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“CRONICA ROMĂNILOR 
      

Anul 1614, După-ce sai fugărit Gavriil Batori din” Ardsl, 
după cum Sai argtat la anul ma! de curând trecut, despre 
Gavriil Betlen noul prinț al Ardâluluy la anul acesta asa - 

"scrie Calvisie 1: «Gavriil Betlen, ca se dobândâscă prinți- 
„Patul, făgăduis& sultanului Lipova, Aradul, Ineul și alte o- 
„Taşe ale: Ardelului; iară străjarii înțelegând, că vrea se'şI 
plinescă făgăduinţa, sau resvrănghit: de la dânsul Şi au nă- 
zuit la Forgaci şi la unguri. Drept acia' Betlen ducând tu- 
nurile din Oradea Mare ai încungiurat Lipova și cu aju- 

„toriul lui Sardite başa o ai şi bătut dinpreună cu Ineul și 
Aradul și tute trele le-au întărit cu străjari nol.» Aşişderea 

scrie Brentan 2, 
„Iară ucigătoril lui Gavriil Batori (precuni scrie Salardi 3), - 

Nadani, Silaşi și: ceia-lalți, gândind 'că: plăcut lucru ai fă- 
cut ţerel şi că pentru. fapta. lor dobândi-vor mare vrednicie 

şi har de la prințul cel noă, când saă adunat ţ&ra în a- 
nul 1614 la Mediaș, mersau și e! acolo forte împenați și | 
mândri, și după: ce ar fi petrecut cu mare sumeție vr'o câte 
va dile, o: dinedră făcutu-s'aii în pripă: mare r&scâlă între - 

1 Sethus. Calvisius in opere | 
Chronologico ad li. a. - 

“? Ignatius Brentanus in Epitome gyar Kronik. 1. Kânyr. 6 Resze- Chronologica Mundi Christiani ad ben. 
ann. 1614. - | pen, 

Cronica românilor. Tom III. . | 1 

„9 Szalârdi Ianos a! siralinas Mâ- 
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pedestrași și între ceia-lalți ostaşi asupra lor gonindui pre- 

tutindenea prin oraş. Iară dânşii prindând de veste mai 

nainte și-a ales o besereculă, ce este între răsărit și medă 

n6pte lângă zid, şi în foişorul el au 'scăpat; unde închi-A 

dându-se nenumărate glânțe s'aii împuşcat asupra lor, şi el i 

încă până ce le-ai ţinut iarba de pușcă și plumbi, pe mulți 

au culcat și aii omorât; ce mai pre urmă sfărşindu-li-se acestea, 
ostașii au năvălit preste “dânșii în turn, și răsbindu” i-au 
prins și tăindu-le mânile i-au aruncat jos.la pămint, unde E 
fură tot smicâle tăiați.» Așa sau izbândit uciderea cea ne- 
cuvi6să a surcelei cei mal de pre urmă în partea bărbă- 
tâscă a familie! Batorescil ceit prea lăudate în lumea tâtă, 
din carea familie despre partea femeiască până în anul 1811 
dile 18 ale lui Fevruarie când scrii acestea în curtea prea- 
luminatului şi preaosfinţitului arhiereului românesc domnu- -! 

„bul Samuil Vulcan cea din Oradea Mare, mal custă fârte lău- 
date surcele în vestită familia Bioc Defpulia, în carea mult este - 
vestit domnul Iosif Biochi doftorul cel ma! lăudat pe vremea .. 
de acum, căci familia nobililor de Bioc este prăsită tocma din 
sora prinţului Gavriil Batori, precum arată genealogia. cea 
prin comitul Iosif Haller şi prin baronul Gavriil Şileni, a- 
mândoi baroni a ţerei, în Poşon în 18 Iulie din anul 1802 
iscălită și întărită. 

Samuil Targovschi, carele în anul de curând trecut se -: 
trimescse prin poloni la pârita lurcescă așupra lul Stefan XI 
Tomşa domnului „Moldovei, precum scrie Piaseţchi 1, nu - 
multe au isprăvit la turci, ci mal vârtos, au. întărâtat și 
mal lare pe numitul domnul Moldovei, de at aţițat pe tă. 
tari să prade Russia de doao orl şi în anul de acum Și în - 
cel viitorii 1615, pentru care faptă Stefan XI Tomșa nu pu- 
țin Sau hulit de poloni, dară cu mult mai tare sau lău- 
dat el de Paul V patriarhul Romei în 15 Noamvrie din a- 
nul acesta: 1614, pentru evlavia şi râvna lui spre credința. 

! Paulus Piasecius in Chronico ad aun 1614.
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cea catholică și adevărată, precum arată arhivul din Vatican 2, 

ZAnul 1615. Despre Radul XI feciorul lui Mihail IV său al 
- Mihnei celui turcit, carele ai urmat în prințipatul Valahiey 

lui Șerban sai Radul X precum s'aii arătat la anul 1611, se 
II cetsce: în, legile Ardelului?, că în anul 1613 când ai ju- 

rat Gavriil Betlen prințul Ardâlului, ai. fost de faţă în Ar- 
del dinpreună cu Stefan XI Tomșa prințul Moldovei, și 
tustrey au. făcut alleanță între sine. lară Anonymul româ- 
nescâ,. scriind. despre dânsul, așa cuvintă: <Radul! (AI) 
vodă ai prefăcut mânăstirea Radului vodă din Bucuresci, 
ce era făcută .de moșşu- -scu Alexandru (II) vodă la 1&t 1568, 
iar preste anl 27 în domnia lut Mihail V vodă întrând Si- - 
nan bașa în Bucuresci au fost pus erbăria în mânăstire Şi 
dându'i foc, s'au sfărmat şi ai prefăcuto Radul vodă la 
lât 1614, Ai domnit ani 5.» 

Prea vestitul Enghel4, încă așa scrie despre Radul XI. 
«Mai nainte de a merge Radul la Arde], au avut'de a face 
cu unii neascultători din țeră; căci după hronica lui Fil- 
ştih Gre-care bocrii de frunte şi stolnic mare, a nume Bor-. 
șaş din satul Mireseni, carele se născuse în Bucșani Şi-a 
călcat 'jurămintul de credincioşire, și ai jurat dinpreună 
cu alții opt bosri, ca să se curăță de Radul vodă, și să 
pună în locul lui prinţ pre Mihail armaşul. Pricina pentru 
care -ai vrut ei se facă lucrul acela, acesta ai dato: că 
Radul feciorul lui Mihnea ai adus cu sine din Țarigrad şi * 
din Romania, mulțime de greci, carii s'a aședat în- Vala- 

„hia, și ai supt ţ6ra. Care lucru românii cei” inimoşi 
de atunci adevărat nu'l putea - suferi; ci Radului vodă i 

„Sati descoperit sfatul bocrilor acelora și pre toți i-au prins 
Și i-ai spânzurat afară - de Bucuresci prin. totă (era spre 

N : Archivum Vaticanum Armar, | 2 Anonymus Valachicus i in Mss. 
R tom. 10. :p. 52. | Chronico cap. 44. 

Approbat. constitut. part. II, Hist, 
Valachiae Part. 1. p. 181. Tit Art 8. N, 8. O | seg, ! 

+ Ioann. Christ. Engel in vecenle
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pilda altora. Şi fapta: acesta se vede a fi fost- pricina 

că Radul după o domnie de patru ani, adecă în anul 

1615, sau măzălit prin pârta tureâscă.» Până aci prea 

vestitul Enghel, carele -mult smintâsce aci în hronologiă, 

pentru că Radul XI după ce sai aședat în anul 1611 în, 

locul: Radului X în Valahia cinci ant ai domnit, nu patru, 

precum saii vădut din Anonimul românesc cu puţin mal 

- nainte, şi se va mai vedea şi la anul viitorii. Aşa dară, 

Radul XI, nu s'au măzălit în anul de acum, ci în cel vi- 

itoriă precum se va artta acolo. 

Brentan ! la anul de acum cu puține . rânduri multe în- 

câlcâsce dicend: «Hanul tătarilor din Crimeea jăfusce 'Rus- 

sia, dinpotrivă rușii povăţuiți fiind de Visnovilchi și de Co- 

rejchi, pradă Dachia, omorând pre crăișorul eij, şi punând 

în locul lui .pre Mihailon.» Din carea încâlcitură atâta cu- “- 

I6ge, că: tătarii în anul de acum 'iarăşș aii prădat pre po- 

lont; iară polonii supt povăţuitorii mai sus numiţi, pentru 
acâia au năvălit în anul de acum în Moldova, ca se înti- 

rescă dintr'ensa pre Stefan XI Tomşa, carele alungase pre | 

Constantin Moghila în anul 1612, precum mai chiar se vor. 

dovedi acestea din câle ce le voii scrie la anul viitoriă. 

Anul 1616. <La anul 1616 (dice Spondan ?) sfadă saă por- 

nit în Ard€l între Gavriil Betlen [și Gheorghie Hamonnai, căci 
Gavriil Betlen] vrea să dea Oradea-Mare turcilor. pentru a- 

părarea sa, precum dăduse mâl nainte şi Lipova cu mal 

multe locuri ale Ardâlului și Ungariei.» Ci pricina. sfeqil 

între Gavriil Betlen şi Gheorghie Hamonnal nu alâta au fost 

darea cetăţuicilor mal sus numite supt turci, cât voința ce- | 

lor ce ţinea cu împăratul Ferdinand II, ca se pună prinţ 
precum mărturisâsce Zavodschi3 în Moldova în locul lui 

Stefan XI Tomșa, pe Petrașco feciorul lui Mihail al V dom- - 

1 Ignatius Brentanus in Epit. > Henricus Spondanus in Pro 

“Chron. Mundi Christiani ad ann, | Iisione ad. ann. 1646, 

1615 DR A An, 3 Zavodski apud: Stephanum 
Catona ad. ann. 1620, p. 604 segg.
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” nulul Valahiei şi ginerile Radului X; şi în Valahia în lo- 

cul Radulul XI-pe Radul X. "Despre care lucruri Samoil 
- Gronschi 1: încă așa scrie: «Gheorghie Hamonna!, ca se pâtă 

trage pre mai mulți în partea sa asupra lui Gavriil Betlen, 
aă luat cu sine pe Radul cel izgonit din patria .să, şi ve- 
nind la adunarea. comitatului Zemplinului, aă poftit de la 
dânșii ca pe Radul, ca pre un sârgunit, se'l 'petrâcă şi se!l 

ajute până la marginea țerei; dară zemplinânii atâta s'a 

împrotivit. lui Hamonnal, cât puţin ai fost, de nai prins 

arme în contra lul. Ci: Gheorghie Hamonna! 'nici aşa osto- 
indu-se, s'aii rugat şi de bașa din Buda, ca se! stea întru 

„ajutoriă, dară acesta nau voit; şi ungurilor încă fără de 

„zăbavă le-au scris, că el scie cum că dânșii vreau se ducă 

| pre Radul în Valahia, drept” aceia se încete, nici se îndrăz-: 

nâscă a face una ca acâsta împrotiva păcei şi a legături- | 

“los, pentru că el cu oștile cele de supt: sine va ajuta Va- 

„lahiel şi va fage tâte, câte va vrea Dumnedei, din care dise 

„mult sai înfricoşat toti ungurii. Iară Radul perdându'și nă- | 

; dâjdea de a dobândi ajutoriă din Ungaria, au trecut în Po- 
lonia şi de acolo. în Pocuția, -mult străduindu-se ca, să'și 
potă câştiga îndărăpt Valahia, — — — şi strângându'şi bună. 

și formâsă 6ste în Polonia: cu ajutoriul.. povățuitoriului Sa- 

-muil Carețchi, vrea să năvălâscă în Vâlahia. Acesta urmâ- 

cându-o împăratul turcesc, aă poruncit prinţului Gavriil Be- 

 „tlen, ca se stea Radului împrotivă. Drept acâia Betlen.ai 

| și trimis pe Mihail Toldalaghi cu re câte oști, împrotiva . 

luy; “ci mal "nainte de a sosi Toldalaghi la Iaşi, Radul cu 

„ polonii- se învinsâse și se bătuse de. turei.» Despre : carea 

- învingere a turcilor Piaseţchi2 cuvîntă precuri urmeză: 

Fiind că în anul trecut seimul leşesc puin sau nevoit 

se împâdice primejdiile ce venea asupra țerei, primejdiile 

! acâle în anul de acum grămădindu-se cu mult mai mare 

1 Samuel Grondski în Ms: La- 2 Paulus Piasecius in Chronico 
, "| Gestorum in Europa Singularium 

tino ad. ann. 1616. E ad ann. 1616,
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pultâre ati luat, pentru că „batjocura cea în Moldova sufe- , 

rită, când Tomşa: aii scos dinir'ânsa pe Constantin Moghila, 

şi turcii aii cuprins ţ6ra, apărându-să numai prin Samuil 

Coreţchi și Mihail Vişnoviţchi cumnaţii lui Moghila, povă- 
țuitoriului celui nu de mult tăiat, — — — (pe turcă din- 
preună cu Tomșa de 15 ori îl învinsâse, mai scosâse din: 

(tă Moldova), lătuşi mai pre urmă acestea de ajutoriul. 
ce venise lurcilor, sai învins și au slăbit cu totul; că 
Vişnoviţchi ai murit. de bâlă, iară pe Coreţchi Pai pără- 
sit ostașii, sau pentru că .nu li s'au plătit l6fa, sai pentru 
Stanislav Zolchievschi generariul cel mai mare, i-ati spă- - 
riat, și le-ai poruncit, să se întârne îndărăpt, și aşa r&- 
mânend Coreţchi, cu singuri 500 de călăreți, numa! de ru- - 
șine sau lovit cu Schinder başa, de carele sau învins, s'au 
prins și sai lrimis la Țarigrad.» După acâstea scrie ace- 
laş Piaseţchi că seimul leşesc cel în Varşovia ținut la sfâr- 
șitul lui Aprilie din anul acesta 1616, aă trimis pe Gheor- | 
ghie Cocanschi sol la porta tureâscă, ca se facă 6re-cum să 
se măzălâscă Stefan XI Tomșa din domnia: Moldovei, 
“carea iarăși îl aședase Schinder başa după prinderea a 
Corețchi, 

Din câte am scris la anul de acum din Zavodschi, din : 
Grondschi şi din Piaseţchi, apoi la anul 1615 din Anony-. 
mul românesc, poţi culege, că mult smintesce şi aci prea- 
vestitul Enghel1, când scrie, că pe Radul X Tomşa lau a- 
jutat se năvălescă în Valahia, pentru că Tomşa au fost 
protivnic polonilor şi lui Coreţchi, cu caril se însoțise Ra- 
dul X. Din disele lu! Zavodschi încă chiar se vede că Ra- 
dul X, împrotiva Radului XI ai fost: pornit în anul de a-.. 
cum, și așa Radul XI în anul de acum at trebuit să se; : 
măzălâscă, nu în cel trecut, precum sat dis şi acolo. Că. 
dice. prea vestitul Enghel 2, că Radul X cu bani împ&ratu- ; 

| 
j 

! Toann. Christianus Engel in recent. Historia Valachiae part. li 
p. 282. — 2 Idem Engel | e. E. 

)
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lul Sati sculat asupra Valahiei, nu grezâsce, pentru că -şi 
manifestul.statului evanghelicesc acâia arată 1, dicând: «Mai 
încolo numitul Radul are prea: mare I6[ă de lună pentru. 
t6tă întâmplarea. spre desmerdarea clerului. Tot acelaș ma- 
nifest cu puţin mai! în sus: disâse, că sculându-se Andreiii 

- Loncal în anul 1616 asupra protestanților, sârguința lui 
ce fără de l6ge, şi Radul izgonitul vodă al Valahiei cu os- 

„taşii-săl vrea se se ajute şi nedojenindu-se de cineva ca 
să se lase de scopul.săă cel răă, la atâta venise, cât de 
nu i Sar fi fost tăiată stea prin. harduci, asupra cărora 
“mers6se, mare primeşdie ar fi suferit nu numai: Ungaria. 
ci şi Ardâlul.> Pagubă că nu saă însemnat în manifestul 
acesta și luna în care Sau tăiat 6stea Radului X de hai- 
duci, ca se scim întâmplatus'aii acesta mai nainte, sati 
după ce s'au înturnat densul bătut de la Valahia; asupra 
căria, după cum i se pare .prea- vestitului Enghel?, în luna * 
lui lunie se dusâse. Despre urisătariul Radului XI, în Va- 

" lahia voit. cuvinta la anul viitoriă. 

. - Anul 1617. Dintru acelea. care le-am scris la anul ma! de 
curând lrecut, şi la cel dinaintea lui, care se vede că Ra-. 
dul XI sau măzălit din domnia Valahiei în anul 1616, 
dară mare: întrebare este care Alexandru” sai pus în locul 
lui? feciorul lui carele s'au poreclit Coconul, ai acela ca- 
rele sai dis Ilia? Că Anonymul românesc 3 scrie așa: 
«Alexandru IV domnul Valahie! l& 1618: (ci trebue dis 
1616, [nu] 1618). Acesta este fecior: Radului vodă fiului 

E Mihail, Fostau izgonit din țeră. de Lupul păharnicul ce ve-. 
nise cu ungurii de la Ardel.> Ci disele acestea ale -Ano- 
nymului nostru nu pot fi adevărate pentru tinerețele lui 
Alexandru Coconul, despre care yoiă cuvinta la anul 1623. 

1 Manifestum Status Evangelici | conservantur in Bibllotheca Uni-. N 
uod typis aliquando editum ex- | Versitatis Hungariae Pestini. de DIS ala 2 Engel |. ce. tat ad Papatum inter Mss. Ioan- 3 Anonymus Valachicus în Ms. nis Szalardi Lib. 2. Part. 3 quae cap. 4ă. |
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Aşa dară “Alexandru IV, carele ai urmat în Valahia Ra- 
dului XI fiiulur lui Mihail IV, ai trebuit se fie Alexandru 

“Iliaș, despre carele așa “scrie prea-vestitul Enghel!: <De- 
abea aă primit: Alexandru (IV). Nliaș jurămintul de 'credin- 
cioșire în Târgovești, și i-ai venit poruncă de la pârtă, ca 
să se gate cu t6tă putârea sa se mârgă întru ajutoriul lui 
Schinder. bașa asupra polonilor, cari! cuprinsâse Moldova. 
Când să găta Alexandru Ilia la războiu, boril lui pre 
ascuns s'aii sfătuit, ca se omâră pe toți grecil caril se în- 

_ dicsise prin (6ră, sau la deregătorii, sai la moşii, sai la: 
neguţătorii. lară Alexandru carele de nu era ânsuş grec 
de nm, dară prea tare prindea parte grecilor, înțelegând 
sfatul bosrilor, din protivă s'au nevoit, ca de nu pre toți, în- * 
cal pre cel mal puternici se” tae.. Bocriy pricepând cuge- | 
tul. lut Alexandru, unii au pribegit în Ardăl, precum Lupul 

"păharnicul din Mehadia, alţii ai cădut la mila: lui și s'a 
rugat de grațiă pre caril i-au şi ertat de față; pentru că 
se grăbea se mârgă la Schinder bașa.» Despre a cărue 
pornire - asupra polonilor aşa scrie Chemeni lanoş2: «În- 
tracâia pornind Schinder başa asupra. polonilor şi luând: 
cu sine pre doi domni românesci, ardelânilor și lui Ga- 
vriil Betlen încă le-au venit poruncă de la împăratul tur. 
cesc, se mergă lângă densul, nici Sau putut feri, ce le-au 
căutat se mergă, şi să se împreune cu dânsul la Hotin ; şi 
adeverat este, că Gavriil Betlen avea înțelegere cu poloni 
ca un prinţ creştin ce era, și de ar fi mers lucru la bă- 
tae, armele ardelânilor nu ar fi stricat polonilor. Ce vă- 
dend Gavriil Betlen că mat de folos este pacea, sau a- 
mestecat între poloni și. între turci și i-au împăcat la o- 
laltă, cu care fapiă de notă Șl-aă lățit vestea, şi acâsta Sau 
întâmplat în anul 1617.» 

- Iară Piaseţchi2 scrie:. cîn cât este despre venirea. lui 

1 Engel in recent. Hist. Valachine'" part. Î. p. 282. —2 Kemâny. Tânos a' maga €letâben p 50. —3 Paulus E: iasecius in Chronico ad, ann, 1617,
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Schinder :bașa la | marginea Poloniei, Stanislav Zolchievschi, i 
prefectul ostașilor țerer, culegend stea cea plătită Şi mare 
numer de âjutoriă de la mal marit Russiel, se tăbărisă a- 
prâpe de apa Nistrului şi a Morahuei, lângă orașul Bussa, 
unde la câialaltă râpă-a Nistrului aşedânduse 'şi Schinder 
başa, fârte s'au îmmulțit stea turcescă cu ajutorinţa . de 

" Gavriil Betlen din Ardel adusă, şi cu cea din Moldova şi 
din Valahia. Așa dară în vr'o câteva dile trecând turcii Şi 
tătarii prin vad la ripa polonâscă, și arătând voie de a 
se “bate, Zolchievschi afară. de nisce- scaramuce mai mici, 

„ce se făcea dinaintea taberilor, în-carea as6menea se lupta, 
nu Sau slobodit la bătae deplin, măcar că pulea nădăjdui 
biruinţă, fiind că ardelânit: Şi: moldovenii chiar arăta că ex 
vor. părăsi pre turci, şi vor trâce în. partea polonilor.— — 
Ce făcend vorbă cu turcii, fără de. porunca sai învoirea 
craiului și a ţere! aă scris condiţiile păcel, prin care, sau . 
prin cea înşelătore tâlcuire a turcilor tâtă stăpânirea Mol- 
dovei o au tras la sine, și lepădând dintr Ensa pre nmul 
cel vechii, domnii de atunci ati început a. da domnia erei 
Moldovei la Gmeni streini, şi carii sai deschilinit pre sine 
de la alţii cu ceva stricare a creştinătăţii, ba ce e mai 
mult, de atunci domnia ţerei Moldovei să dă la 5menr ca 
aceia, caril făgăduesc ma! mulți bani. Drept acâia domnii 

„cel de acum ai Moldovei nu dai măsurat tribut sai ha- 
raci ca -mat de demult, ci se silesc-'a da tote veniturile 
țerei pe sama cămării ottomanicesci, a se-oști pentru turci . 
asupra creștinilor şi a lăsa pe tătari se âmble: după ' voia 
lor. prin (eră, Şi să o cuprindă pre unde vreaii. Iară 7ol- 
„chievschi Sau întocmit cu turcii ca din Polonia se nu . 
trâcă mal mult vre o Oste în Moldova, ca se turbure țâra, 

„sai pe prinţul cel de turci aşedat într'ensa. Cetatea Hoti- 
nului care se ținea pe samă Moghilescilor, încă o at dat 

turcilor sau moldovenilor îndărăpt, numitul Zolchievschi, Și 
lui Nicolae I[vonia părcălabului “Hotinului fără de vină i-ai
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„tăiat capul; pentru că nu îndată ai dat cetatea cat au 

poruncit el.» Aşișderea scrie Lengnihie !. | 
Din tote acestea şi mal vârtos din disele lui loaan Che- 

meni, se dovedâsce, împrotiva prea vestitului Enghel,. că 

| acelea, care le-am scris, dintr'ânsut cu - puţin mai 'nainte 
despre Alexandru IV Iliaş domnul Valahiei, nu sai în- 
tâmplat în anul 1616, ci în anul acesta 1617. Iară mal 
încolo aşa vorhesce prea. vestitul Enghel 2 despre acelaș 
Alexandru Iliaș. ." 

