurat” în Prusa, şi închinându-se au mărturisit, că-l iaste 

supus, şi Pau. încredințat că! va îngădui se trâcă prin” Va- 
lahia, ori când va vrea se mârgă asupra Ungăriei, şil va 
povăţui până la otarele Germaniei și Russiei, De atâtea ... 
făgăduințe pornit fiind Amurat Vai pus cu sine la masă, a 

şi cinstindu'l și pre el şi pre soțiile: lui, cari! era mal mulți 

de trel. sute, cu multe daruri, pretenâsce i-au slobodit.» 

La care cuvinte dice Stritter5:. «Cum că Amurat sau 

pătut cu Caramanul în anul 1435, arată tâlcuitoriul în mar- 

gine; iară cum că câle ce sau dis aci despre Dracula, Sai 

întâmplat cu puțin mai înainte de războiul acesta, dice 

Duca. ». 

Hrisovul de la Cornides arată, că împăratul Siţismund 

1 Dlugoseius Lib. 12, ad'ann. $ + Ducas p. 114 

1435. „% Stritterus Valachicorum $ 25. 

2 Cromerus Lib. 21, p. 316, ” $ Dogiel' Cornides Dipl. tom. III 

3 Dogiel tom. î. p. 601. : "p. 18.
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“a doav qi după sărbătorea S, Grigorie Dialogulul. în anul. 
„de acum din Poşon aă întărit tâte privileghiânele sasilor. 

din Ard, înfruntând de faţă pre voevodul Ard6lului Ladis- . 

lav Ciachi, căci le-au vătămat. 

Evghenie IV papa de la Roma încă ai scris în anul 1435, Sa 

în luna lui Martie din Florenţia lui Grigorie mitropolitului 

Moldovei o epistolă, al căria estract aşa sună la Aloisie | 

Gverra L.: 
| 

« Grigorie arhiepiscopul Moldovlahiei oriimindu-se cu totă 

cinstea de patriarhul Evghenie, i-au făgăduit de fală, că va | 

„tinea deplin t6te obiciaiurile besericei. Romei. Atunci Evghe- 

„nie au dobândit mare nădâjde că se vor putea aduce toţi 

cel de l6gea, grecâscă, carii era supt stăpânirea arhiepisco- 

pului, ca se mărturisescă acâiaş credinţă. Drept. acâia,. a-: 

"câiaş mărturisire se o poltâscă Grigorie de la ai săi în cât 

aste şi pentru pureâderea Duhului sânt, şi pentru vâlfa be- 

s6ricei Romei ş. c.> Din carea epistolă poţi culâge, că mi- 

tropolitul Damian, carele au iscălit în soborul de la Flo- 

renţia, au urmat lui Grigorie” Epistola acâsta se aduce ŞI 

de Rainald2 şi de Lecvien 8. 

- Anul 1436. La anul acesta aşa scrie Cromert despre Mol- 

dova: «Deci sfada” dintre doi frați moldoveni o aii așezat 

craiul Vladislav III atunci prin soli, aşa împărțind ţera. în- 

„tre dânșii, ca partea de gios de lângă mare, care se chiamă 

„Bessarabia,: unde sânt cetăţile Bialogradul şi Chilia, se fie 

“a lui Stefan; iară cea de sus, adecă cea. dintre apus, şi 

mai vecină. de ruşi cu Sucâva cetatea cea mai de frunte, 

se fie a lui Elia, și Elia fără de zăbavă au venit în Liov, 

şi împreună cu boârii săi au jurat craiului, carele era de 

„față îmbrăcat în haine crăesci, că va remănea credincios 

“supt -clientele lui şi supt a următorilor lu, iară jurând 

* “Aloysius Guerra in Epitome $ Leguien in Oriente Christiano 
” Constit. Pontif. tom..2. p. 531. tom... p.- 1251. 