«Alexandru Iliaș. cât sai înturnat la scaunul săi, indată 

Sau întors şi la pizma sa, şi pe Hristea vornicnl Pai o- 
morât;. omorât-ar fi el şi pre alți bosri, dară aceştea ai scă- | 

«nat la Schinder bașa,. carele după obicâiul turcesc, ca se 
potă stârce bani pentru uciderea vornicului Cristea, fără 
de scirea sa, au poftit 40,000 de galbeni sai ducați de la 
Alexandru. 

«Pentru Lupul păhaznicul. carele pribegis& în Ardei încă 
mult sai n&căjit Alexandru lliaș dintru nceput și în anul 
1618 (nu în anul 1617) aă trimis la Gavriil Betlen, de au 
întrebat, ai: nu este adevărat, că pribâgi! adună ste în 
Ardel? Ci Betlen i-ai răspuns că el nu scie cât ma! puţin 
despre acâia. Prin răspunsul acesta întru atâta s'au incre- 
dințat Alexandru vodă şi s'a odihnit, cât pre cei ce îl 
spunea adevărul despre gătirea Lupului păbarnicului, îl ţinea 
a fi mincinoși, și legațt de codile cailor îl târea şi cârta ca 

"pre nisce nemici al să. Dară nu mult timp ai: trecut, şi: 
lui Alexandru vodă i-ati venit la urechi, că Lupul păhar: 
nicul ai şi întrat în Valahia cu 6stea cea din Ard6l strânsă. 
Acesta audindu-o Alexandru Iliaș fârte s'aă spăriat,- și cu. 
mare pripă au trimis la călăreți; şi la pedestrași, ca să se 
adune întru ajutoriul lui, făgăduindu- le îndoită I6fă; dară 
n'aă aflat vre-o sprijinelă la ostași, pentru că i-ai r&spuns 

1 Lengnichius in iure publice Poloniae Lib. î. cap. IL. s, 6. — 
2 Engel p. 282. sea.
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cu aruicare, că el Și-au călcat jurămintul, lor 16fa li-0 at 
tras, și nici o direptate le-ai făcut, întru atâta, cât er de 
sărăcie armele încă au trebuit să şi le vindă. într acâia la 
sfătuit ca se prindă fuga. Alexandru Iliaș încă i-au ascultat, 

„Și dăruindai cu o pungă de :bani, ai :încălecat și numai 
- călare aă fugit. - Agiungere Lupului păharniculu! în Târgo- 
„veşti ati fost semn, ca pre toți bocrii grecesci dinpreună 

cu şerbii lor să” taie, :dândule vină că aă supt şi j&fuit 
„tera, supt Alexandru Iliaș. lară Alexandru vodă cu așa de 

mare grabă au: fugit numai în caltanul cel de n6pte, cât 
de dâmnă-sa. încă sati despărțit în fugă, şi el ai mers în 
Brăilă, iară densa în Giurgiu. Stefan Tomșa (nu Radul) dom- 
nul Moldovei înțelegând întâmplarea acesta; trimis'aă lui 

- Alexandru vodă ban! și haine, că fugind acesta nimica pu- 
tuse.lua cu sine. Mergând acuma Alexandru vodă - plin de 

„- melancoliă pentru că nu scia de dâmnă-sa, i-au venit vâste 
că dânsa cu noroc ai trecut: Dunărea și ai ajuns la Ruşi, 
unde aşteptă. Audind acâsta Alexandru vodă, ai dăruit 
pre vestitoriii cu mari daruri, și el de sârg mergend „În 
Ruși la dâmnă- -sa, în tot ivpul sau străduit, ca prin 6stea 
turcâscă să se reducă în scaunul stu. Ci. [turci numai pen- 
tru ca, se capete darurile, ce se daă când să mută domnii, 
nu au primit c6rerea ci laă dus la Țarigrad. > 

„Anul 1618. După fuga lui Alexandru IV Iliaş din Valahia, a 
RE despre Liapul păharnicul şi despre câle-lalte întâmplări "din 

Valahia așa scrie “prea vestitul Enghel! mai încolo: «Lupul 
S'aii. și silit se țină domnia erei Muntenesci, și divanul 

turcesc nu Tai primit, ca pre unul carele fără de scirea și 
preste. voia lor număi. prin oștile ardelenescl sai " îndesat 
“a domnie, și că de sar primi, ar ațița şi pe. grecii din | 
Țarigrad asupra lor. Afară de. tăierea tuturor bosrilor ce- 
lor din greci. prăsiţi, alâta -se lăţist ura românilor asupra 
grecilor, de. a” "dat pe neguțătorii cel grecesci din țeră pe 

EI | 

a Engel în recent. Historia Vălachiae Part. 1. p. 282,
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mâna ostaşilor din Ard6l, ca aceştea de la dânşii să'şi scâtă 
lefa. lară Lupul sfatul şi supt povăţuirea căpitanului Buz- 
dugan ai dat, ca toți -neguţătorii grecesci din țeră, . cari 
mal cu samă era 'neguțători de veste, să se cârce, să se 
jefuiască şi să se tae. Drept acâia porta sau grăbit în a- 
nul 1618 (nu 1617) a pune domn Valahiei pe Gavriil Mo-- 
ghila feciorul lu! - Simeon Moghila (precum arată Prai 5. 
Acesta cât au venit în Târgovești, n'ai avut mal mare grije, . 
de cât să prindă pe Lupul păharnicul ȘI pe “Buzdugan că- 
pilanul și se” trimită la Schinder: bașa,. carele au poruncit 
de pre amândoi i-aă tras în țapă. . Si 

Anonymul românesc? la anul de acum numai | atâta scrie 
despre Valahia: «Gavrilă vodă Movila I&t 1618, acesta dom- 
nind şi biruind pe Lupul păharnicul, Lai tăia. Ai domnit. 
ani 1.» Vedi. şi acâlea care le voiă scrie la anul 1630. 

Despre Moldova atâta 'am găsit scris la anul acesta 1618, 
„că polonil supăraţi fiind pentru ac6ia, pentru.că tătarii după 

pacea cea in anul trecut la Bussa făcută între Zolchievschi 
și între Schinder bașa, se aședase în câmpii Buddacului. cel 
din Bessarabia, şi de acolo mal de multe orl jefuia Polonia,. : 
atâta au lucrat asupra lui Stefan XI Tomşa domnului Mol- 

„dovei la turci prin solul Grigorie Cocanski, până ce au mă- 
zălit turcii pe Tomşa cătră sfârşitul anului acestuia; ȘI precum 
mărturisesc Piaseţchi 3, Privati+ și. Moreri5, aă pus în'locul = 
lui pe Caspar Graţiani, despre carele: dice Cantemirl că au 
fost italian, iară Petriţchi”, carele tocma pe vremea lul trăia, 
scrie precum urmeză: «Graţiani era nemţ născut în Greţiu] 
Storian, măcar că alţii almintrelea vorbesc despre nascerea - 
lu) - Pricina pentru carea şi-au lăsat (6ra au fost sărăcia, Și 

, Șieorglus Pay Di Z2 10, 5 Moreriin Dietionario Universali. 
non mus alachi 

cap. 44. y Gacus In 5, 6 Cantemir in Historia Osmaniei 

3 Paulus Piasecius in Chronico  Regni. 
ad ann. 1618. 
„+ Privati nel Diezionario sci- | i , | 
entificato. | toria rerum in Polonia gestarum. 

* loann. Inocent. Petricius in His-
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frate-sti cel mal mare, carele neguţătorindu-se cu pelri scumpe 

se aşedase cu lăcaşul în Țarigrad şi pe Graţiani de tiner îl 

dus6se la sine. Crescând Graţiani la frate-săi, âmbla prin 

țeri și pre la prinți de-și vindea negoțul “şi aşa s'au . îm- 
bogății. Mergând odată în Italia, și vindânduşi negoţul la 

prinţul Toşcaniei, când vrea să se întârcă cătră casă, s'au a- 
___pucat de neguţătorie noao,-adecă saii dat la rescumpâăra- 

"rea de robi, și alegând dintre turci cel ce era: robi în Li- 
vorno, până la 80 tot de cer mai de frunte, Sai. pus în 
corabi€ şi i-au dus în Țarigrad. - — Vestindu-se lucrul și mi- 
nunându-se de o faptă ca acesta cu toţii, împeratul Acmet 

- Pau chiemat la sine şi. socotindu'] credincios Tai dăruit cu 
ducatul dintâe al Naziei şi al Vessachiel, apoi după ceai .. 
isprăvit cu mare noroc solia'la imperatul Matia, şi cu dom- 

-nia Moldovel. | 

Anul 1619, Prea vestitul Enghel 1, după ce au scris, că 
Gavriil Moghila în nu sciă ce războiă ar fi fost cu Schinder ..: - 
bașa asupra l6şilor, aşa .cuvintă despre dânsul: «Hronica 
lu Filştih: nu pomenesce pentru care pricină s'ar fi pus 
-gios din domnia Valahiei, Gavriil Moghila “după întârcerea sa 
numai cât dice, că după măzălirea sa n'aă mers ia Ţa- 
rigrad, ci în Ardel, unde-ai și murit.. După cum se pote 

Și socoti, pe Gavriil vodă . numai ura turcilor carea o avea 

  

€l asupra Moghilescilor” pentru cumnăţia cu polonii făcută, 
laă surpat: din domniă muntenâşcă. » | 

Carea o ai dobândit: Radul Xla doaoa Gră nu în anul 1617, 
cum se înşală prea vestitul Enghel, când vrea se iădrepte 
pre Filştih? ce în anul 1619, pentru că și Anonymul” TO- 

„mânesc încă scrie 3: «larăş Radul vodă sin Mihnea 161$ Scu. 
a doaoa domnie pus de la pârtă: după acâsta laă mutat la 
Moldova, și în Ţera Muntenescă au pus i iarăş pe fiiul său.» 

i: Engel in recent, Hist. Vala- 
chiae Part. 1. p. 284. 

> Filstich. apud Engel 1. c. 

3 Anonymus Valachicus: în Ms. 
ff 

cap. 44. '
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Din care cuvinte al6 Anonymului nostru cuvintul iarăş, 

cest mai despre urmă, se pâte lăsa afară, pentru pricina ce 

o am adus la anul 1617. | 

Tot în anul 1619 sai ţinut seim în Ungaria la Pojon. 
întru ale cărue acte! aceste să cetese : <Radul (X) vodă 
cu al să la cererea comitatului Pojonului să se mute ai- - | 
rilea din orașul Modrei.» De unde şe vede, că Radul X în 
anul acesta - cu ttă Osea. lui era descălecet: în Modra şi 
în ţinutul ei. 

Curând după seimul acesta sau sculat Gavriil Betlen 

cu război asupra împăratului Ferdinand II, pentru că scrie 

Calvisie? : «În anul 1619, luna lu! -Septemvrie Gavriil 
Betlen prințul Ard6lului, primind cărțile. deregătorilor Bo- 

hemiei, cu forte mare ste, ce 0 adunase la- Cluj, ai în- 

trat în Ungaria de sus, 18 tunuri mari ducând cu sine; 

şi ai cuprins Caşovia carea i-au şi jurat lui și staturilor 

unguresci credincioşire. De carea năvălire neașteptată ferin- : 

du-se iezuviții, şi alți preoți, pentru că vedea că mânăsti- 

rile și episcopiile se cuprind, călugării. şi canonici! se giu- 

gănesc şi alte blăstămăţii se fac de ostaşi lui Betlen, de pre 

locurile acele cu glâta ai “fugit. Tot în luna lui Septemvrie 

„după ce au întocmit 'lucrurile în Caşovia după voia lui 

Gavriil Betlen, şi-aă tras la dânsul şi oraşele cele cu băi, 
Seci şi Redel generaril lui Betlen mergând înainte cu 18000 
de ostași, şi cu 12 tunuri mai multe oraşe au cuprins, 
între care ai fost Villacul, Cetatea cea mare, Vațul, Tirna- 
via, Nitria, Novigradul şi Neosolul, în luna lui Se ptemvrie 

„ Pojonul unde să ţine corona Ungariei şi. clenodiurile cră- 
„esel încă sau închinat prinţului Beilen, “carele ai poruncit 

de în 20 de dile ale aceiaşi luni sau lăcat predicaţiă în. 

1 Acta Diaclae P iensi i Acta Diactae P osoniensis anni Selhus Calvisius in opere Chro- 
1619 inter gravamina 15 ulii 
dictata, nologico p.. 98%. - 

z
a
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besereca cathedratică.» Aşişderea scrii Brietie 1, Brentan ? 
„Spondan3 şi Salardi 4. 

Iară Piaseţchi5 scrie: «Gavriil Betlen prinţul Ardelulu 
f6rte se n&căjea, că pentru năvălirile: polonilor în Ungaria, 
Moravia, şi. Bohemia,  nu'și pote isprăvi sfaturile care şi le 
băgase în cap asupra căsel. Austriei ;. și neavând alt modru 
de a! impedeca de la ajutoriul ei, pre împăratul turcesc 
nencetat îl ruga, ca să se apuce de craiul leşesc, şi se] 
silâscă, ca se! chiamă la apărarea țerilor sale, și mal tare 
se cătrănise drept acâia acelaş Betlen, că Caspar Graţiani 
domnul Moldove! i-au, fost. prins cărțile. ce le scrisese la 
împăratul turcesc, 'şi le-au fost trimis la Sigismund III, cra-. 
iul Poloniei, prin care Betlen făgăduia turcului, că cât mai 
curând va bate Beciul și! va. închina turcilor. Cărţile” a- 
cestea cum că at venit în mânile craiului, Andreiă Lipschi 

„al doilea logofăt al erei, cel ce prin creasa se rădicase la 
atâta -vâlfă din dragoste ca o avea cătr& casa Austrier, 
descoperise lui Betlen prin. solul crăesc, ca acesta se în-. 
frunte pe Betlen pentru unele ca acestea spunându' Și 
omul, carele le-a : fost prins. Așa dară mâniindu-se pentru 
acesta Betlen pe Graţiani, şi aflâna Cuvi6să pricină, de a 

„porni pe turci, să. trimită oști cătră marginea Poloniel, a- 
tâta au făcut asupra lui Graţiani la porta turcescă, de a- 
cesta au poruncit lui Schinder başa ca se mârgă în Mol- 
dova, și saă prindând saă fugărind pe Graţiani dintr'ânsa, 
se pună în locul lul domn pe Radul.>. Aşa vorbâsce Pia- * 
sețchi, ci Petriţchi 6 arată că nu pe Radul, ci pre Alexandru VI 
Pau pus turcil în: locul la Graţiani precum se va dovedi 

“la, anul viitoriu. 

! Philippus Brietius in Chronico gyar kronikânak 2. kânyvre. 4. 
Universali ad. h. a. . reszâben. 

“[Lipsesce nota din manuscripi]. | + Paulus. Piasecius in Chronico % Spondanus in Prolusione ad. ă 
ann. 1619, Nro. 7. ad an, 1620, SER + Szalârdi lânos a sitalmăs Ma- 6 Petricius in Historia Poloniae,
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Anul 1620. La. anul acesta zice Salardi!: Gavriil Betlen 
după ce 'aii cuprins Pojonul cu tâte părţile Ungariei, câte " 
sânt dincâce de Dunăre, nu după multă vreme pre: toți un- 
guri! i-au tras le sine şi în anul 1620, 25 de dile ale lui 
Avgust ţinând seim în Neusol.s'au ales craii Ungariei, co- 
rona ungurescă încă căpătându-o, o aii adus în Cașșovia și 
de acolo în Ezed.> Iară Calvisie serie2: «În anul .1620, 
dile 25 ale lui Avgust Gavriil Betlen în Neusiol la pofta 
solului turcesc sai ales craii Ungariei şi Sai şi vestit prin 
palatinul. > Aşișderea scrie Renschie 3, și Brentan€. 

- Despre perirea lui Caspar Graţiani domnului Moldovei şi 
„despre războiul care Tai avut polonil cu turci în anul de 
acum pentru Moldova, scrisau Brietie5, Mirea 5, Spondan, | 
Hofman 5, Iulie Bell %, Pufendorfie 19 Piaseţchi 11.și alții; dară 
forte încâlcit și pre. lung; unul prea. vestitul Enghel 12 Sau. 

| nevoit să descurce lucrul, drept acâia dintrânsul aşa ţil. 
pun înainte. «Noul sultan Osman aşa dară au poruncit, ca 

“Graţiani să se măzăl6scă, și în locul lui să se pună A- 
lexandru fostul «domn al Valahiei,-şi împlinirea poruncei 
Sai. încredințat lui Schinder başa, stările dinpregiur arăta, 
că turcii la mal. mari se. gală asupra polonilor pentru că 

„pre Ocinovchi. solul polonilor când aă întrat în Țarigrad, 
se înoiască legăturile cu scandală Vai primit, întâmpinân- 
du'l Sul başa carele e:mal mare preste hingheri. Schinder bașa 

! Szalârdi Iânos a! siralmas  Lipsesce nota din manuscript). 
Magyar Kronikânak 2. Kânyvenec |: 

5 Hofma i xico. 
4. Reâsz6ben, manus in Lexico 

2 Sethus Calvisius in opere tri iu Bellus in Laurea Aus- 
Crhon. p. 986. riaca Lib. 4. p. 890. seg. 

2 Toannes Reiskius în Appendice 19 Samuel Puffendorfius în întro- 
Chronici 'Turcici Lib. 4. cap. 2. | ductione ad hist. Europeam cap. 

+ Brentanus in Epitome ad h.a. | 10. $ 10. 
5 Brietius in Chronico Universali 1 Paulus Piasecius in Chronico 

ad h. a. ad h. a. : 
6 Uder in Prolusione ad an, -= 12 Engel in recent. His. Mol-   „1620 Nro. &. SE daviae p. 257. seg.
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încă nu sai îndestulit numa! cu .6stea turcâscă,. ce ai - 
chiemat Ja .sine. şi pre. hanul tătăresc cu Murza Cantemir și 

„ au luat lângă: sine şi pe -muntânt şi pe ardelâni,: până ce 
ŞI-ati. înmulţit Gstea- cu.60,000. Graţiani după ce'şi at strâns 
i6tă averea şi sau gătit de fugă n'aa. încetat a chiema 
întru ajutoriă pe Zolchievschi și mat pre urmă lau și pornit 
de ai-întrat în Moldova cu 8,000 de ostaşi afară: de slu- 
jitorit cel mulţi, cari după cum scrie. Piasețchi pururea ati 
îngreoiat armada leșescă. 'Graţiani i-ai fost fâgăduit că va sta 
lângă densul cu 15,000 de moldoveni. — — Ci trecând. Zol:- 
chievschi. Nistrul în 2: dile ale lu! Septemvrie din ariul 1620, 
Graţiani în 7 Septemvrie numar cu 600 de călăreți ai mers 
lângă: dânsul, mântuindu-se că ceia- -lalți vădend puţinimea 
polonilor sau împrăștiat. — Armada sat tăbărit lângă 'Țo-: 

“ţora. şi Graţiani -au- luat „pe sine însciinţarea. despre protiv- 
nici, dară .nu. multe ai priceput. “Vassemberg îl vinătuesce 
pe Graţiani, că din viclenie ai tăcut despre armada turceescă, 
în 17 Septemvrie sai ivit 300. de tătari şi în '18 Septem- 
vrie, ai sosit t6tă armada turcescă la leşască,. ci Zolchi- 
evschi n'a „putut socoti de câtă: putere este, drept acâia,. 
în 19 fără. de „noroc Sau bătut cu turcii, Zolchievschi sara 
după bătae ai ţinut sfat, Şi sau otărât” ca a doaoa (i se 
mai țină o „bătae, dară oștile se nu le slobâdă . tare -îna- 
inte, și de ne le va sluji norocul, cu tâte carrele să se 
tragă cătră Nistru ; ci neprâtenii lui Zolchievschi au stârnit 
n6ptea, că el dimpreună cu prătenil săi vrea se fugă Şi se 
lase tabăra de sine. “ 3 Să 

Drept acia ati Şi fugit din tabără Alexandru Calonevschi, 
3 prințul Samuil Corețchi, Strue' şi. Graţiani Și vrea se fugă 

şi ceia- -lalți, dară Zolehievschi cu facli aprinse au călărit | 
prin tabără spunându-le tuturor, că el este gata a suferi. 
tote cu. dânşii, şi arătându-le, că în mai mare primejdie 
se vor, pune de vor fugi, de cât de vor remânea la: olaltă, 
Şi, adevărat reu li sai întâmplat celor ce au fugit; pentru 

  

   
   

  

că Calinovschi sau înecat în Prut. Iară. G criptate 1t 

„Cronica românilor. “Toni Iu, => „Roatrsnă + 
<«_g: Waivaisi a. 