„? Raynaldus ad ann. 1436 Ne. 27 + Cromerus Lib. 21. p. 317-: 
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stegul Pau plecat la picidrele craiului după obiciait. Făgă- 

duitaă și ajutorii craiului în contra tuturor nemicilor. După 

carea faptă rădicându'l crâiul Vai sărutat, iară bosrilor lui 

le-ai înlins drepta se o serute, și au poftit ca se! dea E- 

lia în fiesce: care an în loc de tribut (haraciă) 100 de cal, 

atâtea. pânză de mătase ce se chiamă camhe, sai cum vreau 

alții 400 de camhe, 400 de boi, 200 de care de moron, 
de carii mulți aduce Dunărea: măcar că unii dic că boil 

şi pescil numai de cinste i-ati. dat craiului de acea. dată. 

Iară ţinutul Sepenicului şi diplomatul părintesc, prin carele 

" Sau “dăruit acela lui Stefan, Yau poltit îndărăpt pentru pa- 

gubsle,. “care le-au fost făcut Alexandru tatăl lui în prefec- 

urile: din Coiomeia și Sniatin: măcar că am aflat, că în 
anul âcela, în carele ai perit. craiul Vladislav (II, la Varna) 

Sai dat cetățile ținutului acestuia prin Maria musrea lui 
Elia, şi prin pârcălabul din Hotin lui loann din Țizov cas- 

_tellanului Cracoviei şi lui Petru Odrovanz palatinului Rus- 

sie. Deci. cetatea Haliţiei o au dat craiul lui Elia, până când 
"va trăi, pentru ale căruia rugăciuni ai pus craiul arhiepis- 

cop Liovului pre Ioann Odrovanz, ș. c. — Stefan încă a- 

rată prin solil să, pre carii îl trimis6se la craiul cu multe 

daruri, “că şi el vrea se facă asâmenea jurămint craiului, 

şi aducea 'vredniciile sale cele multe, ci nu sciu pentru ce 

mau jurat mai înainte Stefan, d6ră că jurase lui Elia fra- 

telul său în Bialograd. Dară după patru ani ai jurat şi Ste- 

fan şi Elia, fieşce care cu divanul său aceluiași craiu». 

_ . Aşișderea scriu Dlugoş! și Miron logolătul?, Doghiel 3 

încă aduce estraclul acesta: «In anul acesta 1436, con- 

siliari! Moldovei omagiul palatinului săi Elia, care lau fă- 

cut craiului Vladislav şi crăimei în Liov, îl întăresc şi fă- 

găduesc ajutoriu în contra luturor nemicilor cu lrer-ecă Și 

cind de peceţi». 

: Dluiges lib. (2 ad. a. Che. 1430. 

2 Consians Miron in Chronico 

Valach. Ms. | 

Cronica românilor. Tom. IL, | 40 

% Dogiel in Cod. dipl. tom. 1. 

p. 601.
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„Despre Ţera Românescă așa serie Duca! la anul de a- 

RA 

cum: -<Venind vara Amural ai mers asupra Ungariei, şi. 
trecând Dunărea. la Nicopoii lau întimpinat Dracula, ca- 

rele cu bucurie i-au dat bincțe, și împreunându'și stea, 
“carea -0'avea cu sine, sai făcut povăţuitoriă lui Amurat.: 

şi povăţuindu'l cale de patru dile în:Ungaria, tte le-ai a- 

flat deşârte. Pentru -că înțelegând ungurii despre venirea 

lui Amurat, pre .6menii din sate și din orașele câle mai 

mică îi purtase în cetăți: drept acâia mergând turci! până 

la * Sibiiă, carele e dintră cetăţile cele mai de frunte ale 

Ungariei, nat cutezat al bate. Căci v&dend. cetățenii pre 

turci cu mănie au eșit, şi pre mulți i-au tăiat. Drept acâia 

„turcii sai înturnat povățuindu' tot “Dracula, de carele se 

temea Amural ca se_nu âmble cu înșelăciune, și sosind la 

Dunăre iarăş o ati trecut». , 

“Despre războiul acesta. al lux Amurat scrie şi Leuncla- 

vie 2 dinpri ună cu Ismail Bulliald3 pre caril în poți vedea. 