<TD
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cu moldovenii săi, ci fu ucis de dânșii ca pricina nenoroci- 
rel lor, sai precum scrie Vassenberg de un țeren întru a 
căruia casă au fost scăpat, şi capul i sai dusla Alexan- 
dru (VI). Corețchi cu ceia-lalți sai. înturnat în tabără, şi 
în n6ptea acâia s'aii jefuit corturile celor fugiţi. Pentru fuga 
acestora, pentru cel răniţi şi pentru ostensla şi flămândirea 
cailor celor din tabăra . lezâscă, nu sai mal ţinut bătae 
de dânşii, ci saă tras îndărăpt. În 6 Octomvrie era departe 
de Nistru şi de Mohilov numai o milă de pămint, și în 
n6ptea următore. s'ăă împrăștiat tâtă tabăra 'leşască. Așa 
Sati prins Corețchi, Strue, Bălăban și alţii, Coreţchi după a- 

> ceia s'au spânzurat în Țarigrad, iară Zolchievschi su. tăiat 
în fugă, și capul lui sau purtat prin tabăra turcâscă. Stanis- 
lav Chenieţpolschi sau prins și s'au dus rob la Țarigrad. 

"O parte. a tătarilor ai trecut Nistrul de ati prădat Russia 
"Și Podolia, aşa sai sfârmat războiul din anul acesta.» Și 
așa sau făcut şi Alexaudru VI domn Moldovei, despre 
carele mai muit voii dice la. “anul viitoriă. 

Anul 1621. Caspar Graţiani, domnul Moldovei, care aii perit 
în anul trecut, au trebuit să fie fost scris și la patriarhul Ro- 
„mel pentru ajutoriă, căci după, mortea lui, adecă în 20 Noem-. 
vrie din anul 1620 i-aii răspuns Paul V că se bucură pentru 

„acelea care le-ati pătrat spre mărirea lui Dumnedeu şi 
înălțarea besâricey, dară că "1 pare rei căci nu! pote daa- 
jutoriul cel poftit, precum arată acesta arhivul din Vatican !, Dă 
Iară despre următoriul lui Caspar Graţiani așa scrie prea 
vestitul Enghel2: «Alexandru (VI) 1620—1621. Așa sau 
chiemat următoriul lui Graţiani' după sciulă istoria războ- - 
iului de la Hotin. După Petriţchi-fostaă el de nm grec, 
Şi votav vameșilor din Țarigrad, drept ăcâia cunoscut la 
sultanul, și domnia o ai cumpărat cu bani; novo anno 
novissimo anno potentiam pecunia adeptus, Vassemberg 

1 Archivum Vaticanum Armario | 2 Engel in recentiore Hist, Mold, 
48. Tom. 2: p-. 154 p. 259. seg. 
$ ze i ș I E 

“ aa 

i r a. ae „3
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scrie că țerânului, carele i-au dus capul. lui Graţiani în loc 
„de al dărui, i-au tăiat capul. 
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<Grijea cea ma! mare a'lul Alexandru TD ai fost -ca se 
deschidă sultanului Osman calea la cuprinderea Poloniei, 

| drept acâia sai. rânduit lângă dânsul un Capigi-bașa ca 
se ia sama. În primăvara din anul 1621 au trebuit să se 
facă pod preste Dunăre, gătirile acestea grOznice au deştep- . 
tat pe poloni. de ȘI-au pus generarii mare-pe Carol Cod-.. 
chieviclfşi au adunat la o laltă 35,000 de: ostași supt cea 
mal strânsă regulă, dară totă- -armada acestă n'a avut fără 
numa! 28 de tunuri, până ce nai venit întrun târdiu c6-. 
zacil iarăş cu atâtea tunuri. Iară Alexandru Viaii trebuit 
se trimită la poloni pre Gre-care italian din Candia, a nume 
pe Vaptista Vevelli, cu formâse condiţii de pace, dară cu 

- adevărat numai ca .se şpionâscă. La Codchievici era şi Pe- 
tru Moghila * fiiul prinţului Simeon, carele acuma de mult 
lâcue în Polonia ca 'sârgunit, şi după mortea: lui Zolchi- 
evschi aflas& patron pe Codchievici, precum și Buzescul 
bosriul din Moldova. Codchievicl aşa de înțelepțesce şi-au 
orânduit lucrurile, de ma! nainte aă luat Hotinul prin Sta- 
nislav Lubomirschi, apol sai sârguit pântru zăhărea, şi ca 
să și țină ostașii în .rând, și mal pre urmă în 15 'Av- 
gust tabăra. şi-au aședat dinaintea Hotinului. În 30 Avgust | 
sositaii în tabără şi. „crăescul prinț Vladislav (IV) cu 

- 16,000 de ostași, în 30 Avgust, şi în 1 Septemvrie au sosit 
şi cozacil, la tabăra polonâscă mult zăbăvindu-se la turci | 
mai nainte. Sultanul Osman într'acâia se apropia, şi A- 
lexandru (VI) din Iaşi eşind Tai întâmpinat. “Iașii, după 
cum scrie Vassemberg, sau aprins prin moldoveni de ai 
ars. Ostea cea mal. ușâră a moldovenilor o povăţuia .Ber- 
navschi duşmanul cel mai. mare al podol&nilor, în.2 Sep- 
temvrie aă început scaramucile cele mai de'nsemnat -ale 
războiului acestuia. Sânguri tătari! era la 80, 000 într'ânsul 
şi tâtă năvala turcescă se pornise asupra 'sanțurilor coză 
cesci dară nu fără de multă versare de sânge. În. 6stea:.
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tărcâscă era de faţă şi Radul (AI) domnul Valahiei, cârele 
în 18 și 14 Septemvrie prin Vevelli au îndemnat pe po- 
loni se facă pace. cu turcii, pe poloni îi asuprea multe bâle 
şi mare ciumă de cai, zăhăr6 oa încă le lipsea, generariul "lor 

„ Codchievici aşișderea murise în 24 Septemvrie. „Mișlocitoriii 

de pace era Radul (XI) domnul Valahiei şi Caperdzici ba- 
nul Craiovei; închieturile păci! nu mult au folosit. poloni- 

lor, măcar ce die cel ce au scris despre războiul de la Ho- 
tin. Condiţiile ce sau pus spre folosul Moldovei după Iacov 
Sobieţchi sânt acestea: Ca în Moldova să se-pună domn 

- creştin, şi voitoriti de bine polonilor, iară nu mahometani- 
lor; ca Hotinul să se dea îndărăpt moldovenilor, ca negu-. 

țătoria de âmbe părţile se fie slobodă; şi ca se iase din Mol- 
dova amândoao armadele.» Aşişderea scrisese - Piaseţchi , 
Julie Bel:, “Lengnihie 3, şi Puflendorfie?. | 

Vassemberg * scrie că Osman, împăratul turcesc, mâniin- 
du-se pe Alexandru 'VI: domnul. Moldove!, pentru că n'a 
apărat Hotinul, ci ab lăsat de Tau cuprins polonii mal na- 
inte de a se face pacea de la Hotin, la sfârşitul lunei lu 
Avgust Pai tăiat dimpreună cu. 400 de moldoveni. Aşa 
dară Alexandru VI domhul Moldovei n'aă fost Alexandru IV 
Iliaș, fostul domn al! Valahiei, precum s'au înşelat prea ve- 

“stitul Enghel la anul trecut; pentru că Alexandru. IV Tliaş 
nu Sau tăiat în anul de acum, ci iarăş au domnit în Va- 
lahia la anul 1628. Ci Vassemberg încă greşasce, când 
scrie, că în locul lui Alexandru VI ai urmat Radul XI pen- | 
tru că nu acesta i-a urmat, ci Stefan XI Tomşa cu a doaoa 
domnie, cum se va arăta la anul viitorit şi la anul 1623. 

! Paulus Piasecius in Chronico * Samuel Puftendorfius in In- 
Gestorum in Europa singularium dueti , E ad ann. 1621, troduclione ad Hist, uropeam 

2 Iulius Bellus in Laurea Au- | cap. 10. S. 10. 
siriaca Lib, 5. p. 584. seg. : -% Wassemberg in Gestis Vladis- 

: Leungpichius in lare Publ. Po-: lavi IV. 5. 97. - 
loniae Lib. 1. cap. 2. N. 6. avi N p 97.
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Calvisie 1 aşa: scrie la anul de acum: «Cu începutul lunek 

lui Iulie din anul 1621, tătaril: până în 12,000 sau tăiat, 
fugărit și robit prin poloni din. Moldova, în luna lui Av-. 
gust, Gavriil iarăş au cuprins Tirnavia, dară Pojonul în ză- 
dar lau -cercat; în 20 Septemvrie pornind din Tirnavia că- 

„tr& Moravia, dinpreună cu Ioann Gheorghie marbionul din . 
Brandeburg, au cuprins "Scoliţiul Și Strasniţiul. - 

- Anul 1622. La anul acesta aşa scrie Brentan 2: < Gavrii 
Betlen prinţul Ardâlului ai dat înapol “împăratului corona 
Ungariei, cu carea sau încoronat avgusta în seimul. de la, * 
Șopron crăiasă Ungariei.» Ortul și progresul nâmurilor din 

„ Dachia 3 încă dice despre -Gavriil- Betlen: «In anul 1622 
ati intors” corona cea crăiască. împăratului Ferdinand II lă- 

“ sându- -se -şi de titulul cel crăesc, drept acâia sau numit de 
împeratul prinţ S. împărăției romanilor, prinț Ardelului, şi _ 
povățuitorii Oppuliei şi Ratiboriel.» 

Precum scrie Samuii Cuşevicl £, tot întru acesta an au 
mers și Zbarovie sol la “Țarigrad despre partea, polonilor,; 

pre carele lau întâmpinat domnul Moldovel Stefan XI Tomşa 
Sau cum îl numesce Cusavici Thoma la Prut, si i-au slo- 
bodit. pe Vaptista Vevelni carele era prins în laşi, ca săl 
"ducă cu sine la Țarigrad se fie tălmăciariă. Iară Râdul XI 
domnul Valâhiel la marginea ţerer au trimis pre un boriii 
întru întimpinare, şi el numai în (6ră Pai primit dimpreună 
cu fiiul. s&a Alexandru, carele în anul viitorii va, fi al: cinci- 
lea în sirâoa domnilor muntensscl : şi find-că Radul XI. 

"era podagric cu [lectica] ai mess la Zbaravie de Pau ospă- 
tat, și Tau cinstit, Şi dăruit. cu dol asturcani. Drept acsia. 
Zbarovie au mai iubit pe Radul XI dară pe Stefan” XI 

1 Ni Calvisius în opere | s Ortus el. progressus variarum 
Chrou. p. 987. seq. - | în Dacia Gentium p, 146. 

: lenatius Brentanus in Epitome | - + Samuel Cuszevicz în narra- 
“Chronologica Mundi Christiani ad | tione Legationis Zboravianae de 
aun. 1622. . “4 anno 1622, . a?
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Tomşa lau urât și atâta aă lucrat la pârta turcescă asupra 

„ul, până ce laă măzălit” în anul viitoriă, cum vom vedea 

„acolo. 

Anul 1623. Grigorie XV patriarhul Romei, „precum arală 
arhivul din Vatican 1, în 15 Mai, din anul 1623, ai scris 

lui Rudolf Cumin, adecă Radului XI prințului Valahiei, pre . 

„carele îl laudă .pentru stătornicia lui în credința cea ade- 
v&rată şi! comândă pe minoritul Andreii Bagoslovichie, pe 

"carele împreună: cu 6 soți îl trimite în Valahia, Moldova și 
Bulgaria, ca se propoveduiască credința cea pravoslavnica. 

Aşişderea comândă lui Stefan Tomşa prințului Moldovei pe 

doi călugări. Din care comândări chiar se vede că până în - 

luna lui Mai din anul acesta-încă nu se măzălise, după: 
„aceia precum ai mărturisit Cuşevici la anul trecut și Ano- 

nymul românesc la anul. 1619. 

Tot Anonymul românesc? aşa vorbesce şi la anul de a- 

cum: «Alexandru (V sau Coconul) vodă: lât 1623 fecio- 
rul Radului (XI) vodă Mihnei, în domnia lut aă robit turcii 

„țera și la I6t 1625 au isprăvit mânăstirea Radului vodă ce 
era făcută de tată-săi; iară tată-său murindi în domnia | 
Moldove! ai trimis de Pai adus mort şi lau îngropat în . 

mânăstirea lui, şi Tai măzălit şi pre el împărăţia. Aă dom- 

nit ani 5.» 

_După măzălirea lui Stefan XI Tomşa prea vestitul Baghel 3 

din Filștih și dia Cușevici cel la anul. trecut adus înainte 
așa cuvîntă : [<« Apărarea] Moldovei mult o socotea pe vremile: 

acâlea turcii, drept aceia [au numit domn] pre Radul (XI 

domnul Valahiei) la.: carea poloni încă lau ajutat, după 
" Cuşevici, 

- «Alexandru fiul Radului 1623— 1628, din osebită mila 

a “Archivum vaticanum Nr. 5. 
ann. 3. inter. Brevia Gregorii AV. | 

-p. 67. Seg. ” recent. Hist. Valachiae part, |. p. 
2 „Anonymus. Valachicus i in Mss; Dg4 - | ă 

cap; 44. e 

s Toannes Christianus Engel in
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turcilor cătr& Radul cel podagric sai pus în locul lu A--. 
lexandru fiiul său cel prea tiner, pentru carele aă ocârmuit . 
(era unil boeri înţelepţi. Iară după puţină vreme sat ră. | 

” dicat nisce călăreți din satele Monesci, Ghirghiţea și Ruși- 
devede, şi auă vrut se alunge pre. Alexandru (V. Coconul) 
din domniă, ca pre un tine şi neharnie de a stăpâni. Ci . 
numiții mal sus boeri ai adunat câle-lalte oşti şi: mergând 

“la Monesci ai răsipit pe rebilie. După acesta iarăș S'au ră- 
dicat nisce Omen! neodihniți din banatul Craiovei, şi au 
ales, domn pre Gre-care Paisie; dară și pre acesta Tau bă- 
tut borii aceia. După tote acestea au chemat Radul pre 
fiiul .săă Alexandru la sine în Moldova, și ai .căsăto- |. 
rit cu fata lui Scarlati Șalipul, apoi Alexandru iarăș 
Sai înturnat în Valahia. Curând după acâia au murit Ra- 
dul în anul 1626. de podagră în Moldova; de. unde Tau 
„dus Alexandru filul săi, și laă îngropat în mânăstirea luj, 
cea, întru cinstea Prea-sântei Troiță zidită în Bucuresci (nu 

în Tărgoveşti); supt Alexandru aă prădat şi tătarii țera 
până în Olt așa de reu, cât și după: 70 de an! încâ: sat 
cunoscut pustiirea lor pre multe locuri. Alexandru aă dom- 
nit ani 5 și luni 9, şi apol sai măzălit prin turci în anul 

„de la plăsmuirea lume 7136; iară de la. Hs. 1628, 
Aşa vorbesc şi “Anonymul. nostru şi Enghel despre A- 

“lexandru V sai Cocânul Valahiei, ci eu voit arăta la anul - 
1628 că el prin Gavriil Betlen sai alungat. 

Anul 1624. Spondan! lă anul de acum așa scrie: «În a- 
nul de la Hr. 1624 luna lui Maiă sai făcut pace între 
împ&ratul Ferdinand II şi între Gavriil Betlen prinţul .Ar- 
d6lului, prin 'carea. Betlen sai lăsat de  titulul crăesc şi de o- 
cârmuirea Ungariei. Tătuşi și-au ţinut unele cădinţe într'ânsa, 
până când va, trăi, și altele și pentru moştenil să, dobân- 
dind și titul de „prinţ al împărăție romanilor. » Aşișderea: 

* Henricus Spondanus in prolusione ad ann. 1624. Nro 3, -
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scrie „Brentan 1; iară Salardi2 - dice :- «După acâia -adunân- 
du-se de âmbe părţile trimişi! în Nichelsburg, sai întocmit 

- ca Gavriil Betlen se .dea .îndărăpt corona, și să se lase.de . 
“ titulul crăesc, iară împăratul Ferdinand II sei :dea ducatul 

Opuliei și al Ratiboriei cu tste veniturile lor, şi până. la 
m6rtea lut sei îngădue. “Caşșovia cu comitaturile -Aba-Uivar, 
Borsod, Zemplin, -Bereg, - Ugocea şi Sabolci, şi cu cetățile: 

. Tocaiă, Callo şi Satmariii supt nescare condiţii.» 
Tot întru. acesta an aă' trecut Cantemir -Murza. cu tătarii 

să prin Moldova şi Sniatin de ai prădat Russia, dară s'au. 
"bătut la Martinov de Stanislav Canieţpolschi precum arată 

  

„prea vestitul Enghel3. » 

„Anul 1625. La anul de acum numai atâta am aflat ce sar 
ținea de istoria acâsta, că Alexandru al V Coconul domnul 
muntenesc în anul 1625 au isprăvit mânăstirea Radului 
vodă din Bucuresci, cum sai dis la anul 1623, şi dâră 
în anul acesta, S'au şi căsătorit. Prea “vestitul Enghel î încă 
scrie: «În anvi 1625 cozacil Sai pedepsit prin poloni la 
marea Curacovului pentra năvălirile asupra, Crimulul făcute 
prin dânșii.» 

Anul 1626.. «În anul “de la Hs. 1626 (dice Calvisie 5). .Solil 
“lui Gavriil Betlen prințului Ardelului venind în Berolin, acolv 
în 12 Ianuarie cu numele prinţului s&u ai logodit pre E- 
"catarina marhionissa Brandeburgului, fata electorului loann .. 
„Sigismund și în 16 Ianuarie împreună cu densa au pornit: 
cătr& Ardel, şi. ajiungend în Caşsovia, acolo sai ținut nunta 
cu Grte mare ponipă. - 

Radul vodă feciorul lui Mihail IV domnului Valahier, ca-. 
rele în Valahia : au îost! al XI, iară în Moldova cel dintiu, 

1 Ignatius: Brentanus in Epit,: 
Chron. Mundi Christ. ad h. a. Na , “* Szalărdi. lânos a! siralmas Ma- | tiore Historia Moldaviae p. 261. 
gyar Kronicâban. „_& Sethus Calvisius in opere Chro- 

3 [Engel] in recent.. Historia - . = 
Moldaviae p. 261. - | nologico p. 995... 

"+ Toann. Christ: Engel în recen-.
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încă în. anul de acum ai r&posat, cum sau arătat la. anul 
1623. Iară la anul acesta așa scrie prea vestitul Enghel1 des- . 
pre- dânsul: . «Feclorul ul. Alexandru (V) au făcut se i se 
aducă .trupul;. și să se îngrâpe în mănăstirea sântei Troiță -" 
din Bucuresci. După. cum scrie. Ricant aă lăsat Rudul lu! 
Alexandru fiiulul s&u, un milion 'saă. întunârec de galbeni 
sau ducați, . din carii aă :poltit turcil. parte o sută de mil 

de ducați, DR 
Despre următoriil Radulul în Moldova iarăș prea vestitul 

Enghel 2 scrie: <După mârtea Radului aşa de puţin său a- 
mestecat polonit întru alegerea următoriului, de tocma. pro- 
tivnicul lor sau pus domn Moldovei, carele era cunoscut 
și plăcut “turcilor din bătăile câle mal dinâinte cu "polonil, 

Miron Bernovschi, 1626—1630, > Așa cuvintă prea vestitul 

Enghel, ci în zădar numâsce el împrotiva prinţului Dimitrie 

Cantemir “pe Î Miron: Bernavschi, Și nu Bernovyschi ; „pentru 

că Bernovschi se cetâsce şi la anul 1563, dară Bernavschi 

hicăirea am cetit. D6ră Miron Bernovschi este acela despre 

„carele scrie Petriţchi 8 : <Era în tabăra împe&ratului Osman 
| În anul 1621 Bernovie românul cel vestit pentru ura ca- 

rea 0 avea asupra 'nâstră şi pentru jefuirea Podoliei ş. c.» 

Iară cum că ar fi domnit în Moldova Miron Bernovschi 

până Ja anul 1630 nu pociu crâde pentru acelea care le 

| dice istoria Bălăcinâscă la anul 1629. 

1 

: Anul . 1627. „Precum. scrie. Sussa de Smotrisţio 4. Petru - 

Moghila. în anul acesta. 1627 sau făcut arhimandrit în Pe- 

clar, și după acția. mitropolit în .Chiovia. Prea vestitul: En- 

ghel$ încă scrie:. <În luna lui Iunie. din anul 1627 amân- 
"ol. domnil românescy, „adecă și moldovânul și muntânul 

” 

a Ioannes Christ. Engel in , re-! „. 4. Sussa de Smotrissio pag. 82- 
cenliore Historia Moldaviae p. 261. 121 

“2 Idem Engel .ibidem p. 262. |“ 
3 Joannes Innocentius Petricius 

in Historia rerum in Polonia: ges- | recentiore Historia Moldaviae p. 
tarum p. 93. i 263. 

5 Joannes Christianus Engel in
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au trebuit se trimită fiesce-care câte 7000 de' 6meni, ca . 
se facă o tărime la sboccatura Boristenului în Marea. Ne- 
gră pe sama turcilor pentru împedecarea cozacilor de ]a.. 

“tălhăriile ce le făcea pe Marea Nâgră. Tot intru acesta an 
se afla şi măzilul Ioann Moghila la - Gavriil Betlen prințul 
Ardeluluiy, carele măzil se întitulă pre. sine: Vajvodatus ter- 
rarum Moldaviae, Valachiaeque. transalpinae legitimus ac 
perpeluus haeres; adecă: legiuit şi de pururea moşten al - 
volvodatului ţerilor Moldovei şi al Valahiei; acesta au poftit 

» Slobodenie şi de la Hossutoti. solul chesaro-crăiesc, ca să 
potă custa și în 'țerile împăratuiul. 

“Anul 1628. Jisam la anul 1623 că voii arta la anul de a- 
cum cum că Alexandru V Coconul domnul Țerei Muntenesci, 
nu prin turci. “au măzălit în anul de acum, ci prin Gavriil 
Betlen. Prinţul muntenesc mult năcăjise pre ardeleni. Prinţul 

- Betlen ca să se izbândâscă, au trimis împrotiva lui pre unul 
dintre căpitanir săi, anume pe Paul lancio, cu o parte de oşti 
carele Iaii surpat din scaun şi Pau înterit la turci, iară în 
locul lui au pus domn pe Nicolae visticriul. Ci lucrând şi 
acesta cu nespuse modruri împrotiva prințului Betlen, a- 
cesta au trimis asupra lu! pre David Zolliomil căpitanul .- 
Haromsechiulujy, carele prindându'l Pau adus la prințul Be- 
ten de Pai băgat în temniţă, nici Vai slobodit mal înainte 
de a se rescumpăra pre sine cu 16000 de ducați. Așişde-. - 
rea scrie loann Chemeni!, numa! cât dice că Beldi Chele- - 
men ai făcut acâlea despre care scrie Gronschi, că le-au 
pătrat David Zolliomi, - apoi acâstea adaogă despre. Nicolae 
visticriu! înteritul domnul Valahiei: «Carele apol ai bat- 
jocorit pe prințul Gavriil Betlen, că nu ai sciut dubi 

„după bogăţia lui; pentru că era grec f6rte bogat. Din har- : 
nele și alte scule ale acestuia mie: îmy dăduse prințul Be- 
tlen o sabie tâtă: întrargintată. Întru aceste doao lucruri 

1 Samuel Gron+ki in Ms. ad. ann. 1697. Kemâny lânos, a' maga 
Kâzzel irt €letâben p. 103.
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„din TŢâra Muntenâscă, țera nu o aă prădat ca următorii 

“lui, carii atunci, când sau amestecat în trebile muntenesci, 

nu pusese temeiă ca Gavriil Betlen, carele nai avut vre. 

o nevoie pentru faptele lui; pentru că făcuse temei şi la 

pârta, turcâscă, și din bunurile acelora astupase gurile 6- 

menilorii celor muri, de barba împăratului nu s'aii apucat, 

vodă n'a pus, nici aă ales, nici aii cuprins țâră, nic! și-a 

luat titull ca Batori Sigismund şi ca Gavriil și ca doi Ghe- - 
_orghil Racoți, ale cărora smintâle până în dioa de acum 

„le simţim.» Vedr' ce laudă dă destomânitul Ioann Chemeni. 
- celuialalt desromânit prinţ, lui Gavriil Betlen, de este laudă. 

a jăfui pre. alţii, ca se te înalți pre tine cu nedreptul! 
Dâră în anul acesta ai prădat turcil Valahia, aşa pre- 

cum am scris la anul 1612 și Miron Bernovschi domnul | 

„ Moldovei încă în anul de acum ai. trebuit să se măză- 
"lescă din scaunul săi, pantru: disele istoriei Bălăcenesci, 

care le voii aduce la anul viitorii. | 

Anul 1629. Istoria Balăcenescă1 despre carea cuvîntaiti la. 

“anul trecut, aşa grăâsce:. «Domnia lu! Alexandru (IV) vodă 

Iliaș, anul de la facerea lumii 7137, iară "de la Hs. 1629. 

“ După ce au: măzălit turcii pre Alexandru (V) vodă Coco- 

nul, precum sai scris mai în sus, iarăş au trimis domn pre 

Alexandru vodă [liaş, mutâridull din  țera Moldovei în Tera 

Românsscă, de care nu avemii a scrie „vre! o istorie, fiind 

că noi încă la alţii nu am găsit, fără cât dic, că aă dom- 

“nit doi ani, deci măzălindul turcii, au pus în locul lui pe 

-- Leon vodă. feciorul Jur Stefan (41). Anonymul românesc 2 

„incă dice: «Alexandru -vodă Iliaș I6t 1628, pus domn de 

la pârtă și după doi ani iarăş porta lau măzălit, aă dom- 

nit an! 2.» Iară prea vestitul Enghel3 scrie: « Alexandru 

Iliaș a doao -6ră 1628— 1630. Despre acesta nu pome_ 

1 Codex Valachicus Ms. Bala 3 Ioannes Christianus Engel. in 
cianianus ad ann. 1629. 

“+ +2 Anonymus Valachicus in Ms. recentiore Historia Valachiae Part. | 

„cap. 44. | 1. pagina:285.
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„nesce .alta hronica lu] Filştih și Breviariul | hronologicesc, 
fără numa! că după doi anl iarăș sau măzălit, în. anul 
1631.au venit domn, în - Moldova, pâte fi că muntenilor 
îucă din domnia cea dintâiu le-au fost urât | N 

Din disele cele de la anul trecut ale lut Gronschi și ale 
lui Chemeni chiar se vede, că în locul. lui Alexandru V 
Coconul, nu aă urmat nemijlocit Alexandru IV Iliaș în a-. nul acesta 1629, cum dice 'istoria Bălăcinescă, nu în a- 
nul 1628 sau. făcut domn Valahiei din domnia rnoldove- 
n6scă mutânduse la cea muntenâscă. Din care cuvinte ia- 
râș acesta culeg, că Miron Bernovschi mal nainte de a că- 
păta îndigenatul polonesc, în anul acesta 1629 trecuse la: 

“poloni, precum scrie Cantemir! şi în locul lur „urmase în 
Moldova Alexandru liaș „cu întâe domniă, carele în si- 

_Tâoa domnilor moldovenesc ai fost Alexandru VI, şi lui 
iau urmat în Moldova Moisi Mogbila. cu întâe domnie în 
anul de acum, despre carele aşa scrie prea vestitul Enghel 2 
«Moise Moghila 1629—1631 (nu 1630) cu întâe dom- 
nig. După comitul Maiolin Bisaccionn 2. Moisi Moghila ai fost 

“acela, carele ca un domn nu al Moldovei, pentru că cal-. 
miacamul lu dă lucrat, de poloni au “trimis pe Alexandru 
Piasecinschi sol la ture, şi printr'Ensul au făgăduit, că vor 
conleni pe cozaci de la tâlhăriile ce le pâlra pe Marea 
Negră. Dimprolivă ai făgăduit Moisi craiului leşesc cu nu- 
mele porții turcescl că: se vor opri tătarii, cum serie Bisac- 
cioni. Moisi pre ascuns ai ținut cu muscanil, . şi i-aă în: 
credinţat că tătari! şi de aci înainte “încă vor prăda Polo- 
nia. Starea cea rhal de pre urmă împregiur dovedâsce că 
Moisi pentru densa Sau măzălit aşa de rapede.» Din carea 
poveste a lui Bisaccionn' încă se pâte chiar judeca. că AMoisi 
Moghila în anul 'de acum, ai urmată lu! Alexandra Iliaș “în Moldova, vedi și anul 1631. Să 

1 Cantemir apud. Engel in recent. Hist. Mold. p. 262. — * Engel în recent. Hist. Mold. p. 263. — 2 11 conte Majolino Bisaccioni pa- gina 399. - -
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- Mortea lux Gâvriil Betlen prinţului Ardelului încă în -anut 
de acuni sai întâmplat, care așa -se scrie în ortul și pro: 
gressul n&murilor din” Dachia !:: « Apropiinduse -de mârte 
Gavriil Betlen, aii făcut testament sait diată și au lăsat. 
împăratului Ferdinand Il un .cal' înșălat, înfrânat cu set'sa- 
muri târte forră6se” şi “scumpe, și: 40, 000 de galbeni sai 
ducați, „pre atâta au lăsat şi lui Ferdinand UI: fiului îm- 
pătatulul şi încoronatului craiului. unguresc: și “bohemesc; 
atâta au lăsat și împăratului turcesc. Iară Ecatarinel muerei 
sale. 'au lăsat 100,000 de ducați, 100,000 de 'taleri şi 
100,000 de: florinți, (alţi. die, numai dece mit de: florini 
în bani mărunți), și cetăţile: Muncaciului, “Făgăraşului şi 
Tocainlui cu dominiurile, făcând pre împăratul turcesc exe- 
cutoriii  diatel, iară pre - împăratul Ferdinand II protector 
saii apărătorii muerei și Ardâlului:. Muritau din 'hodropisiu 
în Bălgrădul din Ardel în 15 Noemvrie: din'anul domnului 
1629, în ânul stăpânirei: 18, al verstei 40, şi Sati astru- 
cat în 5 Ianuarie din anul '1630:> Așișderea. scrii Spon- 
dan 3, Brentan 3 și continuatorul lui. Calvisie £.. 

Anul 1630. După mârtea lui Gavriil Betlen, precum scrie 
Continuatorul. lu! Calvisie 5 : «Ungaria de sus sau plecat 
împăratului Ferdinand II, şi pentru că le-au îngăduit în se- 
imul de la Pojon, se ţină l&gea carea o vor voi, fiesce care 
casnic i-aă dat, căte patru. florinți. Insă Gavriil Betlen încă 
trăind se întocmise cu ardelânii: ca după mârtea: sa, Eca-. 
tharina se rămână prințessă Ardelului, și frate-săi Stefan 

„Betlen „se fis gubernatoriă; ci aședămiîntul acesta maă ţi- 
nut.un an deplin ; pentru că mândrindu-se Stefan Betlen 
cu feciorit lui Petru şi Stefan atăta ati lucrat, până .ce Sai 
pus gios Ecatharina în adunarea țerei cea de la Cluș din. 
domniă, şi în locul eil s'ai înălțat Stefan Betlen tot întru 

” 1 Ortus et progressus variarum | 2 Ignatius Brentanus in Epitome 
in Dacia genlium p.. 146. aq. h.a. 
__* Spondanus în prolusione ad | + Continuator Calvisii p. 1004. 
ann. 1629. Nro. 13. . "5 Continuator Calvisii p. 1004.
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aceia adunare a, țerei ; dară. şi acesta fu silit cătră sfârși-, 
tul anului 1630 să se lase de domniă, carea o ai căpătat 
Gheorghie 1 Racoți, precum mărturisesce acâstea ortul Şi pro- 
gresul nâmurilor din Dachia.!. 

În Moldova nu's'ati întâmplat în anul de acum ma! multe 
“lucruri fără numai acelea care le-am însemnat la anul tre- 
cul; iară în Valahia sau măzălit Alexandru IV Iliaș din- 
tru a doaoa domnie, şi sau pus în locul lut Leon Î, des- 
pre carele breviariul hronologicesc 2 dice, că au fost figlio 
di Stefano Tompeja  Vojvoda Principe di Moldavia adecă : 
fecior lu Stefan vodă 'Tomşa prințului Moldovei; Şi Ano- 
nymul românesc. scrie: «Leon -I vodă, Iât .1630— 1633, 
feciorul lu! Stefan vodă Tomșa, îngreuind (6ra cu birarile, 
Sau spart, iară el punea pe boâri de plătea județele. A- 
tuuci sau sculat Mateiii aga cu alți bor şi ai : pribegit 

în Ard, pe carii primindu'! Gheorghie Racoți cu multă dra- 
goste, le-ati dat unguri ajutorii și venind preste Olt au luat și 
pe Roși de acolo, şi lovind strejile lui Leon vodă, “aa biruit 
Mateiti aga, și fugind. sau inchis în mânăstirea Tismana, 
unde neputând răzbi Leon vodă, s'au întors cu oștile în 

“ Bucuresci, și la. întârcere fărte rea at prădată oștile ț6ra.. 
Acesta audindu-o Abaza bașa, ce era pe marginile Dunărei,.. 
au mişlociti la: portă de at dat domnia lui Matheiă aga 
Bessarab. In domnia acestuia au venit întăi Ca ntacuzen 
Constantin postelnicul în Țera Românâscă și dor frați at 

lu! la Moldova, Şi un frate al lu la Crâm.: Au domnit any 3.» 
Care le scriseiă din Anonymul nostru, precum edi se 

țin de ma! mulți any, şi sânt prea pe scurt scrise. Ei drept 
aceia tote le voii osabi după anil în -caril sau întâmplat 
şi le voiu scrie, sai se dic mai bine, le voii întârce pe 
limba. n6stră din prea vestitul Enghel, carele le-ai scrisă din 

„Filștih, şi unde nu se va nărăvi cu Istoria Bălăcinâscă, 
1 Ortus et progressus variarum in Dacia  gentiuna p. ai, seq. 

„2 Il Breviario Chronologico. 
2 [Lipsesce nota din manuscipt]. Ss
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voiă pune şi disele aceștia. Iară preavestitul Enghel ! scrie: 
«Leon Stefan au domnit ani 2, luni 6, dile 22, 1630—1633. 

In protiva lui aă fost jălaba că aruncă prea mare bir pe 
(6ră; el avea în partea sa pe Matheiu aga bosriă de frunte 
din satul Brâncovenii, feciorul vornicului Danciul din fami- 
lia Bessarab. Acestuia i-ai poruncit Leon vodă ca se scâtă 

birul de la țerâni din judeţul Românaţ cel de preste Olt, şi 
fiind că birul era cu mult mai mare de cum sel pâtă plăti 
ț6ra cea cu totul stârsă, țerânil ai fugit caril în cătrăi, şi 
bosril aă: lost siliți de prinţul, se plătescă d&ușii în locul 
țerânilor ; carea silă mult aă sărăcit pe boâri, pentru că | 

aii trebuit se împrumute bani de la turci, ca se îndestu- 

".-lsze pe aprodii cel ce scoteau birul, cari! afară -de bir, mal 

trăgea -pre boârl pentru ostensla lor.câte 30 şi câte 40 de 
ducați. Matheiii aga vădând acâsta, în loc.de a plini po- 

sI runca lui Leon vodă, au fugit în. Ardel cu mai mulți “bo- | 
&rl din Craiova, adecă : cu Aslan vornicul, cu Georgan şi 
Mihail spătarii, cu Barbul păharnicul, cu Brădescul, cu 
Coțofanulu, cu Dumitru slujâriul, cu Filişanul,, cu Mitrea 

„vistieriul.> Istoria Bălăcenâscă 2 pre. bosrii, caril ai trecut - | 
"în Ard6l așa îl însemnă: « Matheii aga din Brâncoveni, 

Aslan vornicul,; Gorgan spătariul, Barbul: păharnicul Brădes- 

„cul, Mihaik- spătariul,- Caţofanul, Dumitru slujsriul, Fileșca- 
nul, “Mitrea visticriul, și alţii carii au fugit pe plaiul Vâl- 
canalul la Hateg în Ardel, Și i-au luat Racoți Gheorghie și 
Zolliomi David cu cinste şi le-ai dat odihnă. 

Despre Avram arhiepiscopul Ahridet, dice viaţa sânilor 3, 
că pre vrâmea. acesta au mers -în Pojon să cinstâscă M6$- 

"tele sântului loann celui milostiv, și cu âmblarea acâia at 
mărturisit că el ai audit din rostul :nareluy logofătului pa-" 
triarcieă din “Țarigrad carele. era om de 90 de ani, cum că 

! Engel in recent. -Hist. Vala- | - s Acta Sanctorum Ruinarti „ad 
chiae Part. 1. p. 285. 

2 Ms, Codex Balacianus ad. h. a diem 23 lanvarii.,
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sânte mâştele acâlea le-au , căpătat în dar Matea. Corvinul 
craiul unguresc. a 

Anul 1631. Mar nainte -de a însemna „ce Sai întâmplat la 
anul de acum în Valahia, iată ÎN “pun înainte „cuvintele lu) 
Chemeni Ianoş 1 carele scrie așa: «In anul 1631, cât sat 
ales Racoți prinț Ardelului, un Ioann vodă măzil, fecior de 
vodă încă sau lipit de prințessa Ecatharina, Şi începuse a 
aduna. 6ste cu banii eil. Numitul Joann vodă luasă din ba- 
nii prinț6ssel până când 'am. âmblat ei la: Oradea mare, 
6000 de florini din Făgăraş. Eu drept acdia în patru dile 
agiungend din Orade în Făgăraș, — — că și pentru pri- 
lej și din voia mea numai. s6ra am întrat în celate, când 
numa! porta cea, mică era deșchisă, şi m'am dus la obick-! 
nuit sălaşul meu, Și atunci mai pre la 1 câsuri mârsă 
afară loann vodă din cetate, şi fiind că ave ea de doao oră 
mai mulți cu sine de cum eram eu cu străjarii, atunci m'am |. 
oguat. A doao di am trimis la Ioann vodă spunându', ca 
să nu îndrăznâscă a întra în cetate, ci cu totă Ostea sa se 
mârgă la oștile țerei, Și ale prințului: pentru că și el încă 
este întrupat. țerei. Trimisam lui ŞI orânduiala prințului 
Și I- -am, vestit, că nu' voii slobodi în lăuntru. Iară el m 
au respuns: că cetatea nu este a mea, el încă este Şer- . 
bul dâmnei cetăței, nu se va duce airea, ce numai în ce- 
tate ; unde venind, ei încă am făcut tote gătirile, Și când 
venea pre lângă şanţ, m'am suit. ȘI et „pe, zid, şi trăgând 
porţile în sus, am poruncit de aă întins puştile asupra du, 
el încă sau înturnat îndărăpt. Dâmnă mea Ecatharina î încă 
naă luat lucrul în glumă, ce aă trimis dot serbi al SEI, de - 
mai întrebat cemi este voia, şi ei mergând la densa, i 
am spus adevărul. Drept actia Ioann vodă Sau. dus în tre. 
Dă'şi, dară n'a mers la Racoți, ci în Moldova, „unde era 
vodă bade-său Moisi, pre carele. așişderea Lai înș șelat, pen- 
tru că făcendu” de scire despre mergerea sa, și așteptân- 

d Kemeny lanos a: maga “6leteben ad. h. an.



  

dul acesta cu tâtă cinstea, numai slugile şi. le- -aă trimis la 
dânsul, iară el numa! cu trei lângă sine sau dus prin țâra 
leșască ma! până la craiul Sveţiei, poruncind căpitanilor, 
“şerbilor săi, ca se mârgă intâiu la Moisi vodă şi de acolo 
să trâcă la al doilea bade. al său la Petru vodă carele era. 
om de besârică şi mitropolit în Chiovia, unde ati mers și 
loann vodă, când sai înturnat, și saă întâlnit. cu şerbil 

„SEL. Iară -bade-săă . vlădica dăruindu'l cu multe scule, din 
Polonia ai venit în Ungaria, dară în Ardel a se înturna - 
mau cutezat, ce sai lipit de domnii Priniă, şi printrEnşil. 
şi-au cerut ertăciune; și fiind-că și eu tocma atunci. mă. 
logodis&m cu una din familia. acesta,. macar că mă sfădi- 
sem cu .el mai nainte, ca un creștin lam ertat, și I-am în- 
tocmit lucrurile la prinţul Racoți, de au venit în Ard, ba 
încă și simbrie bună 1 am căştigat; pentru că de au şi e- 
şit tocma atunci Ecatharina din Arde, și Sau împreunaf. 
cu Ceachi, lui loann vodă nu i-au plăcut a remânea la dânsa, . 
e au venit în Arde], unde aâ şi murit după mal lung tinip. 
„Iară Ioann vodă acesta ai fost frate "dulce cu Gavriil 
odă, porecla, le-ai fost Moghila, și ai fost din. veche.fa-. 

nilia domnescă, frați cu numiții Moisi şi. Petru, dintre ca- 
ră Moisi ai fost. domn în Moldova, iară Gavriil în Vala- - 
hia, şi măzălindu-se Moisi, de o dată. sau dus la: pârtă, 

„dară măzălindu-se a doao 6ră nai mai mers la portă, ce 
Sau dus în ț6ra leșască și acolo ai şi murit, Gavriil, după 
ce sau măzălit naă mers. la poriă, ce au venit în Ard], 
dimpreună cu. .Ioann. pe carele îl ținea lângă sine la Ga- 
vriil Betlen, pe carii anevoe i-au rnântuit * din mâna tur- 
cilor, carii îl cerea ; nici i-au putut almintrelea mântui fără 
“numai prin îndigenarea lor, prin carea i-au făcut mădulări, 
erei Ardelului. Gavriil sau şi însurat luând pre Elisaveta 
Zolliomi veduva lui Mihail Imrefi, şi sora lui. David Zolli- 
omi, carea și noao ne-au fost frăţie, dară almintrelea at 

- fost mu6re- cu nărav reu însoținduse mai nainte cu Ga- .. 
vriil Batori, apoi cu alți bl&stămaţi,_lul Ioann vodă încă 

Cronica românilor. Tom. III. ” 3
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i-au fost dat Mănăradea până la o vreme, şi amândoi Îra- - 
ți au murit în Ardl.> | Ia 

Din disele acâstea :ale lui Chemeni, chiar se vâde, că Mo- 
isi Moghila în anul de acum ai domnit 6re câtăva vrâme 
în Moldova, şi aşa cu cale am îndreptat ei hronologia prea 
vestitului Enghel la anul 1629. La anu! de acum serie a- 
celaș Enghel 1,. precum urmeză : « Alexandru feciorul Radu- 
lui (XI) aă domnit (în Moldova) cinci: luni (nu până în a: 
nul. ci) în anul 1631. Fostul domnul Valahiei acesta după 
însemnarea din laşi, s'au pus domn în Moldova, dară fiind 
că era forte tiner, numa! cinci luni ai domnit şi s'au surpat 
prin Alexandru Coconul fiiul Radului XI, carele ai fost V : 
între domnii muntenesci, între cei moldovenesci este VIII, 
Și Alexandru Ilias cel IV .în Valahia, în Moldova este VIII. 

larăș despre Ard6l continuatorul lui Calvisie 2 aşa scrie : 
„“în anul, de la Hs. 1631 Gheorghie. Racoți dobândâsce Ar- 
dâlul prin intocmire, după ce solul văduve! Ecatharinel n'a 
lucrat în 'Țarigrad pentru Stefan Betlen, ci pentru Racoți, 
pentru carea faptă au şi înecat pe sol. Aşişderea scrie Rei 
schie 2» - Aa Ii 

In cât este pentru Valahia, prea. vestitul Engel + așa mână 
„ înainte istoria cea la anul trecut începută. «Toţi boârij a- 
_ceştea au lăcuit împreună în Ardgl și a avut hrană și cin- 

ste de la prinţul Gheorghie Racoți, şi de la nobili; pentru. 
că și ei mersâse cu stea lu! Racoți până la Tocaiă în 
anul 1631, şi ajutase de au bătut pre 6stea împ&ratului 
Ferdinand II, precum mărturisâsce hronica lui Filştih. Iară- 
Leon vodă ai scris de ma! multe or la Matheii aga și 
la ceialalți boâri, ca” să se întârcă îndărăpt în Valahia, fă- 
găduindule amnestie saă ertate, și îndreptarea jalbelor lor, 

1 Engel in recentiore Historia. _pendice Chronici tureici Lib, 4. 
Moldaviae p. 263. - cap. 3. 

2 Continuator Calvisii p. 1005. * Engel in recent. Hist. Vala- - 
"3 M. Ioannes Reiskius in Ap- | chiae Pari. 1. pag. 285,
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ci el n'a voit a se înturna și la a'treia chiemare. Istoria, 
Bălăcenâscă ! dice: «<Trimis-au şi pe părintele 'Theofan e- 

„piscopul (doră 'al Râmnicului), şi pe Hriza vornicul cu cărți: 
da pribegi, ci iarăş p'au vrut să vină.» Carea. disă eu o în- 

„ţeleg despre a: treia trimitere la Matheiă aga şi la ceialalți. - 
pribegi. 