Impăratul Siţismund şi craiul Ungariei încă acest diplo- 

mal ai dat în partea episcopului celui -lătinesc din Ard6l4. 

«Sițismund din mila lui Dumnedei împăratul romanilor 

pururea: Avgust și craiul Ungariel, Bohemiei, Dalmației, 

Croaţiei, ş. c,, credincioș ilor nostri tuturor şi fiesce căruia, 

baronilor, nâmeşilor şi luluror 6menilor,. de ori ce stat sai 

irâplă sânt, carii sânt datori a da dișmă episcopulul Ard6- 

lului, în măcar care comitat, sânătate şi grație! Grea jalbă | 

am primit, carea Sai dat mărimei nâstre în- partea cinsti- 

tului în Hs. părintelui domnului Gheorghie episcopului numi- 
„tel bescric” a Ardelului, şi cuprinde în. sine, că sânt unil 
dintre voi, carii depărlându-se de fiica lui Dumnedeii, diş- 

mele din roduri, și din tot fâliul de bucate, care sai o- 

bicinuit a se plăti cu ban! gata numitului domnului epis- 

1 Ducas in Historia Byzantina |. 3 Ismael Baullialdus in Notis ad 

cap. 30. o Daeam. ceredai de E 
RR ntonius Szeredai de ppis, 

* Leuclavius Lib. 14, “Dransilvaniae p. 149,
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cop despre partea vâslră şi din satele şi bunurile vâstre, 

nu i le plătiți lui sau dișmaşilor lu! după ori ce câreri, şi“ 

încă și afurisanil, de care: cu cerbice tare nici samă băgați, 

nici cu cei mal mari și nol bani al noştri, ce se bat în 

“crăimea n6slră a Ungariei, nici cu alți bani de al nostri, 

ce se chiamă Cvarlling, ca se facă atâta cât fac banii nos- 

„tri, cel mal mari, după ţin6rea decretului nostru — — care lu- 
cru se face spre neplăcârea n6stră, spre pi6rderea . suflete- 

lor, celor ce nu plătesc, şi spre mare pagubă a numitului 

domnului episcop, — — Dat în Praga în dioa după să&rbă- 
_t6rea sântului Egidie în anul D. 1436». 
"Prin diplomatul acesta, ca dișmele să: se plătâscă cu 

bani gala episcopuiul Gheorghie Lepeș, acâia sai agonisit, 
de. proștii, cari! nu, avea bani, saii rescolit asupra neme- 
şilor din Ard6l, cum se va arăta la anul îndată următorii. 

Anul 1437, Stârcerea banilor” cea prin Gheorghie Lepeş 
episcopul Ardâlului făcută de la proști pntru. dișme sait 

deciueli, cum s'au arătat la anulă trecut, mai multe rele a 

pricinuit în Ardâl, de care până astăqi nu sânt mântui: 
Pentru că proştil cel de supt deciuială și-au ales mal în- 

lâiti povăţuitoriă pre Antonie Chişi, apol după perirea. a- 
cestuia pre .6re-care Martin, şi sai sculat asupra bosrilor, 

„cari-l silea se plătâscă cu bani dişmele; ci nobili! sai bo- 

rii Sau rădicat cu drâia în contra proștilor şi tăind pre 
-povătuitorii lor, pe proști i-ati însemnat la buze, la nas, 

şi la urechi, apol i-au slobodit pre a: casă 2, Supărându-se 

nobilil din Ardâl pentru dese. rescslele proștilor, tot întru 

“acesta an Sai adunat în Căpâlna, și chemând pre sasi! și 

pre secuil din Ard6l, acesta unire o ati făcut între sine a- 

„supra proştilor, precum arată Cornides 5 şi Vagner€. 