7 

Anul 1632. La anul acesta aşa scrie continuatorul lut Cal- 
visie 2: «In anul de la Hs. 1632, prințul Ardelului (Racoți 
Gheorghie 1) la atâta sai aduş 'prin craiul Sveţiei de au 

întors armele asupra Ungariel de sus din îngăduința sul- 
tanului (Amurat IV) pentru oprirea legii protestanților, pen- 
iru  înțelâgerea văduvei Ecatharinei cu palatinul, şi pentru 
piscare cădințe, patriarhul Romei au făgăduit împăratului 
Ferdinand II că pe fiesce carea lună îl va da căte "24000 
de taleri, tătuşi nu înceta a lucra pentru pace.» | 

_ Tară prea vestitul Enghel 3 din hronica lui Filştih aşa mână 
înainte istoria pribâgilor dir Valahia cea de la anii trecuţi : 
<A patra Gră aii trimis Leon vodă la pribegi în Arde! pe lo- 
gofătul Radul din Daşa cu noao făgăduinţă și jurăminturi, ci 
acesta sosind la Târgul Şih (d6ră Jiă) în marginea ținutului 
Craiovei despre Haţeg Sau întâlnit cu oști ardelenesci și cu: 
roşii întrarmați, supt povățuicea păharnicului Barbul şi a spă-: 

- tariulul Mihail, ca a lor nisce merg&tori înainte, pre carii î 
- urma ceia-lalți pe plaiul Vâlcanului, „Radul logofătul fu prins, 
„dară soțiile lui au scăpat cu fuga, şi au însciințat pe Leon 
vodă despre venirea pribegilor. Leon vodă drept acâia ai 
adunat pre câți au putut în pripă, şi supt povăţuirea spăta- 
riului Mihnea celui mare, i-aă trimis ca se stea împrotiva 
celor ce venia înainte, ce avangarda acâsta a lui Leon vodă 
“au nimerit preste tâtă stea pribegilor, carea se povăţuia 
de Matheiă aga la satul Ungurei, Și a așa sau înfrânt, de 

= = . 

! Ms. Codex. Balacianianus ad % Ioannes Christianus Engel in 
h.a. Ne | recent. Hist. Valachiae Part. 1.: 

*-Continuator” Calvisii p. 1007. | pagina. 285. :
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numal Mihnea spătariul at scăpat cu mare nevoe din bă- 
taia acâia. Leon vodă peniru totă întâmplarea trimesâse 
mal nainte pe murea sa la Jiurgi, “şi. el însuş în per- 
sona sa au eșit în 31 Avgust, după cărindariul cel vechii 
din anul de la facerea lumei 7139, iară de la Hs. 1632, 

“cu mare ste întru întimpinarea pribâgilor la satul Prise- 
ceni; aci ai ținut Leon vodă mare sfat despre războiă, at 
încredințat povățuirea oștilor unui bocriă, şi dânsul după 
ce au plătit pe toți ostașii, şi i-au îndemnat ca se'șI pli- 
n6scă deregătoriile şi detorințele, s'ati înturnat în Bucuresci. 
Ostea lui Leon vodă sai tăbărit lângă mânăstirea lul Pana 
vistiriului la calea care duce cătră Giurgi; iară stea lui 
Matheiu aga au trecut preste dslul viilor, unde bătându-se 
vitejâsce, may pre urmă au biruit stea lul Leon vodă, 
Prinsusat Preda Brancovânul nepotul lui Matheii aga, ca- 
rele cu mulţi bani şi-au răscumpărat, viața de la Leon vodă, 
Puşa armașul pe 'carele Pai tras în țapă şi Radul logofă- 
tul (din Deșa, cum dice Istoria Bălăcen.), apol 40 de o- 
stași unguresci, pre cari! i-ai trimis la împăratul turcesc. 
Muritau în războiă Adam banul şi Preda Floricaul din sa- 
tul Greci. Sau rănit Voicina căpitanul sârbesc, ânsuş Ma” 
the aga, spătarii Theodosie şi Gorgan. Dumitru slujâriul, 
Barbul păharnicul, şi Petru slujariul, şi. aceşti răniți toți 
dimpreună cu ceia- -lalți biruiii aă fugit în mânăstirea Tis- 
mana, unde îndată sau închis de ban Boul cumnatul lui 
leon vodă şi de Nedelibul Boitangul (Istor. Bălăc. dice: 
Nedul Cobotenul) caril în zedar au cercat în tre! dile se 
bată mânăstirea, căci  Matheit aga cu al_s6l Sau apărat 
tocma, vitejesce,- drept acâia generarii lui Leon vodă de mâ- 
nie ai prădat ținutul Craiovei şi Sau întors. Atunci Ma- 
theiă aga cu al să au eşit din Tismana şi au mers la sa- 

: tul Isvarna în curtea luj Stoica celui bătrân, carele Ensuș 
i-aă arătat calea preste munți, și așa ai trecut iarăș Ma- 

"theiă aga în Ardel. Iară Leon vodă trimisâse pe căpilanul 
lorman cu. oștile ca se'] cârce, carele neaflându'! a doao
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Gră ai jefuit ţinutul Craiovei. ». Așişderea scrie avtorul I- 
slor iel Bălăcenescl 1. 

Anul 1633. Merge noa încolo prea vestitul Enghel 2 și: scrie : 
«Intâmplările acâstea prin care așa sai stricat Valahia, şi 
care se împuta lui Leon vodă și grecilor, pre carii îl chie- 
mase el din Țarigrad, venind la urechile lui Abaza bașa din 
Nicopoiu, acesta Sau dus în Țarigrad, și ati sfătuit pârta, 
ca pentru odihna țerei se pună pe Matheii aga domn în 
Valahia, şi de odată aă şi însciințat pe. Matheiu despre a- . 

„câsta prin preotul Iguatie sârbul carele aă aflat pe Matheiu 
în Făgăraș, și i-aa spus lucrul. Iară Leon vodă pre acâsta | 
vr&me a cincea 6ră au trimis la pribegi şi încă și la Ra- 
coți prințul Ardlului, pe vlădica Grigorie, pre Ivașcul vor- 
nicul şi pe Grigorie comisul cu cărţi, ca cu cuvinte blânde 
Şi cu jurată amnistiă se aducă pe pribâgi, să se întârne 
la căsile sale. Unil au şi ascultat de vlădica şi de! soțiile 
lui, adecă Filișcanul, Coţofanul, Brăzescul Petru slujsriul, Pe- 
tru de Poană, şi Ivaşcul din Gaia, pre cari! Leon vodă i-ati 
primit- după făgăduinţa sa, și dăruind pe fiesce-carele cu câte 
un căitan, le-ai întors. deregătoriile lor. Pre aceştea i-ai 
urmat Aslan vornicul pre carele Pai făcut ban de Craiova. . 

„Curând. după acestea sai plinit şi voia lul Abaza bașa.; p p 
pentru că în 2 Iunie din anul de la” facerea lunii 7140, 
iară de la Hs. 1633, au venit poruncă de la portă, să se 
“măzălescă Leon vodă, și să se ducă în Țarigrad. Bodrii cât 
au înţeles acâsta îndată: aă trimis pre dre-care Dragoşin 
la Matheiti aga îni ArdEl, însciințându'l despre .măzălirea lui 
Leon vodă, și chiemândur! a casă. Iară Matheiu aga cu cincl- 
dile mai nainte, de a lua vestea acesta trimis6se pe cum- 
natu-săi Gorgan spătariul Ja- Alexandru Tliaş domnul Mol- 
dovei, să facă legătură cu dânsul, nesciind că în locul, lui 
Leon vodă sai numit domn muntenesc Radul (XII) fiiul 

1 Ms. Codex Balacianianus ad 2 Engel in recent. „ist. Valachiae 
h. a. 3 “part. £. p. 286. seq.
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lui Alexandru Iliaș, pentru care lucru fără de lege sau o- 
morât Gorgan spătariul în Moldova. Malheiti aga bucurân- 
du-se de măzălirea iul Leon vodă, şi precum grăiasce hro- 
nica lui Filstih, setul de pâne. streină, și-au luat qiua bună 
de la Racoți şi de la nobilii din Ardel; iară Racoți soco- 
tind slujba care -i-o făcus& Matheiă aga în anul 1631 la 
Racomoz, i-ai dat. bună pază întrarmată supt povăţuirea. 
căpitanului Vaidabuna, şi laă slobodit. Așa aă pornit Ma- 
theiu aga de la Caranșebeş în .2 Avgust din anul 1633, 
şi stația dintâiă o au ţinut în satul Coneni din ținutul tur- 
cesc, unde Yau întâmpinal Gre-care boâriă din Ruşavu și 
i-ai împrumutat atâța bani de câți au avut op, pe plaiul 
Drinovului :aă întrat în Valahia, și sai tăbărit în campul 
Prisniei, ca se privâscă cum vor merge lucrurile. E 

«Intr'acâia sultanul (Amurat IV) numise domn Valahiel 
pe Radul (XII) feciorul lui Alexandru (VIII) Iliaș domnului 
Moldovei în anul 1633, ci cât au. agiuns-:Matheiu în pa- 

> tria sa dincolo de Olt, îndată sau adunat la dâăsul to 
bosrii, cu toți TOȘII din țeră şi ținând sfat la olallă au ju- 

„decat, ca ţâra, fiind-că este prea stârsă şi sărăcită, se nu 
0 dea mal mult pe mână de domn. strein,, şi mal ales pe 
mână de grec; drept acâia pe Radul (Sil) încă se nul a- 
ştâpte ca se vină, sei sugă de noa. Asa dară ei, chiemând 
pe Dumnedei întru ajutoriti aii ales domn şie pe Matheiă 
aga preste voia lui, și laă dus în Nicopoii la Mehmet Abaza 
bașa prâtenul lui, carele îndală Yaă îmbrăcat cu căltan și 
Pai numit prinţ Valachier, şi Matheiu aga încă acest titul 
și lau dat în cărţile ce le-au trimis înainte: Ioann Matheii 
voivod, din mila lui Dumnedei prinţul 'Ţerei Muntenescl. 
Bașa i-au dat și vro câtăva 6ste tureâscă lul Matheiu, ca 
cu atâta mai luminată se 1 fie întrarea, şi așa pornind Ma- 
theii vodă în 17 Septemvrie din anul 1633 de la Abaza 
başa,.în 20 de dile ale aceliaș luni au întrat în Bucurescl. 

Unii dintre boâri tătuși nu voia se fie domn Matheii 
aga, precum Nicula vistiâriul,. Hriza vornicul, Papa logo 

Li iii | DT
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fătul, Nicula Cantarisul, Dumitru Dudescul, Nagul. aga ŞI 
alţi; aceştea ai trecut în Moldova şi s'au lipit de Radul (XII): 
numitul domn de la portă. Iară Radul vodă cu buzduga- 
nul, stegul şi celelalte steme de domnie nai venit pe ca- 
lea obicinuită din Țarigrad, ci Dunărea aii trecut pre la 0- 

„bluciţă, şi cer ce'l aștepta aduna ostaşi pe bani la Remna.. 
Matheiu vodă .nu mult ai lăsat tabăra sa la Bucurescl, ci 
au trimis oşti spre Buzei supt povăţuitorii Mihail Coţofa- 
nul şi Radul din Deşa; la a cărora apropiare bosril de la 
Remna, Sai tras în ţinutul Moldover .Ia riul Sirstiului, unde 
Sau întâlnit cu Radul vodă şi despre t6te aă însciințat pre 
Alexandru vodă Iliaș. Trimis'ai şi pre doi boâri, .pe Ca- 
lotă clucerul şi.pre Andreiă vornicul cu cărţi, ca să le 
împrăștie într& muntâniy, şi mal vârtos între TOŞI, ca se se 

„lase de Matheiă vodă, pre care i-au prins ostaşii; și du- 
cendu'! la -Matheii vodă, acesta nu i-au vătămat ci i-ai - 
slobodit dojenindu“, ca se îndemne şi pre ceialalți bosri, să 
se întârne a -casă. Iară botril n'aă gândit cu acâia, şi ali 
chiemat întru ajutoriă pe tătari ; şi aşa tâtă glâta tătărescă, . 

„moldovensscă, a bosrilor celor fugiți și a turcilor, carii se 
trimisese cu ciaușul Schimni să aşâde pe Radul vodă în 
scaun, aii întrat în Valahia și o au j&fuit. lară +Matheiii 
vodă și-au aşedat tabăra nu departe: de Bucuresc! spre Du- 
„descI ; tocma acolo ai sosit Radul vodă cu al să şi tre- 
când la Obilesci podul de preste Colentina, sau tăbărit supt 
“mănăstirea vornicului Dan. 25 Octomvrie sai lovit fruntea 
amânduror taberilor supt mănăstirea Plumbuita, şi bătân- 
du-se cu mare râvnă, mal. mult ai pătimit tabăra Radului 
vodă. Adoao di întro duminecă sai ţinut războiul cel 
mare. Generaril cer mai de frunte despre partea lui Ma- 
theiu vodă era la călăreţi: Spătariul Theodosie feciorul vor- 

„nicului Vintilă, și spătariul Gheorghie feciorul logăf&tului . 
Lupul; la pedestrași sati roșii: vornicul Ivașcul, păharni- 

“cul Barbul Belganul şi Broudescul. Între dărăbanţi era că- 
pitaa! Oprea aga și Lupul; dară cum-dice hronica lui Fil- 

na
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ştih, cel mai mare generariă era Mihail Arhanghelul, aju- 
tătoriul lu Matheii vodă; din protivă despre. partea Ra- 
dului vodă ajutătoriu ati fost Murza tătăresc Orac. Războ- 
iul au ţinut până în n6pte; şi mai ales; tătari! se. lupta cu 
atâta mânie de se amesteca cu stea lui Matheiu vodă, 
tătuși biruinţa de cătr& -nâpte sau plecat spre. Matheiu vodă. 
Radul vodă ai fugit cu capul gol din bătae, și ostașii lui 
Matheiu vodă nu înceta a] 'goni şi pre el și pre ostașii lui; 
despre caril. ai perit afară din mulțimea tătărâscă și mol. . dovenescă Nicula vistisriul, și Papa logofătul. Iară cu Ra- 
dul vodă av scăpat la Moldova, Hriza vornicul, Mihail spă- 
tariul, Catariciul Vasiliachi aga și Dumitru Dudescul; prin- 
'Su-Sai mulţi dintre bo&ri, carii ținea cu Radul vodă, din- 
“preună cu turcii şi cu ceușul Schimni, cărora nu le-aă 
făcut re Matheiui vodă. Drept acâia. câușul t6te stemmele 
ce le adusese pre sama Radului vodă, le-au dat lui Ma- 
iheiu vodă. Mojila cea mare de lângă Bucuresci- spre Du- 
desci și acuma arată locul unde au fost bătae. Așa Ma- 
theiă vodă cu biruinţă s'au înturnat în residenția sa, şi 
după “ce au 'mulțemit lui Dumnedei, în 5 Noemvrie au 
mers în Nicopoiii la prâtenul s&i, să se sfătuiască cum 
se lucre la divanul turcesc, ca se remână j6ra în pace și 

„el în domnia ei. ——.— —— Fiind el la Abaza basa, în 15 
Noemvrie ai sosit un capigi başa, carele i-au adus un 
căftan fârte formos și i-ai dat de nou stemma la câle ce luase de la Radul (XII) vodă, şi așa Sau înturnat Matheiu 
vodă întărit domn în Valahia.» Așişderea scrie şi Istoria 
Bălăcenâscă 1. ă | 

Iară 'Chemeni Ianoş2 scrie: «Între celelalte cu acesta 
i6rte vătămase prinţul Gheorghie I Racoți pre împăratul 
turcesc, că în anul domnie! sale al doilea sai al treilea 
numal pentru folosul său s'au amestecat în _trebile 'Țerei 

1 Ms. Codex Balacianianus ad. 2 Kemâny Iânos- a! maga 6let6- h. a. ben ad..h. a. Ă :
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“Muntenesci la carea, Naghi Pal Pai aţițat mai tare; pentru 
că lul îl și -făgăduisă şi dăduse mai multe. Pre “Matheiu . 

aga, carele pribegis& din Valahia în .Ardâl îngăduindui se - 
'ŞI adune pre ascuns ste în. Ard6l, şi mal ales în ţinutul 

Hațegului şi al Hinedorei, lau slobodit, se mergă împro- 

tiva domnului de atunci celui de la portă pus,-carele prin- 

dând de veste au eșit înaintea lui Matheiă şi Vai bătut. 

"Dară Matheiu gătindu-se de noi în Ardâl iarăș ai mers 
asupra lul (Leon) vodă, şi Pai scos din scaun. După a- 

acâia trimețând porta pre alt vodă: (pe Radul Ali) asupra 

lu! cu carele era. capuci bașa împărătesc cu stâgul și cu 

buzduganul și cu multi boâri, Matheiii bătându-se, pe acela 

încă Pau învins şi au luat el stegul şi buzduganul; capuci 
başa numai departe stând şi privind, care lucru greu. au 

cădut turcilor. Pe vremea domnilor acestora mai mult de 

o sută de 'mii de florinți ai smult prințul Racoți de la 
dânşii, din carii bani o parte până la o vreme o âă ţinut 

în Făgăraş.» Aşişderea scrie Samuil Gronschi L. 

Anul 1634. După ce ai biruit Matheiă vodă Bessarâb pe 
: Radul XII numitul de la pârtă domnul Valahiei, precum 

Sai arătat la anul trecut, tot întru: acelaşi an, după cum 

scrie iarăş prea vestitul Enghel? din Filștih. «În 13 De- 

chemvrie au arăduit Matheiă vodă cătr& Țarigrad ca prin 

” daruri cu atâta rhat tare se "ŞI întemeâze domnia. Petrecu- 

tu-lai până acolo prâtenul săi Abaza bașa şi Suliman aga 
cu mitropolitul Grigorie, episcopul Theofil, mulți. boâri rnari 

şi mici, și cu călăreți şi pedestrași sau roșii. Prinţipessa lina 

numa! până la un loc Vai petrecut şi în 18 Dechemvrie sai 

înturuat îndărăpt (precum mi se pare nu la Târgoveșt ci) la 
Bucuresci, Matheiu în 5 Ianuarie din 'anul 1634, au agluns 

în Țarigrad și ai descălecat la seraiul moldovenesc. Întracdia 

di sau și dus la veziriul (precum e de a se crede, nu cu mâ- 

1 Samuel Gronzki in Elencho | 2 Engel in recent. Historia Va- 
„Ms. ad. annum 1632, chiae. part. 1. p. 289. seg.
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„ nile-g6le) carele Vaii dăruit cu un căftan domnesc. Deci de la 
î până la 20 Ianuarie S'aii ogoat acasă, așteptând sfârşitul 
pârei carea o avea cu Radul înaintea divanulul, și sat și făcut 
în vrmea acâia l6te, câte sai putut face de greci asupra 
lui. Pentru că era atunci în Țarigrad un bodrii grecesc 
anume Curia Cilibi, care putea întra la veziriul după plă- .. 
crea 'lui; acesta înțelegându-se cu grecii, cu grecdicile şi 
cu turcdicile, ai dat cu numele lor o scrisore înlăuntru la 
veziriul, în carea se j&luia, că pentru vina lui Matheia vodă 
la unii şi la unele le-au perit în războiu fecloril, la altele 
bărbaţii, la toți şi la tâte nepoţii, g zineril şi cumnaţii. În 20 
Tanuarie- au sosit şi bosrii cei muntenesci, carii . pribe- 
gise în. Moldova, adecă Dumitru Dudescul,- Vasiliachi aga, 
Mitrea pitariul şi tre șerbi al vornicului Hriza, adecă seri- 
itoriul Danclul, Damasin şi votavul Radul, dimpreună cu 

“soli lu! Alexandru (VI) Iliaş (domnalui Moldovei), care cu 
gura şi cu scrisdre ati pârit pre Matheii vodă; ci banil şi 
prâteni! lui Matheiă vodă mal mari era de cât de a se putea 
birui prin t6te pirile vrășmașilor; drept acâia sultanul A- 
“murat (IV) numai pre deasupra le-ai căutat, ŞI pe vrăşmaşii 
lut Matheiu vodă i-a îndreptat la_veziriul, în 22 Ianuarie: 
sai luat pirile în divan şi a doaoa di au mers bodril lul 
Matheiii vodă înaintea divanului, de au arătat, că grecil 
mai -alt Scop, fără numai se strice Valahia care e grădina 
împăratului și jitniţa “Țarigradulul. Vedând grecii că nu pot . 
învinge pe Matheii vodă, toți sai ascuns şi împ&tatul 6n- . 
suș Pai întărit domn “Valahiei, în 3 Fevruarie iarăş au 

| mers Matheit vodă la împăratul se” sărate mânile, carele: 
nu numai lui, ci şi la fiesce-care bosriă dintre cei ce era 
cu dânsul, le-ai dăruit câte un călian, şi lu deosebi i-ai - 
dat stemmele domniei. De aci ai mers Matheii vodă 'la se- 

- Tai petrecut de ianicâri cu atâta: pompă, câtă nai mai a- 
vut altul înaintea lul. Acestea vedendu-le bocril cel, pribegi 

"în Moldova, toţi Sau plecat lui, în 18 Fevruarie. ai pornit 
Matheiu vodă din Țarigrad şi în 10 Martie au agiuns în Bu-



curesci cu mare bucurie tuturor carii mulțămea lui Dum- 
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"“nedeu că i-ai mântuit de greci ca de cel. mal 'mari duş- 

mani al lor.» Așişderea. scrie avtorul Istoriei Bălăcinesci-1 

al căruia părinţi tocma pe vremile acestea trăia precum 

mărlurisâsce ânsuș el. 