1 D eba 4.3. | finius f. 401. seqg. Haner Reg. 
EN „2 ascbing Nove aciae Par fuma. Period. 13/18 280 seg. 

* Daniel Cornides Mss. Dipl. 
2 Annales Templi coronensis ad tom. 2. p. 195. 

h. a. Thuvoezius f. 235. seq. Bon- + Carolus Vagner în. Dipl. Ms.
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«Nol Lorand Lepeș de: Varaşchezi vile- voevodul Ard6- | 
lului cunâscem prin acâstea înaintea tuturor și celor de a- 
cum și celor viitori, că adunându-ne noi în orașul Căpâlna 
a doao di după înălțarea sântei Cruci cu :măriții Mihail 
Iacci de Cuşal și cu Henric de Tamaş comitii secuilor, din-' 
preună cu toți nobilii, cu sasit din şâpte și doao scaune 
săsescl și a Bistriţei, şi cu lăcuitorii tuturor scaunelor să-: 
cuesci, și stringându-ne ca se îndreptăm causele câle grele 
ale părților acestora, între numiții nobili, sasi și secui a-. 
câstă frățâscă unire o am rânduit, şi atingând toți semnul 
crucii Domnului, aii jurat că puruiea vor ţinea acesta: a- 
decă că sântei coroni, şi prea puternicului prinţ domnului 
domnului Siţismund împăratului romanilor, şi craiului Un- 
garie), Bohemiei, Dalmației, Croaţiei, ş. c., domnului nostru 
celui firesc şi.prea înfricoşat pururea îl vor fi credincioși, 
şi vor sta împroliva tuturor vrăjmașilor, măcar de ce trâptă 
vor fi, cari! se vor redica asupra crăimei aceștia, și ati 
jurat, că nu se vor despărți de la olaltă în apărarea țerii 

“aceştia, ci supt condiţia acesta, când prea puternicul prin- 
țul şi domnul domnul nostru. Siţismund din mila lui Dum- 
nedeii, împăratul romanilor și craiul Ungariei, Bohemiei, 

“ Dalmației, Croaţiei, ş, c. ar vrea se facă ceva împrotiva 
vr'unel dintru acestea trei părți, adecă dintre nobilii, sasil . 
și secuii, c6le-lalte “doao părţi nu almintrelea ci îngenun- . 
chind se se nevoiască a căpăta graţie şi milă la a treia, 

„nic întralt typ să îndrăznâscă a'i ajuta. Afară de acâsta ati 
orânduit, ca atunci când ar voi vruna dintre numitele 
părți să- se tăbărască, acâsta seo facă în timp de vară, Și 
bătrânii satului celul ma! de aprâpre se fie detori a da ză-, 
hărea celor tăbăriți nu cu mai mare preț, fără numai ca 
la sătâni, şi tăbăriţir încă să nu se tragă de la plată. Iară! 
-0uă cine va îndrăzni a vinde mai scump, prin judecătoriul 
“săi să nu se pedepsâscă almintrelea, fără numar cu pi6r- 
derea capului. At mal orânduit, ca iarna se pâtă descăleca 
în cetăţi, oraşe și sate, şi să li se dea sălaș, ci supt. con-
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diția acesta, ca fiesce- -care nobil, sas saii secuii, de ort ce 

" trâptă va fi, gazdei sale să nu. lacă vre o pagubă; iară ca- 

rele va îndrăzni a păgubi pre: sălășluitoriul săi, pre. acela 

judecătoriul cu povățuitoriul . oștilor sell pedepsâscă după 
“legi, cu morte, sau cum îl va fi vina. Iară de va fugi Şer- 

bul sau ostașul Gre-cărui nobil, sas saii secuii, domnul a: 

celuia va trebui se jâre că n'a lugit din sfatul și voia lui, 

"apoi jurând își pâte face destul din' bunurile celui fugit. 