Alexandru VII Iliaș, despre care serie. Cantemir ?, 2, se crede 

"a fi din sămința -lul Stefan V domnului Moldovei, dară ai 

fost un grec plin de pizmă şi de izbândă, atâta au âmbiat 

în costele-lul Matheiii vodă domnului muntenesc, “până ce 

Sau deşteptat și. moldovânil de ai vădut că nu, este bine 

se aibă domn strein și ma! vârtos grec. Drept acâia după 

înturnarea lui Matheiu vodă de la Țarigrad, precum scrie 

Sagredo 3, moldovenii încă sau rădicat asupra lui Alexan- 

dru vodă Iliaş şi l-ai alungat din scaun. Care lucru. înțe- 

fostul domnu! Moldovei, pre- 

cum scrie prea vestitul Enghel, an mers la Țarigrad, unde 

scăpase şi Alexandru VII Iliaş se ceră  iarăș domnia Mol- 

dovei, ci în loc de se o dobândscă, şi-aă perdut capul, 

pârit fiind de Alexandru lliaş, că el au fost pricina rescâlel 

din Moldova şi așa sai pus Moisi Moghila a doao 6ră domn 

Moldovei, despre carele şi despre Matheii domnul. munle- 

nesc aşa. scrie Istoria Bălăcenâscă 5.. 

«La anul. de la facerea: lumei 7142 şi: de la Hs. 1634. 

legându'l Miron Bernovschi 

ati venit de la împăratul poruncă lul Matheii vodă se mârgă 
în ţ6ra leşască în 6ste cu Abaza 'başa și cu -Moisi vodă 

domnul Moldovei și cu tătarii din Bugiac, și trecând Nistru - 

“dirept la Cameneţ, au fost acolo şi ostile polonesci strânse, 

şi sau lovit unii cu alţii, totă qioa bătându-se, nemica ai 

isprăvit, şi o. parte și alta. Abaza başa vEdând că nemica 

au isprăvit în bătaia aceia, Sau tras cu oștile sale pe. Nistru 

! Codex Ms. Balacianianus ad 

“h.a, . E . i 

: Cantemir apud Engel in re- 
cent. Fist, Mold, p. 268. 

7 

3 Sagredo nelle memorie isto-. 
-riche de Monarechi Ottom. 

h. 

+ Engel |: c. - 
5 Codex Ms. Balacianianus ad 
a. 

7 

7
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în gios la cetatea - Studeniţei şi bătând câte-va dile o ai 

- luat; iară pe lăcuitorii cetăţii i-ai robit, şi ce aă mal pu- 
tut prin pregiur aă răpit lot ca ȘI lupii, şi cu acâia izbândă | 
sai întors îndărăpt cineşi la țerile sale. Matheit vodă ve: 
nind în scaun altă grijă nu avea, ci numai făcea mănăstiri | 
şi beserici pre multe locuri întru lauda, lui Dumnedei, 'care - - 
şi acum se ved, căci până la acest domn puține ziduri au 
făcut domnii cel mal! dinainte; iară Matheii vodă at în- 
frumsețat țâra cu tot f6liul de. ziduri, mânăstiri, bessrici, 
case domnesci, a cărora pomenire este și astă.» Aşişde- | 
rea scrii Anonymul românesc! și Piasețchi ?, - carele ret 
„pune războiul acesta la anul 1633, iară Reischie2 mult în- 
câlcâsce istoria -bătâiy aceştia. - 
„Despre Arddl scrie loann Salardi 4 precum urmeză : «Co- 

vașoţi Ferenţ, carele mult timp ai fost cancelariti saă lo- 
golet şi supt Gavriil Betlen au murit în anul 1634 în ce- . 
latea Gurgiului, și fiind că era romano-catholic Sati astrucat 

"în bessreca de la, Cluș-Mânăştur. Prințului Racoți pârderea: 
unul bărbat ca acesta nu i-ati cădut bine, măcar că într'ân- 
sul Sai sfârșit partea bărbătâseă a familiei. Covaşoţi, şi 
Gurgiul.aă venit: pe mâna fişcului, | 

După ce sau făcut pace între. turci şi între poloni în 
luna lui Septemvrie din anul 1634, scrie prea vestitul En- 
ghel5 : «După Cantemir, Moisi vodă au murit . pentru a: 
căruia măzălire lucra polonii, şi după  mortea lui domnia: 
Moldovel o aă dobândit prin multe daruri, vornicul cel mare Vasilie Lupul-arnăutul, carele ai domnit.de la anul 1634.— 
1654.» Ci et am arâtat la anul 1631 din Chemeni Ianoş, 
că Moisi Moghila vodă din a doaoa domnie a Moldovei a trecut în Polonia și acolo ai și murit. Cum pote fi aşa. 

. cap Anonymus Valachicus in Ms. + Szulârdi Iânos a' siralmas Ma- 
: Paulus Piasecius in Chronieo | var Kronikânak 3. Kânyv. 5, Resz, _ad'ann. 1633.* 5 Ioannes Christianus Engel in 3 Joannes 'Beiskius in Append. | recentiore Historia Moldaviae pa- Chron. Turc; Lib. 4. e. 4, gina 264.
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dară ca polonil se fie lucrat pentru, măzălirea luy, precum 

” scris& prea vestitul Enghel. . 

Anul 1636. Ortul și progressul n&murilor din Dachia | așa 
scrie “despre prinţul. Ard6lului Gheorghie I .Racoţi : «De 
abea ai dobândit scaunul şi cădințele de prinț când au și. 
început a lucra- asupra Betlenescilor neaducându-şi aminte | 
de facerile câle multe de bine ale lor. După acâia cât de . 
blând qi: domnit, se vede dintru. câle ce ai făcut lui David 
Zoliomi, pre carele măcar că mal singur au făcut prinţ, 
în 17 ani, adecă până la mârtea lui lau ţinut rob în Chi- 
oar. Ce l6șuri-n'ai pus lu Petru  fiiului prințulut Stefan 
Betlen, cunoseat lucru .este şi toţi. sciii,” că ar fi perit de 
nu ar fi scăpat la turci, Pe: Stefan Apafi Vai sârgunit, pe 
Gothard Cun, şi pre alții, cari! era mai de frunte şi mal 
„bogați, ca se le culegă avuţiile, cu legi nedrepte i-au a- 
suprit și osândit.» | o 

Continuatorul lul Calvisie 2 încă 'aşa scrie: «În anul de 
la Hs. 1636, Ard6lul de noă 's'aă turburat supt Racoți, cel 
ce urmase prinţului Gavriil Betlen. David Zoliomi cel' din 
familia lui Betlen, din îndemnul Sveculul ai adunat doao 
sai mal multe mil: de ostași ca se iasă întru ajutoriul lui ; 
care lucru. au tăcut sânge reu în Racoți, şi ca se nu se 
întâmple ceva. primejdie țerei, au împrăștiat oștile acâle: 
“drept acâia Zoliomi cu aleşii săi au jurat, ca. se stângă vi- 
aţa lui Racoți în veva:, dară Racoți înțelegând sfatul lor, 
sau ferit de a” merge la vânat, şi prindând pe Zoliomi Pau 
osândit la amară robie, din carea nu' Sai putut mântui, 

„nică prin rugăciunile împăratului, nici prin ale 'iezuiţilor. | 
Pentru acâia Stefan și Petru Betlen părtași în. nelegiuire, 
au fugit.la Buda, şi dobândind 6ste tureâscă, sau apucat 
de Racoți cel .ajutat de casa Austriei, dară sau învins; 
pentru carea bașa din Timişoră î în anul următorii Șl-au per- 

! Ortus et Pr rogressus variarum in Dacia gentium p. 149. — 2 Con- 
" tinuator Calvisii p, 1013. | „7



„46 

  

dut capul.» Așișderea, scrie şi Brentan 1 despri: Stefan Betlen. 
ară Gronschi? serie: «Mare veste fiind că Stefan Betlen 

se apropie cu 6stea turcâscă, Gheorghie I Racoți și-aă trimis 
„murea şi pruncii: în Oradea-Mare şi tocma întru acelaș . 
lîmp au noit legăturile cu Matheit vodă, carele sciind că 

"şi şie i se întinde cursă de turci, numa! atâta au făgăduit, 
„Că va face de başa din Drăştior nu se va putea împreuna 
cu bașa din Buda. Iară sciind Racoți că -Lupul prințul Mol- 
dovei nu'i este prâtin, împrotiva lui încă au pus păzitori, 
şi el întâia di a lu Octomvrie au pornit cu ste de la 
Turda spre Oradea-Mare.» Tocma şa scrie și Chemeni Ia- 
noș? numai cu cevaş -mal chiar despre Lupul voda ; pen- 

„tru că dice: «Măcar că Lupul domnul Moldove! nu ne era 
prelen, dară la plaiuri lăsasă Racoți cu Mihail Daniel Şi 
cu Stefan Petca, atâta 6ste câtă putusă lăsa, și trimisese 
și soli la Lupul, pe Thoma bașa şi pre Acaţia Barciai; 
tătuşi nu -ne puteam cu totul încredința lul.> | 

Anul 1637. Cozacil muscăcesci la începutul anului acestuia 
hbătuse şi cuprinsâse cetatea Azacului sai Ozoţului' cea de 
la sboccatura Tanaidet, precum scrie Piaseţchi £, carea vrend 
împăratul '“Amurad 1V se o ia înapoi: «Poruncise să se a- | 

„dune. oștile” pre -uscat, și pre apă, și se mârgă se o bată; - 
ci de la acâsta Tai împedecat rescsla tătarilor din Crim, 
carea *din pricina  urmetre sau ațiţat. Cantemir Murza 
ostaşul cel vestit şi. pentru acâia nesuferit hanului tătăresc, 
trecuse cu ay să în câmpie Bugiacului cel din Bessarabia, 
şi să aşedase lângă Bialogrod sai Moncastru, Gnehinia Şi 
Chilia sau Ahilla, unde s'aii mutat cu vreme pre încet şi 
alţii povățuitori tătărescl cu al lor, precum Arac Murza, Sa- 
lamie Murza și alții, și din di în di mal mulți trecea, de 

! Brentanus in Epitome Chron. |: 3 Kemâny lânos a':Kâzzel irt. 
Mundi' Christiani, | “| maga 6lel6ben ad an. 1636, 
„2 Samuel Gronzki in Ms. Elen- __* Paulus Piasecius in Chronico Cho ad h. a. . | ad. an. 1637,
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- Crimul forte se  deşerta, și Bessarabia întru atâta se împo- 

_-porea, cât era. primejdie ca nu cumva să se cuprindă mal 

pre urmă 'tâtă Moldova, de ar fi remas toți tătarii mai în- 
delung acolo. Şi măcar că crai! Poloniei în tocmâlele sale 

cu turci! tot-dâuna lega, ca să nu lăcuiască tătarii în Bes- 
sarabia în ținulul leşesc (şi solil leşesci nu încela a polii 

să se resipâscă dintr'ensa)  pârta tătuși dicâna, că fără de 

voia cil trec tătaril: acolo, pre ascuns voia sporirea. lor; 

pentru că. tătarii din Bugec, ca uni! caril nu sânt supuşi 

hanului! din Crim, mal ascultători era, când li se poruncea 

se năvălâscă în- Ungaria, în Ard6l şi în Polonia. Hanul . 

drept acâia neputând suferi se.i se îmmicşoreze putârea Și 

Crimul să “se golâscă de: lăcuitori, sau dus cu 6ste asupra 

lui Cantimir Murza, carele aă eşit împrotiva hanului cu 20,000 

de călăreți, dară fu biruit de hanul şi perdend 7,000 dintru 

ai s&l au scăpat pre la Chilia preste Dunăre la Dobrodiţiă, 

unde iarăş tălari lăcuesc de pe limpul. când au perit craiul * 

Viadislav (1) în anul 1444 la Varna, și acolo încă se gonia 

de hanul. Amurat IV. împăratul turcesc, ca se aștde res- | 
cola acesta sau făcut a fi mânios pre hanul, și au chiemat . 

pre Cantemir Murza la sine, pe carele cu înşelăciune Vai 

sugrumat, pentru că după porunca sa nu mers6se “cu -tă- 

_taril lui asupra persilor; și îndată au însciințat pre hanul, 

şi i-ai îngăduit se'și ducă tătarii îndărăpl în Crimea. Aşa 

“ai dus. hanul mulțimea tătărescă din câmpil Bugâculuii, 
nu mai puţini lăsând în satele de pre. lângă Bialogrod.» | 

Așişderea. scrie istoria Bălăcenâscă 1. ” 
În cât este pentru Valahia și Moldova, aşa scrie Bisac- 

cioni la prea vestitul Enghel 2: « Matheiă vodă la acia at 

adus pre Amurat IV, de acesta au poruncit . în anul 1637, 

_ca-lui Radu Stridia, carele făgăduise mal mare tribut pentru 

domnia Valahiei, să i se tae nasul și urechile. Aşișderea 

+. Codex Ms. Balacianianus ad. | 2 Bisaccioni apud Engelin re- - 

ha „| cent, Hist, Mold, p. 265,
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era să se facă şi lui Alexandru Jiaş, pentru că iarăş cerca 
domnia Moldovei şi era mare prâten cu Radul Stridia, de . 
nu ar fi lugiţ din Țarigrad.» Așa mântuindu-se amândojy 
domnil românesci,- de vrășmaşii lor, Vasilie Lupul domnul . 
Moldovei nu sai putut odihni în (era şi averile “sale, ci 
Sau rădicat cu războiă asupra lui Matheii domnului mun- 
tenesc, pentru că dice. istoria ! bălăcinescă 1 aşa: «În totă 
pacea ce avea Matheiă vodă iară nu Vaii lăsal Dumnedei 
în odihnă, ci i-au rădicat nemic mare pre Vasilie Lupul dom- 
nul Moldovei, care au fost după Moisi vodă la Moldova, 
acesta - fără -nici o pricină sau rădicat cu 6ste asupra lat 
Matheiă vodă și au venit până la Buzeu, carea audindu-o |: 
Matheii ad trimis la Racoți craiul: Ardelului pentru aju- 
toriă, fiindui -prâten; strâns'aă Şi stea sa ce avea, ŞI 
însuș au pornit cu oștile spre Buzeu, unde venise Vasilie. 
Lupul, carele audind de atâtea oști muntenescl și ardelenesci 
ale lui Matheiă; fără de vre o bătaie ai dat dosul. Muntenii 
lau gonit până la Putna și reă au prădat (6ra, Ardelenii aiă- 
trecut pre la Totruş în (ra o iară Matheiă vodă cu bu- 
curie Sau întors la scaunul să e 

Mai chiar scrie despre războiul acesta Chemeni. lanoș 2 
dicend: «În anul 1637 tâmna târdiă Lupul domnul Mol- 
dovei din. îngăduința porţel turcesci, sau rădicat cu 6ste 
asupra lui Matheii domnului muntenesc, cu carele făcusem 

“legătură sai alleanță, precum am scris la anul 1636, şi 
au trebuit săl ajutăm, carea așa Sai făcut. Eu me bolnă- 
visEm, şi m'am dus la Gheorghie I Racoți, și după ce am 
remas trei dile la curte, într”o qi f6rte de diminâță m'au 
chiemat priațul la sine, și spunendu- mi vestea -ce o primise 
cu puţin mai "nainte despre treba lui Mathejă vodă, am 

"început a vorbi, cum s&] ajutăm. Atunci prinţul îmi dice 
că de m'ași încrede sânătăţii mele, pre mine-m'ar trimite cu 
Oste întru ajutoriul lui; pentru că ar fi târdiă până câna 

1 Codex Ms. Balacianianus ad. 2 Kemeny lanos a' maga 6le- h. a. | , teben,
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ar aduna sfetnicii, şi ar orăndui alt povățuitorii oștilor, 
Iară ei nădăjduind în Dumnedei îndată m'am fagăduit, şi 
fiind că prinţul încă tocma, întru acâia di vrea se pornâscă 

„cătr& Murăş- Oşorhsiti, "ad şi pornit, și pre mine m'at ŞI 
trimis de la Crăciunelul de. gios, unde am. prânzit, porun- 
cind şi pentru oștile de la Haromsec. Acesta au fost întro 
Marţi şi n6ptea, sosind la Grind, Miercuri până la am6di 

+ mam gătat, după amedi am pornit, JoL am agiuns în Fă- 
| „ găraş, Vineri am tocmit tâte, Sâmbătă pornind, Luni mi 

Sau făcut dio în Valahia trecând munții. pe plaiul Buzeului 
„cu vre-o câte-va mil de secul călăreți, când am sosit eu, 
nu bine îl mergea lucrurile ; pentru că „pedestrașit şi lepă- 
dând pe aga, lor, Și-au ales altul, numai de capul lor; că- 

„ lăreţii încă “prea mornăia, pentru că Lupul vodă întrase în 
„Valahia: cale de patru dile. Dară audind de venirea oștilor 
ardelenesc! se opăcise de la: păşirea înaiate. Întracsia - so- 
sitau după mine Mihail Toldalaghi cu mai mare 6ste, Şi 
împreunându-ne am purces asupra Lupului vodă, ce numa! 
urmele lu! le-am găsit. Iară noi avusesem mal nainte po- 
runcă, cu cu:0 âmblare se îl înfrânăm totă 'neodihna, Și se 

„Scotem pe Lupul vodă din scaunul săă, dară întrebând a- 
cuma de trimisul prinţului, cine au fost de faţă dintre sfăt- 
nici la prințul, și înțegend că Stefan Caşşal cel mal cre- 
dincios, şi tocina așa de fricos. ca Și prințul, îndată am 
gândit că-sau schimbat porunca. Tătuși audind ei că Lu- 
pul vodă la paza plaiului Oituz celui de la „Totruș,. au tri- 
mis pe cumnatu-săă Șoldon cu vro câte-va mil de ostaşi, 

“am pornit întracolo, măcar că porunca cea noao era ca 
se împăcăm pe Lupul cu Matheiii, sa de ar trebui se mer- 
gem mal încolo; pe Matheiu vodă şi pre bosril să! adu- 
cem la. acâia ca să se l&ge că de se va supăra pârta tur- 
cescă pentru ajutoriul nostru, -ei o.vor. împăca. cu. cheltu- 
ialele lor. Carele lucru spunându'l nor lui Matheiu vodă, a- 
cest mărit și vrednic de vâcinică pomenire respuns ni Vai 
dat: Întâiă. că pofta prințului Racoți, nici bocrilor să o - 

Croniza românităr, Tom. In, - d 4
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vestâscă. necum altora, ca nu cum-va să se facă vrajbă; | 

pentru că fiind ei în alleanţă, la olaltă trebue. se porte și 
- greutățile, tătuși că el este gata a plăti tote. Despre cele-lalte 

au dis: Matheiu vodă: unde va fi-cinstea mea și a prinţului 

Racoți ? unde va remânea numele și vestea vostră? de vom 
încâpe noi a âmbla după Lupul vodă, el cânele fuge de 

frica n6stră, şi noi săl îmbiem cu pace! Nam rupt no! 

pacea, ci el; el nu o va ţinea şi de aci înainte; drept a: 

câia se facem ce este de făcut. Iară. plaiul'Oituzalui pentru 
aceia îl pădea Lupul vodă, pentru că lăcuia în Ardâl încă 
de pe vremea lul Gavriil. Betlen, un mazil anume Ioann 

Măghila, despre carele: am vorbit la anul 1631, acela avea 

în Moldova pre unii, carii -bucuroşi Par fi primit domn, 

şi Racoți încă îi lăgăduisă tă! va ajuta, pentru acia îl și 

trimisese în Bereţe, tocma la marginea Ardâlului. şi lezne se 

şi putu face, pentru că sosind el'sâra la Totruş, Şoldon ati 

fugit dinaintea mea,. neputându'l ei goni pentru vremea de 

n6pte, dară şi Matheiă vodă și-aii perdut inima de a mârge 

mai" înainte pentru necuvi6sa poftă a prinţului Racoți, şi 

Sau înturnat înapoi, ţinând a fi destul că aii eșit vrăjmaşul 

din ţâra luj. Aşa dară noi încă ne-am. înturnat pe plaiul 
Oituzului, fiind forte mare frig. Curtânil lui Matheii vodă 
se înturna a casă cu saniile. Mâncare nu era prea multă 

| dară_vin era destul,. de care îmbătându-se secuil și zăcând, 

pe munți, românii la: unil le-au tăiat gâturile, la alţii u- 
* nâltele sati mădulările cele bărbătesc. 

Cum că loann Moghila au avut nădejde de a căpăta 
domnia Moldovei prin mişlocirea şi ajutoriul lui Gheorghie 

I Racoți se vâde din diplomatul luy, care Pau dat aceluiaș 
Racoți în 30 Noemvrie din anul 1637, şi se aduce de prea 

vestitul Enghel1, unde îl și poţi afla și ceti, deți va fi voia. 