„,Preste acâsta, scâtă parte de la povăţuitoriul oștilor, că iaste 

şters din regestrul ostașilor, şi după acsia pre cel fugit îl 

pedepsâscă după vina lui unde va mai- voi. Ai mal orân- 

duit, tare să se ţină, ca de să va întâmpla vr'o împrolivire 

sau jefuire între nobili, sasi şi secul, şi o parte va chiema 
pre alta întru ajutoriii, partea chiemată se lie datore a: 

porni a doao di, şi a călători trei miluri în t6tă dioa, până 

va, sosi, unde iaste chiemat; iară care parte nu va plini 

acâsta, să se pedepsâscă, cu mârte,-și nu cu altă gl6bă. 

Acâsta încă legiuit o aii rânduit, și supt tare jurămint o 

ai aşedat, ca lăsând. t6tă pizma şi sfada, măcar de ce [6- 

lia au fost între cinstitul în Hs. părintele şi domnul dom- 

nul Gheorghie Lepeş episcopul Ardelului, capitulul besâricel 

lui, şi între nobili, sasi și secui, acâlea cu totul să se șiârgă 

și stângă, nici să îndrăznescă vruna dintre numitele părți 

de .aci înainte a mai înnoi: pizma. şi sfada, iară care parte 

e va înnoi, acdia, să se țină călcătâre de jurămint, şi cele- 

lalte' părți se nu culsze a o ajuta. lară de va avea vre-o 

parte pâră cu altă parte, pârișul de sus se cârce cu l6ge 

pre pârișul de jos, înaintea judecătoriului lui, -şi acesta să 

fie datorii “fără zăbavă a face dreptate. Iară părţile mal. 

sus numitei uniri frățesci; adecă nobilil,: sasil și secuil, cu 

umilință s'au rugat de noi, ca cărţile acestea pentru tări- 

mea. şi vecinica bună starea lor să le întărim cu pecetea 

nâstră. Dat în dioa şi terminul mai sus însemnat în anul 

Domnului 1437.» — | 

Din hrisovul acesta poți vedea, că osebirea carea. iaste
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„acuma între nâmurile din Arddl, nu se cuprinde într'ensul ; 
“pentru că în anul acesta ungurii şi românil-nu se osehea | 
de la olaltă, fără numai de la sasi şi de la secul, ca de 
la nisce nemuri, ce nu era în trepta nobililor, cum era 
ungurii şi. românii, între cari! nu sati. socotit proști, cel. 

"ce era din tâte' remurile, Drept acâia sai şi numit numay 
nobilii cu saşii şi cu secuii cel slobodi, adecă cu aceia carit 
lăcuia. în scaune, iară nu cu ungurii sau cu românii. Aşa 
dară reă au Jucrat *Ioann Chemeni, “când în aprobatele Ar- 
dâlului aii despărțit pre români de cătră unguri, Şi cu-a- 
tâta ai lucrat mai reă, cu cât se scie mal chiar, că Mi- 
cula din carele au fost prăsit, au fost diaoș român, cum 
Sai ar&tat la. anii trecuți. | 

„ Siţismund împăratul și craiul Ungariei, ş. c., încă în anul 
acesta 1437 în 8 sau 9 Dechemvrie aii reposat, după ce au 

„“vieţuit 70 de ant, şi aă: domnit în Ungaria şi Ardâl 51 de 
ani. Mai nainte de a muri ai chiemat la sine pre mal mari! 

“țerii şi pre: Albert din casa Austriei, carele avea musre pre 
Elisaveta fata, lui, Paă commândat următoriă şie, precum 
lau și priimit ungurii craii șie, şi Vaii încoronat întăia di. 
a lui Ianuarie din anul 14381, a 

" Despre Damian mitropolitul. Moldovei așa scrie Lecvien 2; 
«In soborul de: la -Florenţia ati fost de faţă. și sau iscălit: 
Damian mitropolitul Moldovlahiei, avend locul mitropolitu- 
lui din Sevastia. Ci și în soborul, care se dice a fi fost ținut 
în bessreca S. Sofiei pre:la anul 1440, au ținut locul lui 
Damian mitropolituiui Moldovlahiei Macarie mitropolitul Ni- 
comidiei, precum scrie Allatie 3. “Almintrelea. cu dot anl 
mai "nainte de soborul. din Florenția, lui Damian îl porun- 
cise împ&ratul loann Paleologul, când sai înturnat din Ța- 
rigrad, unde mers6se, ca se stea tare, pentru unire în „50, 

i Thuroezius £ 297, Bonfniu, : Michael “Lequien in Oriente 
"1.406. Pistorius f. 768: Sigler Cariaiaas tom. Î..p, 1253, 

, : „5 Leo Allatius aq Librum de 
f 57. Timon f.61.. --- “Cons, p. 1387.
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_“borul, carele. era să se ţie în Italia: ba ce e- mat mult, 
carte încă i-au trimis şi lui şi prințului Moldovei pentru | 

„lucrul acesta. Drept acâia Damian peste un an iarăş sau 

înturnat în Țarigrad, ducând cu sine pre un protopop». 

Pagubă că. nu serie Siropul, din carele le-ai scris u- 

“'cestea -Lecvien, la care prinţ al Moldovei ai scris împă&- 

ratul Ioann, la Stefan III sai la Elia, căci Moldova pe 

vrâmea acâia - era împărțită între dânșii. Eu totuşi gândesc, 

că la “Elia au scris, pentru că scaunul mitropoliei atunci 

era: în Sucâva, .și Succva era supt Elia, despre carele aşa 
vorbâsce estractul de la Doghiel ?. 

«În anul 1437, hrisovul prin carele: să dă indărăpt craiu- 

lut Vladislav şi crăimei Poloniei !âra Sepenicului cu .cetă- 
ile şi oraşele Hoţim, Cenin, și Kmielov prin. Elia palalinul 

Moldovei pentru pagubele, care le-ai făcut tatăl scă Ale- 

“xandru în ținuturile Colomiei și al Saiatinului, cu legătură, 

"că va înturna şi hrisâvele crailor, prin care sai fost dă- 

ruit ț6ra aceia tătâne-săit.» 

Anul 1438. Despre întâmplările din Arde! așa-seriă annalii 

besâricel Braşăulul 3: In anul 1438 împăratul Amurat II, după 

ce ai pierdut dece mil de ostași la Bălgradul din Serbia, 

cu ruşine ati lăsat cetatea după şâpte luni, şi înturnându-se 

ai trimis pre Mezit povăţuitoriul Evropei, se năvâl6scă în 

Ard6l şi se i-l supună lui. Mezit drept aceia ai prădat Șe- 

beşul, şi pre mulți Gmeni au dus robi prin ţinutul Braştu- . 

| lui, ardând satele de prin prejur şi oştezele». 

„Aşișderea scrie Sigler4, adăogând şi aceia, că Ţera Mun- 

lendscă încă mai r&mas neprădată, și pole fi. Pentru că 

ce ar fi căutat almintrelea Dracula sau Vladislav TI, la A- 

murat II, despre care așa scrie Duca5: «In vremea acâia 

: Syropulus sect. 3, Hist, Con- 3 Annales Templi Coronensis ad 

cilii Florentini cap. 18. | + Sigler f. 57. 
2 Dogiel in codice Dipl. Polo- 5 Ducas în Historia Byzanlina 

_niae tom, 1. p. 601. | "! cap. 380,
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Dracula încă sau dus se curtenescă lui Amurat, pre ca- 

rele Vaii prins Amurat şi legat trimițându!l în Calipoiu Lai 
închis în Turn. Lui Dracula îl arunca, că ai vrut să vindă | 
pre Amurat, când Pau fost povăţuit în Ungaria, şi alte vini 

îl băga, care tote le iscodea Fodulah. Iară rămănând mai 
multe dile Dracula -la închis6re au poftit de la dânsul, se 

'ŞI dea amândoi feciorii chiz6și; pre carii în tinără vârstă 

chiemându-i la sine i-a şi. dat: Pre aceia împăratul Amu- 

„rat i-au trimis în Nimfeiu orașul din Asia, şi au poruncit 

“se țină supt bună pază. Iară pe Dracula, după ce ai ju- 

rat că de aci înainte, va rămânea credincios, Paă slobodit 

în Valahia. | a . 