Anul 1638. Istoria Bălăcenescă ? numa! atâta scrie la anul: 

1 Diploma Ioannis Mogila apud 2 Codex Ms. Balacianianus ad 
Engel. :|bh.a
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acesta: «Şi alte supărări aă avut Malheii vodă din Vasilie 
„Vodă, că n'a lăsat în pace, ce iară au: strâns oști, şi aă 
venit în Țera Românâscă, care licru audind Matheiă vodă 
ai strâns și el oștile sale şi ai eșit întru întâmpinarea luY 

“la sat la Nenişor pre apa Ialomiţei, unde dând vitezâsee —— 

bătae, biruinţa au fost a lu Matheii vodă, cât abea ai 
scăpat cu puţini Gen! Vasilie la Brăila. | 

Ci mai pre larg le scrie acâstea Chemeni. lanoș 1 carele 
dice :. «În anul 1638 iOmna iarăș Sai rădicat Lupul 
vodă cu 6ste asupra lui Matheită vodă ca se! ia domnia. carea 
şi porta i-o. dăduse. -Matheiă iarăş ai început: a câre 

„de la Racoți şi de la țâra Ardâlului ajutoriă, dară venise - 
tare poruncă” lui Racoți de la pârtă ca se nu îndrăznâscă 
a se amesteca întru acâia, Drept acâia, ţinând slat, măcar 
că lucrul era primeşdios, ce fiind-că credința n6stră încă 
juca într'6nsul, eii şi Bornemisa Pal ne-am cerut spre a- 
jutoriul lui, dară nu ne-ai slobodit prinţul, ci ai orânduit 
pe Sigismund Corniş generariă la OŞIi, şi La trimis în Gea 
Bârsei, ca cum ar mârge întru ajutoriă; iară pe Gheorghie 
Copronţai laii trimis la Matheiti vodă. Eu vE&dând viclenia 
n'am vrut a mă mat amesteca, ci smulgendu-mă de lângă 
prinţ, am mers la. diregătoria mea în Făgăraș până la, sfâr- 
şitul “lucrului. Iară prințul: cu cei ce era una cu densul, vi- 
clenia acâsta o ait făcut cu betul Matheiu vodă, că făcen- 
du-se. că. vreau se ajute pe Matheiu vodă, spre cea mâl în- 
şelătore încredințare a lui pe Sigismund Corniş îl puseră 
la numitul loc cui oștile, și pe Copronţa! Paă trimis la 
Matheiu vodă şi la bosrii muntenesci cu mare piztătuire, 
ca să1 înșele. EI încă tare se jura înaintea lui Matheiu 
spunându”, cum vrea să'l ajute. Iară despre a treia 
parle aii trimis pre Acaţie Barclal la Lupul vodă, ca să 
spună că nu va ajuta pre Matheiă vodă, ci pe Barckal mal 
lau prăpădit lâlharii, carii Pau rănit şi Pai dus prins la 

1 Kemâny lânosa' maga 6letchen ad h; a. 
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Abaza başa, carele ținea cu Lupul vodă şi era comendant 
Drăștiorului. Intr'acâia Lupul apropiindu-se de Matheiu, a- 
cesta încă neavând nădâjde de ajutoriu, au eşit înaintea 
lui, şi ajutând Dumneqei dreptăţii, fârte re 'Pau bătut. 
După acâia Matheiă vodă au făcut de noi mai tare alleanță 
cu viclenie, pentru că nefiind vre o esțepție sau luare a- 
fară în diplomatul țerii, el în diplomatul ce Pai dat singur, 
au scos afară pe turci şi pe tătari.» Aşişderea scrie Gron- 
zchi 1, carele adaogă acâstea : «Intr'acâia Lupul domnul Mol- 
dover şi Matheu domnul Valahiei ai ales judecătoriă sve- 
zei dintre sine pe” Racoți, ci tocma atunci, când se cernea 

“lucrul, Lupul ai chiemat înapoi pre trimişii săi, şi pentru 
aceia Racoți au mânat îndârăpt şi pre solii lu! Matheit 
vodă, sfătuinduil ca almintrelea se pârte grije de treba sa.» 

Ce are dară Salardi? de scrie?: «In anul acesta 1638, : 
Ja începutul lui Septemvrie prin soli Lupului domnului . 
Moldovel şi al lui Matheiui domnului Valahiei între dânşii Și 

- între! Racoți în Bălgrad s'ai lucrat pentru pace, carea is- 
prăvindu-se la începutul lui Octomvrie, Racoți au slobodit 
pe solil aceia și el s'au dus la terminul, ce'l vestise, se fie 
în Bistriţă, pe 22 Octomvrie.» Au dâră bătaia mal sus a- 

“dusă după. acâia s'au întâmplat? reu destul că moldovânii 
și muntenii, fiind ei tot de un sânge, așa -se mânca pre . 
sine şi alerga la n&muri streine, săi împace! Ci lăcomia - 

„lui. Vasilie Lupul domnului Moldovei le pricinuia acâstea, 
carele vrea se pună pre un nepot al său în locul lu Ma- 
theiă domnului muntenesc, precum scrie Bisaccioni 8. 

Tot despre Matheii vodă așa, scrie Herman 4 în annalil'cej 
cu mâna scriși: «In anul 1638 Maiheiti vodă au comăn- 
dat lu Racoți pre-un călugăr (anume Elia Ioreşti) ca se 
fie vlădică românilor (din Ard6l). - Acesta în visitaţii au fă- 

1 Samuel Gronzki in Ms. E- |] . Sa : “ lencho ad h. a. 2 [Lipsesce nota din manuscris.] 
2 Szalârdi linos a! siralmas Ma- 4 In Annalibus Ms 

gyar Kronikânak. “ ”



cut necurățiri,: ai poruncit de Pati desbrăcat şi așa. gol cu 
nule Pai bătut afară din Bălerad (în anul 1643) şi i-au 
luat: pe sama. fi şcului tâte bunurile, între care, sau aflat şi . 
nisce scrisori grecesci, şi .românesci ce' le adusese mal 
nainte din Valahia, în care era scrise tâte vistieriile cele . 
îngropate pre la mânăstiri şi pre alte. locuri din Valahia și 
din Ard6l: cu care. mult s'au folosit Racoți, mai ales au 
aflat el o scris6re, carea arăta “mare vistierie a. craiului 
Ioann II cea lângă Sibiit la Orlat supt munți aprâpe de 

-_viul Sibiiă chiemat, îngropată. Acolo ai poruncit Racoți, 
„să se sape fârte afund mal în doao „luni, dară aflataă ceva 
ai nu, nu se scie. Scrisorile. care grăia despre _vistieriile 

„Ce era îngropate la mânăstirile din Valahia, le-au trimis Ra- 
„coţi lur Matheii vodă, carele mult s'a folosit cu. dânsele. » 
Până aci “Herman despre carele scrie prea vestitul Enhel 1, 
că trebue luat sama, că ai fost sas din Ardăl. Iară eă a- 
daog, că nu trebue să te minunezi că Matheiu vodă au. 

“făcut atâtea mânăstiri, pentru: că pretutindenea ai. căutat 
vistierii, de nu sufletesc] încai lumesci. 

Anul . 1639. Macar că bătuse Matheiti vodă în anul trecut 
pe Vasilie Lupul domnul Moldovei la Nenişor, acesta, pre- 

“cum scrie istoria Bălăcinâscă 2: «Tot nu se odihnea, ci în 
tot typul lucra: se sestă pe Matheiu vocă, ci şi Matheiu fi- 
ind cu inimă tare şi slujindui norocul, nu se lăsa. Pre a- 
cestea timpuri având Vasilie vodă fârte mare prâten pre. 

"un veziriă, Pau rugat pre acesta, ca se măzăl&scă pre. Ma- 
theiă vodă, carele şi făcând acâia au trimis pe Schimni 
aga, şi Vasilie vodă au trimis pe Costea Caragea 'cu Schimni 
aga înv&țândur, ca îndată căt- vor da cărţile de măzălire, 
Caragea se apuce pe boâri cu vorbe bune, şi cu făgădu- 
ințe de la Vasilie vodă, mai vârtos că Caragea avea boâri | 
mari pe fraţii lui, adecă pe Pavlache banul şi pre Aposto- . 

. . 1 

1 Engel în recent. Hist. Vala- 2 Codex Ms. Balacianianus ad 
hiae Part. 1. p. 291. h. a.
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lache, ca aceștea se întârcă şi pre ceia-lalți de cătr& Ma- 
theiă vodă. Dară Matheiă vodă prindend veste de la portă 
au trimis vro câți-va căpitani cu stegurile lor la Copăcâni 
de aștepta pe. Schimni aga și avea învețătură: sei ia căr-. | 
țile şi se le aducă la Matheiti vodă şi pe Schimni aga se'] țină 
acolo, și îndată cât ai venit sai dus căpitanii, de aă cerut căr- 
țile, iară Schimni se jura şi nu vrea se le dea, şi mai pre urmă 
le-au luat fară de voia lui. Inse Costea Caragea fiind conecit 
preste Argiș de câia parle, că tot se -temnea, dacă ati v&dut a- 
cesta, au .încălecat pe cai cu doi feciori al lui şi aă luat 
Argișul în glos și pre la Ciocănesel ai “trecut la Drăştior, 
Și Sau -dus la “Vasilie vodă de au spus patima şi isprava 
ce au făcut. Matheiu vodă dacă ai celil cărțile şi au ve 
dut. că sănt de -măzălire, au trimis de aă adus pe Schimni 
aga, și lau aședat la un loc de aă şedut, până ce şi-au a- 
şedat iarăș domnia. După acâia dăruindu'l bine Tau lăsat, 
de sau dus la Țarigrad, și nici cu acâsta at pilut strica 
Vasilie vodă -lui Matheiă vodă.» Așa le scrie acestea şi prea 
vestitul Enghel! numai cât le scrie mai pre larg și întru- 
nele mai încâlcite, carele și acâsta aduce din Sagredo 2, 
că Vasilie Lupul vodă sar fi cununat în anul de acum cu 
o turcdică din Circassia pentru care mult au trebuit să plătâscă. Da 

Despre primatul Târnovului din Bulgaria aşa scrie Lec- 
vien 3: «Din cărţile sai Dalteria” lui Lavrentie arhiepisco- 
pului din Cassandria, pe carele Vaii sfinţit “Parthenie. 1 palri- 
arhul Ţarigradului în anul 1639, se vâde, că unul dintr&: 
sfințitori au fost Macarie al Târnovului. Acelaş Macarie au: fost de față și în atul 1641 când Sau ținut sobor de mi- 
tropoliții resăritului pentru Mezsstac:e, adecă pentru mutarea - pânei și a vinului în sânta Cumenecăturiă:>- 

  

Anul 16-40. La anul acesta așa mârge mal încolo Istoria 
-1 Engel in recent. [list. Molda-|s Lequien in Oriente chrisitano viae p. 267. 

: Sagredo p. 432, -| tom. 1. p. 1236.
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hălăcenâscă.!: «Iară turcii vădend că Saii împuternicit Ma- + 
theiă vodă cu bani şi cu oști, şi cum că are pre ardelnI 

prâteni, avea și ei. poltă sel măzălescă, dară nu-cuteza se 

facă acesta aiavea ci lucra cu vre un meșteșug sel prindă ; 

“înse slujind norocul lui Matheiu vodă, nu putea, că tote 

„meșteşugurile turcilor le afla, şi se păzea. De odată ai tri- 

mis pe Sinan başa cu oşti multe, ca pretenâsce să se îm- 

preune cu Matheiii vodă şi dei va fi îndemână să! prindă, 

şi prins se] ducă la pârtă, carii venind la Bucuresci, unii 

“ai conăcit despre Cotroceni, alții despre Văcăresci. Acesta - 

ma! nainte înțelegând Matheii vodă, și-au strâns 6te oștile 

ce avea și sta toți întrarmați dioa şi nâptea, carea vădând 
başa, nai cutezat a face vre un rei, ci, pretenâsce sai 

purtat cu Matheiii vodă, de la care daruri luând sai în- 

tors la locul.» i E o | 
Iară prea vestitul Enghel2 scrie : «Vasilie vodă iarăș ai 

âmplut cu daruri divanul turcesc, ca sel aţiţe asupra lui 

Matheiu vodă, şi aii dobândit ce doria, că âti pus în pri- 
meşdie pe Matheiii vodă, dară acâia numai atâta ai agiuns 

de şi unul şi altul şi-au golit punga. Înse acesta așa s'au 

întâmplat : - Turcii în anul 1640 cu mare 6ste au și în- 

trat în Valahia se prindă pe Matheiă şi sau tăbărit unil 

de sus, alţii din gios de Bucurescă, despre Văcăresci ȘI 

despre msra mănăstirii de la Cotroșâni. Matheiti vodă s'au 

îndestulit cu atâta, că şt-aii adunat 6stea și o au pus în 
. rând de a se putea apăra. Într'acdia ai: orbit pe başa cu ' 

daruri şi ai făcut de sai înturnat înapoi, şi au -dis înain- 

“tea divanului, că nai putut birui cu stea lui Matheii 

vodă.» Tot acelaş Enghel 8 scrie în istoria Moldovei, pre- 

cum urmeză : «În 8 Fevruarie din 1640 au murit Ami 
rat IV, şi la Ibrahim următoriul lui ai itimis ameudol dOra- E 

“nil românesci de i-au făcut cinstea ce i se cuvenea.» 

! Codex Ms. Balacianianus ad'h. a. 2 Engel in recent. Hist, 

Valachiae Part. 1; .p. 293. — 5 Idem Engel in recent, Hist. Mol- 
daviae p...268. o ” o
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Despre Ardâl scrie Salardi 1: «May nainte de a se tri- mite Gheorghie II Racoți în anul 1640 la căpitănia de la Oradea Mare, i s'aii dăruit și dat cu totă cădința crăiască iosagurile acâstea : Sechelihidul şi Diosegul cu tâts satele ce să ţin de dânsele, care venise pe mâna fișcului -prin nota lui David Zoliomi; Șoliomcheul şi -Aleșdul iarăș cu satele ce se lin de dânsele, care venise la fișc prin stân- gerea viței Elisavetei Zoliomi, carea au fost mudre mai în- tâiă lui loann Imreifi, apoi lui Gavriil Moghila vodă, pre urmă lui Ladislav Bornemisa din Cluş. Iară lui Sigismund „Racoți (la al doilea fecior) mai nainte de a se da căpitănia Odorheiului şi generalatul secuimei, i-au dăruit şi dat ia- Tăș cu tâtă cădinla crăiască iosagurile acâstea : Gurgiul, „care venise la fişc “prin stingerea seminței cancellariului Stefan Covaşoţi. Gilăul, Mânăşturul ce venise ia fişc prin nota lui David Zoliomi. După acâia şi în deregătorie sau: aședat prin commisari de cinste. Dară pre acesta pentru că câula voia părinţilor, era trez, învățat, cu evlavie, după ti- „nerâțele sale înțelept și în țerile din afară pentru vârtuţile sale cunoscut şi vestit, mar adâse ori îl ținea lângă sine. . Întracâia Gheorghie II Racoți, în 2 Avgust din anul acesta prin Stefan Cașșar şi alți commissari de cinste încă s'au a- şedat în căpilănia Orădii mari, dară mult n&căjea pe părinți, că era dat la beutură, din carea nu'l putea sc6te nici prin - dojanele părințesci, nici prin slujitorii pre cari ținea lângă “densul. Ă 

Anul 1641. La anul asesta încă așa scrie istoria bălăce- nescă 2: «Altă dată iarăş au voit turcii se prindă pe Ma- theiă vodă, că au strâns turcii la; Oblăciţă și la cetatea „Albă oști, şi at mers şi Vasilie vodă cu oștile lul la ceta- tea Albă, de la care avea turcii ndemnare, se prindă pre Matheii vodă. Dec .au venit poruncă se mergă şi Matheiu 
! Szalărdi lânos a siralmas Ma- | 2 Codex Ms, Balacianianus ad gyar Kronikânak 4. Kânyv. 2. | 

" Reszeben. . h. a.



" Sfatul cel re ce'l făcea turcil cu Vasilie vodă, şi de acolos 

şi scumpe de ai trimis Başaş seraschirului pricinuindu- -se 

| | 57 * | 

„modă Ia, cetatea Albă cu tâte oștile lui cu bună gătire, şi m 
Agiungând la: Ialpuşc în Bugiac ai: înțeles şi mal bine de | 
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r nai. voit să se ducă mal încolo, ci ai gătit daruri forms 
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că e bolnav şi se tâme că va muri în (eră streină, şi sai se 
întors la ț6ra. lui, şi era şedând în pace. | 

Mai chiar le scrie acestea prea: vestitul Enghel ! din Filș- 
tih dicând : <A doao ră în anul 1641, iarăş au aţițat Va- 
silie vodă pe turci spre perirea lui Matheii vodă. La sfâr- 
şitul aă luat Matheiă vodă poruncă ca se mergă cu stea 
“turcescă „la Acherman unde mersâse şi moldovânil cu tă- 
tarii, şi se sfătuise ca să'l încungiure cu toții şi să 1 prindă. 

"-Ci Matheiă vodă încă avea prâtenil și spioni! s&i, carij când 
au sosit el la Elpul Pai însciințat despre tot lucrul ; drept 
aceia sau înturnat la Târgovesci, şi Sai mântuit la bașa 
cel turcesc, ci de mântuință ait fost lipit şi darurile prin 
care au tăcut de bașa, sau înturnat a casă şi au slobodit 
6stea : prin acâsta precum se pare, aşa de plăcut sai fă- 
cuț Matheiu. vodă înaintea porţii, de până la anul 1651 au 
“remas în pace de cătră cel din afară: 

Anul 164[2]. În anul acesta ai luat turcil îndărăpt cetatea 
„Assovului de lâ cozacit muscăcesci, la a căria batere, pre- 

- cum scrie Bisaccioni2, de la munteni și moldoveni au fost 

mers întru ajutoriă turcilor 20000 de ostaşi; iară Sagredo 3. 
tare vinătuesce pe Vasilie Lupul domnul Moldovei pentru 

luarea cetăţii aceia. - 

Tot întru acesta an sau ținut săbor mare în laşi de Par- 

thenie I patriarhul Țarigradului, în care .precum scrie Filip 

“Chyprie: «Au fost de faţă şi aceștea: Varlaam mitropolitul 
“Sucevei şi a totă Moldova și exarhul plaiurilor, Evghenie e- 

1 Engel in recentiore Histo- 3 Sagredo p. 452. | 
:ria Valachiae Part. 1. p. 293 + Philippus Cyprius in Chronico 

? Bissaceioni p. 488. | Eccles. Graecae. p. 478.
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piscopul Romanului, Anastasie episcopul Rădăuţului, Gheor- 
Shie episcopul Husulu! şi: Sofronie ieromonahul şi egume- 
nul mânăstirei a trei SS. arhierei din  Iaşii Moldovei.» A- 
şişderea- scrie Lecvien 1, Vedi şi acdlea care le voiu scrie 
la anul 1645 despre alegerea lui Gheorghie II Racoţi.: 

Anul: 1643. La anul acesta scrie Brentan?: «În Ungaria 
se face noao resmiriță de unguri și de români supt Racoți 
asupra împăratului.din îndemnul ma! vârtos al gallilor şi al 
sveţilor. Românii nu departe de Vienna Austriei se împreună 
cu svecii.» Ci acâstea s'au întâmplat în anul viitorii nu 
într'acesta. a 

Gronschi3 mai multe aduce la anul de acum scriind: «În 
Bălgradul Ardelulut în 3 Fevruarie cu „mare pompă sai ţi- 
nut nunta lui Gheorghie Racoți celui tiner cu Sofia fata lut 
Stefan Batori, în carea ai fost de faţă nu numa! toți dom- 
nii Ardelului, ci Şi soli! altor n&muri: al împăratului - TO- 
manilor, Tacusicie episcopul Agriei; al craiului Poloniei. Vla- 
dislav IV, duxul loann Radivis palatinul Vilnei; duxul Cur- 
landiei, palatinul Ungariei, amândol prinții românilor şi alți 
bărbați de frunte; slârşindu-se ospățul toți s'a dus” pre la 
casele sale;. iară la Racoți (cel bătrân) au venit solil sve- 
cilor şi ai protestanților din Ungaria, cari! îl îndemna. să 
se sc6le asnpra casei Austriei, ci atunci nimica at isprăvit.. 
Supt sfârşitul anului aă venit la acelaș Racoți trimiși duxu- .- 
lui Radzivil ca prin mișlocirea lui să se căsătorescă cu fata 
Lupului vodă, cari! cu prilejul acela Paă sfătuit Să ŞI căș- 
lige "inimile polonilor pre întâmplarea când ar muri Vla- 
dislav IV, pentru crăimea leşască de ce nu. sai ferit. A- 
fară de acesta întru altele aă pomenit că Vladislav IV ar 
avea gând de a se rădica asupra turcilor care gând plă- 
c&ndui ai : dis. că el încă. nu-se va feri de acâia. Luân- 

1 Michael Lequien in Oriente | Chron. Mundi Christiani ad an. i _ G42, > „ Christiano tom. 1. p.:1953, segg. 3 Samuel Gronzki in Elencho 
2 Ignatius Brentanus in Epitome | Ms. ad h.a. 

.
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duși dioa bună trimişi! lui Radzivil de la Racoți, au mers 
cu solul lui la Lupul vodă se ccră vergura, și acolo vor- 

bind despre trâba în care era trimiși, ai pomenit că Ra- 

coți încă nu se departă de cugetul craiului leşesc, de a se 

rădica cu războiu asupra turcilor, carea audindu-o” Lupul 

„vodă, ca un dușman al” lui Racoți, o aă scris la poriă, şi 

mănând îndărăpt pe solul lui Racoți, nunta s'au făcut după 

acâia prin mitropolitul de la Chiov. Întracâia craiul Sveţiei 

iarăş au trimis la Racoți se'l îndemne asupra împeratulul.» - 

Așişderea scrie Chemeni lanoş 1. ' 
Tot întru acesta an ai dat și Gheorghie | Racoți? diplo- 

matul care urmeză: «Noi Gheorghie Hacoţi ș. c. facem. însci- * 
ințare ş. c. cum că măcar că noi cu vr'o câți-va ani mul 

nainte din avtoritatea şi din plinirea puterei n6sire ceii prin- 

țesci, carea cu' mila lui Dumnedeu din ceriu, dată o avem, 

după mârtea și mutarea. dintru acestă viaţă a -cinstitulul 
odineoră Gheorghie (Ghenadi) Bradi de la Bălgrad, super- 
intendentului tuturor bessricilor din Ard, ce ţin legea gre- 
cescă, serbâscă și românescă, am fost socotit, se punem și 

se înălțăm la trepta vlădiciei -pre unul a nume Elia. Ioreşti, . 
după nisce orândudle date lui. Înse acel Elia Iorești, ne- 

băgând sama de slatul săi cel beserecesc şi aflându-se că 

el ca unul carele era mai mare preste besericile numitelor 

legi, și trebuia se întrecă pe su ușii dere ătoriel sale cel „leg p 
vlădicesci păstori, și cu nevinovăția „vieţii și cu sfințenia 

evlavie! şi se le m6rgă înainte cu pildă bună ca cu o fă- 

clie aprinsă, n'a plinit acâstea, ci de relele sale năravuri 

și patimi purtat. și impins în prăpastie cu multe f&liur de 

nespuse prihăni ale vieţii s'au încurcat, şi deregătoria vlă- 
diciei o aă întunecat cu urâte -vinele vieţii cel desfrânate. 
Și pentru aceia fiind că prin păstorii aceiași legi când şi 

„când sai dat mai multe jălabe înaintea nâstră despre ne- 

! Kemâny lânos a' maga Slet6- apud Samuelem Klein de Szăa 
- ben” ad h. a. 