“Anul, 1439. “Despre Moldova așa scrie Aliron logofătul! la a- . 

nul de acum: «La anul 6947, prădatau tătarii (ra până la . 

“Botoşani, arsa şi tirgul Botoșani. lară la anul după a- 

câsta pradă, la Dechemvrie ai prădat țâra de jos, arsa 

Bărladul și Vasluiul.» . 
“Ignatie de Luca? încă scrie: «Limba românâscă iaste.. 

“o amestecătură din lătinie,. italienie, şi ungurie. Până la a-.. 
nul 1339, când Damian mitropolitul Moldovei Sau iscălit - 

_soborului din Florenţia, românii Sau folosit cu limba lăti- 

nâscă; ci următoriul: lui Damian, fiind mare împrotivitorii” 

unirii cu besâreca Romei, aii băgat .literile Slavinilor.> De 

„unde are acestea Ignatie de: Luca, el nu însemnă, ci eu 

am arătat la anit trecuți, cum că românii mal "nainte saii 

făcut creștini de cât bulgarii şi: ceia-lalți slavini, şi că e- . 

piscopil românilor în soborele 'câle dintâiti - numa! lătinâsce - 

Sai iscălit: aşa dară adevărat scrie Ignatie de Luca. | 

“Tot întru acesta an s'au -iscălit: soborulul din Florenţia - 

Și Ignatie mitropolitul” Trinovului cu Calist mitropolitul Dră- 

știorulul precum arată Lecvien 3. 
j. 

! Constans Miron Logotheta in | phia Bucovinae tom. 5. p. 325 

Chronico Valachico Ms. 3. Michiel Lecuien în Oriente - 
> Ignatius de. Laica in. Geogra- 'Christiano tom. î. p. 1928. 

| VERIFIC E  
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Albert craiul Ungariei şi al: omanilor,. vreau a dice che- ; 

sariul, în anul de acum ai: trimis .totă boerimea de supt 

corona Ungariei în Buda şi au dat decretul, carele se află 

-în legile erei 1: ci încă bine nu se slârşise adunarea țerei - 

și craiul Albert în persâna sa ai trebuit, se întimpine pre . 

- Amurat II, împăratul turcesc, carele pornise asupra Unga- 

iei. Inse, precum serii Turoţie?, și Bonfinie3, acum: de o- 

“dată nu sau bătut; pentru că Amurat, după ce ai cu- 

prins Senderovul sai înturnat îndărăpt, întră ostașii crâju- | 

lui Albert încă ai întrat inima. cea rea, de caise h i, 

cum dic ma! sus numiţi! Turoţie şi Bonfinie, îmr:": LT 2 

şi craiul, saii cum vru Enst şi Reva, bolnăvindu-si ci. 

mâncarea pâpenilor, sai grăbit să se întârne în Buda, şi 

de acolo vrând se mârgă în Vienna: Avstrier, aii- murit pe 

cale în Nesmil, în 28 “Octomvrie 14:39, în vârstă de 45 de 

  

ani, cum. imarturisesce Mellen$, şi Tai astrucat în Alba 

crăiască, remâind musrea grede. 

1 Corpus luris Hung. tom. 2. | + Ens p. 108. . 

p. 100; ” 5 Petrus 4 Re ra. (. 34%. 

2 "Phuroezius f. 239. seqq. ; etrus de St De 

--3 Bonfinius f. 413 segq. 7]. Mellen, p. î4. 
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