2 Diploma Georgi [. Racotzi | tom. IV. p. 129, seqq. in Ms.
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„curata viața lui, -şi despre mai multe . necuvi6se fapte ale: 
“lui, mal pre urmă făcendu-se săbor mare ds toți protopo- 
pil şi preoții românesci de legile grecâscă și sârbâscă, în- 
tru acelaş sobor ținându-se tote, câte sânt de a se ţinea 
din cădință şi din obicâiul consistoriului lor, . tras fiind la 
Judecată, și din adevărate și mal multe mărturisiri de ca- 
pitulari avtentici- şi de alte persâne vrednice de credință 
culese aflându-se, că este vinovat tuturor smintâlilor, și fără 
de legilor de care se pirea, sai judecat cu votul şi 'sutra- - 
Şiul tuturor ca se se l&pede din deregătoria sa cea vlădicâscă, 
ȘI ca se nu se întine tot cinul. preoţesc, să se dea pe mâna - 
magistratului, spre pedepsa ce i se cuvine. După acâia sfă- 
tuindu-se ei 'despre alt super-intendent saă cum se dice în 
comun, vlădică, pe carele se'l pună în locul lui, şi venin- 
du-le în minte se alâgă vlădică pe cinstitul bărbat Stefan 
Simonie de la Bălgrad, îndată sau rugat de noi, ca şi nol 
să ne milostivim, a da lui acea deregătorie beserecâscă, a'] 
întări în vlădicie, şi a% arâta lut totă grația n6stră cea prin- 
țescă, carea cârere a lor, ce s'au făcut in modrul mal ,sus 
dis, cunoscendu-o a fi direptă şi adevărată, noi încă ca unil 
caril în tâtă stăpânirea n6stră ma! cu samă despre aceia 
cugetăm și ne grijim, ca pe tote. şi fiesce care staturi, ce 
:din ceriă sai supus ocărmuirei n6stre, se le îndreptăm şi 
se le ținem în cădințele sale, pre acelaş Stefan Popa Si- 
monie .ca pre un comândat şi de prea cinstitul domnul! 
Slelan Belen episcopul bescricilor unguresci celor pravos- 
lavnice din țâra n6stră a Ardelului și păstoriul cel dintâii 
al Bălgradului, cel prea grijitoriii, şi de alți creștini ai noştri 
„mal de frunte, pentru evlavia, bune năravurile Şi întregi- 
mea vieţii lui, preste (te. bescricile ce sânt în comitaturile 
Albei din Arde], Crasnei, Solnocului de mișloc, Dăbâcel, 
'Clușului și Cetăţii de Balta; jarăș în districturile Chioarului, 
Bârsei și Bistriţei; așișderea în (6te scaunele secuenesci Şi 
săsesci, (luând afară bessricele de la Alamor, de la Orăștie, 
de la Haţeg, de la Hinedoră, de la Ilia, de la Chiriș, și trei
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protopopii de la tera Oltului, în care numa! atâta cădință şi: 
“avtoritate i se dă, câtă îi va lăsa domnul episcopul cel pra- 
voslavnic unguresc) ; îl punem vlădică, adecă preste tâte be-. 
sericele ce ţin legea grecâscă, şi milostivâsce îl întărim, 
tâtuș supt condiţiile acestea, care despre ungurie s'au în-. 
tors pe'lătinie.. 

1. Cum că cuvintul cel sfânt al lar Dumnedeă după | câr-. 
țile S. Biblii, şi dumineca și întralte serbători, şi în be-. 

„s6ricile sale, și la îngropăciuni și airea. orl în ce loc, un- 
„de va fi op, în limba cea românâscă îl va propovedui și. 
va avea grije şi va face ca și prin ori-care alți păstori să, 

se propoveduiască. - . 

2. Cum că catehismul, carele acuma Sai dat lor, îl va: 
primi, şi va face ca şi alţii se'l priimescă, şi cu de-a din-- 
sul şi ei 6nsuş va învăţa: pe prunci acel catehism “şi prin 
alții va face, să se învâțe. - | 

3. Cum că misteriul botezului după orânduiala Domnu: 
lui nostru Is. Hs. cu apă firescă în numele Tatălui, şi al 
Fiiului, şi al Sântului Duh îl va sluji, şi prin toți alţi! va. 
face așa să se slujscă. 

4. Cum că S. Taină a Cinel Domnului, „carea o chie- 
măm în comun cuminecătură, aşişderea după cum aă rân- 

duit Is. Hs. cu vin şi cu pâne o va da, și prin alţii a se; 

da va face, şi acâsta numar. Gmenilor celor de vârstă, și. 

carii ai minte întrâgă și viaţă bună o va da, şi a se da 

va face. - - . | 
5. Cum că Dumnedeescă Dornnulul nostru Is. Hs. ma- 

iestate,- carele unul este mântuitorul nostru: și mișlocitoriul: 
la Dumnedei Tatăl, o va cinsti cu slujbă și cu sfială, şi 

va face -ca şi prin alţii aşa să se cinstescă; iară pe SS. 
cu cinstea ce li se cade Îi va cinsti Și va face să se cin-. 

stâscă. 
6. Cum că crucile Şi icânele cele puse în besericl,. 

le va cinsti cu 'vre o cinste cucernică, ci numai nene. 
.
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podâbă besricilor și pentru pomenirea patimei' Domnului: 
le va ţinea şi va face a se ținea. o 

7. Cum că cerimoniile cele de la gropi, sau de la în- 
Sropăciunile celor ce aă trecut dintre vi, după obicâiul 

„cel primit al creştinilor va face să se facă, adăogând -de 
ar fi op didachil Şi cântări sfinte; iară: superstiţiile câle 
băbesci, nu le va întări sau învăța, nici va face să se în- lărâscă sau să se învâţe. | . 

8. Cum că pe iâțele carele vor să se împreune cu le- 
gătura sfintei căsătorit maj puţin, în trei dile înainte de 
cununie le va vesti înaintea norodului în bessrică şi va face 
ca prin toți preoţii cel supuși şie” pretutindenea şi in lote 
besâricile lor să se vestescă, și-dacă nu se va audi. vre o 
împedecare, pentru carea să se pâlă împedeca cununia lor, 
slobod îl va cununa prin jurămint, şi va face ca şi prin 
alții așa să se facă cununia, iară fâțele cele cununate a- 
mendoao sfânt se lăcuiască împreună și care neținând cre- 
dința vor părăsi una pre alia, şi de se vot afla amândoao 

" fGțele acâlea lăcuind întracâstă: (eră a Ardâlului, sau în 
“părţile câle împreunate eii, nici de cum și nici întrun typ. 

se nu le despartă; iară la o întâmplare ca, acâa, când. o față se duce în țeri din afară Și deparie, şi nici o vâste 
cu bună samă de acâia se aude, mal pre urmă după ce au trecut patra sai cinei ani, după obicdiul bessricilor 
pravoslavnice unguresci, va face: să se dea pulâre părți 
cei nevinovate și părăsite să se potă slobod căsători. 

9. Cum că pre Ginenil cel cu viață rea, şi necuvi6să şi 
cucoscuți făcători de reă, îl va ținea şi va face ca şi prin 
alții să se -țină afurisiți şi lepădaţi de la -bestrică, și din câta credincioșilor cea de obşte, și nul va lăsa, nici va “suferi, să se lasă se fie cu ceialalți credincioşi la sfânta slujbă în besârică, până când aceia prin pocăință adevă- rată se vor întârce și întâiă cu Dumnedei, -apol cu bese- Tica se vor împăca. | | 
„10. Cum că pre cel din români ori din cel beserecesci



Be 
ori din mirânt carii mişcaţi de Duhul sfânt ai cuprins cre- 

dinţa cea adevărată pravoslavnică, şi sai adaos la epis- 

copia cea pravoslavnică nici cum îl va sminti, nici îl va. 

supăra, nici întru aiavea nici întru ascuns, nici prin alţii 

va face să se smintâscă şi să se dosedâscă, şi cătr& acâia 

întocma, ca. cătră cel ce ascultă de -densul va avea dra- 

-goste frățescă, şi împrotivă nimica. de reă va gri la no-. 

rod nici. pre alții va. suferi se grăiască. 

11. Cum că în tot anul va face sobor mare de toţi păs- 

torii cei de supt vlădicia lui, unde dacă se va întâmpla 

vre o întâmplare grea în lucrul relighiei, atunci cu proto- 

popi să! va fi detoriu a întreba despre acel lucru și pe 

preacinstitul domnul episcopul pravoslavnic unguresc, . pre 

cel de acum, şi pre cel ce va f, Și judecata cu voinţa lui - 

plăcută și, primită a o avea. 

„12, Cum că protopopil cu voia cea dimpreună a. con- 

sistoriulul va alege şi a se al6ge va face, și pe nici unul 

„ dintrânşii pentru bani de la cineva, sau. or pentru ce dar 

îl va lipsi, nici va-lăsa să se lips6scă de deregătorie; ci 

dacă vrunil dintre e! se vor afla greşiți cu ceva sai ori. 
în ce typ abătuți de la calea drâptă a deregătoriei sale, 
pre aceia, cu judecată drâptă din deregătorie îl va lepăda 

și tot lucrul îl vă arăta şi mal sus disului domnului epis- 
copului celui pravoslavnic, și cine se va vedea vrednic de: 

deregătoria protopopiei, împreună voind şi „preoţii ținutului 

sai al eparhiel sau ai comitatului aceluia, iar mai ales mai 

sus disul domnul episcopul cel pravoslavnic, se va alâge, 

și în locul celul. lepădat se va pune. 

13. Cum că în vremile când va face cercetare sau vi- 

„sitaţie bessricilor din Ard6l celor de supt ocărmuirea lui, 

pricile care se vor afla -mai. grele, împreună cu protopo- 

pii cel cu sinele va judeca; iară dacă vre o parte din 

-cel ce se pricesc, nu se va îndestuli, atunci acâiaş price 

la scaunul cel de judecată de la Bălgrad a  vlădiculul a- 

- celuiaș prin mutarea legii sai appelaţie să se polă muta



mt ora | legea, unde luând may mulți protopopi acâleaş prici 'de noi se le cârce, şi să le otărescă, înse şi cu judecata sau Sfatul de multe ori numitului domnului pravoslavnicului episcop. 
| 7 14. Cum că pe nici un ungur va cununa, nici va face ca să se cunune, pe nici unul dintr'aceia va despărți nici "va face, ca se se despartă, nici pe pruncii lor va boteza, nici pe cei. morți va îngropa, nici: altora va da putâre a face acestea, afară de singură întâmplarea acesta adecă: când cineva dintre român! însurându-se ar lua vre o mu- re sai vre o fată de ungur, şi-ar vrea prin popă româ- nesc să se cunune. Care orânduel),! dacă cineva, dintre po- pi românescl se va afla că au tâte, au numar unele se le vatăme, acela, întâiă se va globi cu ș6se ilorinți, a doao-6ră cu 12 florinți, iară a treia-dră se va lipsi de "deregătoria sa. "15. Afară de acâstea, cum că şi noao întru tote puru- rea adevărat şi credincios va remânea, bine-voitorilor nos- tri bine-voitoriă va îi; şi vrăjmaşilor nostri şi celor -rey vrăjmaș și re va fi; iară bir sau dajde, după obicelul până acum ținut, cămărei nâstre în tot anul va da pei de - Sa- mor treldeci şi doao, şi. de râs patru. Ă 

Îngăduind Şi dând aceluiaș Stefan popa. Simonie plină Și desăvârşit pulcre preste besricile şi eparhiile cele su- "puse iurisdicţiei sale, ca drept și după I&ge se isprăvescă t6te, câte se ţin de deregătoria sa: Besricile se le Ocâr- muescă, pricile căsătoriților se le judece, greșelele sluji- „-- torilor celor cu viață. desfrânată, se le îndrepte cu învăţă- tură, cu evlavie Și cu obicâiuri bune se isprăvâsă tâtă de- regătoria besericâscă : la preoţie persâne cuvi6se se ia ; iară cele necuvise :se le l6pede; şi altele ori câte se ţin de chiemarea sa după obicâiu Și după orânduială, înse acâle se nu fie împotrivitâre învățăturii Dumneqeesci, şi cu totul se fie asemene mai sus diselor condiţiy. Și veniurile sale cele legiuite se le aibă şi se le țină, care alți episcopi al bes&ricilor grecesci, sârbesci și românesci,: carii mal. nainte
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de el ai fost, de demult le-ai avut, adecă' de la 'fiesce-care 

preot supus iurisdicţiei sale în tot anul un florint a lua 

Sau obicinuit, aşa şi lui prin tăria acesti! scrisori îl dăm | 
putâre de -la fiesce care preot al bessricilor românesc din 

mal sus disele comitatiuiri, vidicuri și scaune secuenesci şi 

săsesci, de a lua un florint; Drept acdia voao: credincioși- 

lor: nostrii domnilor —— — Dat în Alba lulia sau Bălgrad 
cetatea nostră, „în 10 dile ale lui Octomvrie 1643». 

Vedi cum se meșteșugea calvinii -se tragă la credința și! 
lâgea lor pe bieţii români din Ard6l! Drept acdia lezne poți 

crede că pe mitropolitul Bălgradului Elia Ioreşști despre care 

am cuvintat şi la anul 1638, nu pentru bărfelele, ce se 

scrii în diplomatul acesta, laă lepădat din vlădicie, ci pen- 

tru că mai primit catehismul, despre carele voii vorbi la 

anul 1645. Căci toți protopopil şi preoții aceia carii în di- 

_“plomat se scot de supt iurisdicţia mitropolitului Stefan Si- 

“monie era calvini, şi aceia ai osândit pe mitropolitul Elia * 

Ioreşti. Ei însumi am cetit cărţile nobililor di Alămor, care 

aşa sânt date de Racoți, ca cât se vor .lăsa de sfânta u- 
nire cu pravoslavnicil, adecă. cu calvini, îndată se'și piardă 

şi nemișugul. şi iosagul, carea condiţie după numiții no- 
bili înţelegându:o despre unirea cu bescrica Romei, ca se 

nu ȘI piardă boerimea, numai sânguri au r&mas uniți în tot 

Alămorul, ținend l6gea. bescricel resăritului. 

Către sfârşitul anului de acum ad. sosit şi solil lui Ra- 

coţi de la pârtă cu slobodenie să se pâtă rădica cu răz=. 

„boii asupra căsei Austriei, -după a cărora înt6rcere așa - 
scrie Gronschi : cu Lupul prințul Moldovei ai făcut alleanţă . 

Racoți, şi pe 13 Ianuarie din' anul 1644. au chiemat seim, 

în care ȘI-aii spus pricinile pentru care voâsce să se scole 

cu arme asupra împăratului: » 

Anul 1644, Gheorghie. 1 Racoți. isprăvind seimul despre 

carele cuvîntaii la anul trecut, -şi luând d ajutoriă Şi de la 

' Gronzki |. e. ada ann. (170 AI i aa 

Cronica românilor. Tom: III. | 5
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doi domni românesci, precum scrie continuatorul lu Cal-" 
visie 1: «In anul 1644 au pornit în Ungaria mal vârtos 
pentru obicsiurile protestanților, şi bătându-se cu' genera: 
riul Buchaimie, încetase de la arme, ca să. se întocmâscă 
greutăţile, numai cătră sfârşitul anului au dobândit.» Veqy 
şi pre Brentan 3; iară cum că Racoți aă avut ajutoriă şi 
de la amândor domnii românesci în 'războiul acesta, se do- 
vedâsce din epistola luy, ce se aduce. de Catona 3, în care 
dice: «Ne rugăm de măritul veziriă, ca se poruncâscă lui 

- vodă din Valahia, se nu châme a casă pre 1000 de călă- 
reți al săi; iară lui vodă din Moldova, carele au chemat 
a casă pre 1000 de ostași ai săi, se! poruncâscă se tri- 

„mită “pre atâţia în locul lor. Dat în 9 Octomvrie din a- 
nul 1644. Si - 

„Despre acel 1000 de călăreți din Valahia, sai se dic mal: 
bine despre povăjuitoriul lor, așa scrie Chemeni Ianos 4 vor- 
bind despre baterea orașului Privighie de lângă apa Ni- 
trei: «Aici ai fost cu mine şi Constântin. Şerban, carele 
după acâia s'au făcut domn Țerei Muntenesci ca serdariă . 
preste 1000 de ostași: muntenesci, dară prea bucurâs ve- 

„nise, și adevărat esle, că se și scie teme. de puşcă, pre- 
cum am priceput dintr'unele întâmplări. 
„După ce au trecut vara cu războiul lut Racoți asupra 

împ&ratului Ferdinand III aşa scrie acelaş Chemeni Iinoş5: 
“Fiind că iarna ne despărțise de la olaltă, -sau orânduit 
ca oștile se le aședăm pre ernat; protivnicii - saă aședat 
de la Neuzol spre oraşele cu bâl, până la apa Vagului; 
iara oștile n6stre s'au sălășluit pre la Murani şi pre la 
Torna, şi prinţul mal întâii s'aă dus lu Onod, unde sai 
întâlnit cu dâmna sa; iară pre unil dintre ardeleni i-ai slo- 
bodit a casă. Mai trimis în Moldova la Lupul vodă cu 
„2 Continuator Seth. Calvisii p. Katona p. 300. 
1021, „+ Kemeni lânos a' maga 6let6- * Brentanus in Epitome Mundi | ben ad h.a, | Christiani ad h. a, 5 Idem Kemâni |. e.
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prelâztul acela, ca cum m'ar trimite pe. nunta herțogul Rad- 
zivil carele luase pe fata Lupului. vodă,-ci noi ne temeam de 
Lupul. vodă, căci sciam că se înțelege cu nemţul asupra 
nostră. Despre care Lupul semne încă aveam, pentru că 
<lându-ne din porunca porței și Lupul vodă, ca și Ma- 
theiu vodă 1000 de curtâni întru ajutoriă, aceștea odi- 
nedră cerând Icfă de la Racoți şi nedobândind, că nici 
era datoriu se le dea, când era mai mare op de denşii, 
atunci ne-au lăsat şi ati mers acasă prin (âra leşâscă. — 
— — — Trimisau Racoți şi pre Acaţie Barcial în Moldova 
cu mine, pentru că printr'ânsul şi prin Thoma başa făcuse 
alleanța.- cu Lupul vodă, ale căruia cărți scrise şi lătinesce 
Şi românâsce, duceam cu noi, e! aruncăm neținerea ace- 
lora. Ei drept aceia după unspre-dece luni m'am înturnat 
din bătae la casa mea. în Cuaşde, unde n'am zăbăvit; ce 
m'am dus în Moldova, și la nunta herţogului lanuşzie Rad- 
zivil în locul prințului Gheorghie I[ Racoți, eu am lost 
cel dintâiă, şi Acaţie Barcial al doilea, iară al treilea au 
fost. Stefan Mariași în locul lui Gh: :orghie II Racoți.” Dus- -am 
cu mine pe cale fârte zdraveni Gineni, carii. mi-au fost spre 
mare desfătare a nume: pe Șebeș Micloș, pe Secheli Mihai, 
pre Orban Ferenţ, pe Decel Balint, şi pe Cisar Ghergheli. 
Ei am avut supt corneta mea mal bine de o sută de că- 
lăreți toți îmbrăcaţi în pei de lup. Cu mare pompă sau 
ţinut nunta, din ţera leşască ai venit mulţi domni, soli 
craiului şi ai altor domni: caril toți era f6rte aleşi imbră-! 
ați şi gătiți, ca la 2000 de călăreți şi pedestrași; dară 
“spunând adevtrul, pe curtenii lu vodă nu'! întrecea cu feum-. 

" Sețea și scumpia veșmintelor, că hainele lor cele cuptușite. 
cu soboli, cu Sumori şi cu risuri, şi câle de urşinic şi de 

"mătasă era numai de rând. Bucatele de pre i6te mesile . 
“era gătite după gustul leșesc şi pretutindenea era de tot Ă 
feliul şi de prisosit blidele, ticrele, urcidrele, - lingurile, şi 
-Culitele de pre mesile câle lung! „t6te! era de argint de cel 
curat; dară musicile .şi jocurile ce Sai facut nu cu var-!
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varie românescă, ci ca la măcar ce craiti creștinesc cine le 
va numera. La masă în locul cel mai de frunte au ședut: 
solul craiului leşesc, şi tot pe rândul acela mai întâit ai 
şedut vodă, după dânsul toţi domuil leşesci; dincolo lângă- 
sol au şedut mirele Radzivil, după dânsul mitropolitul din 

Chiov, carele era semință de vodă din familia Moghila, cu 

“Gavriil, Ivan şi Moisi -vodă frate, despre carele sai mai 

făcut "pomenire. cu preoţii cei mai de frunte al lui, carii 
atâta procopsiţi era, cât n'am credut mai nainte, să se afle . 
în rândul acela Gmeni așa de învățați. Prea de. omenie și 

blând om era și mitropolitul:, și i-ai cununat în bessrică 
românâsce neîmprotivindu-se Radzivil, “măcar că dânsul era... 
luteran. Ca se îngădue loc înaintea mea mitropolitului -a- 
cestuia, cu acâstea pricini mai adus Lupul vodă, că şi 
după: obicâiul nostru se dă. cinste nănașului, și la el încă 
cel ce cunună se ţine în mare cinste, aşa din îngăduind - 
au şedut la masă Moghila dinaintea mea; în casa acâia la 
masă nau fost nică musre, nici fată, nici mir6să, nici joc, , 
ci în piațul curţei mai nainte dea şedea la masă, vro 50 
sau 60 de părechi de boerice şi cocâne singure prinden-! 
du-se de mâni, acuş.rotogol, acuș de alungul au întins 
danțul românesc prea în f6ce, la care numai sau uitat băr- 
bații, nu sai amestecat între iale, ci înaintea lor 6re-care 

stolnic bătrân cu cumăvac pe cap, şi.cu baston a mână 
"Sărea cât putea. Ospăţul femeilor încă ait fost într'altă casă, - 
- Supt tot ospăţul, nu Sai prea îmbătat cine- -va. ci ati beut, 
care cât au voil, şi după acdia solul crăesc, mirele şi „Po- 
lonii sau sculat și s'au. dus, şi vodă i-au petrecut, rugân- 
du-se ca se așteptăm puţintel; nici au zăbăvit mult, ci “au 
venit şi ati beut cu no! până câna ne-am urit, dându-ne tâtă 
cinstea, mal ales mie: ar&tândwmi mare dragoste, deci ne- 
am luat dioa bună. Când aă venit nuntașii, vodă încă le- 
ai eșit înainte ca la o gimătate de milă de loc, pre un 
asturcan fârte. bun Și scump împodobit cu sersamuri în- 
trauriie, şi ţintuite cu petre “scumpe, scările încă era aşa 

N 

r
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făcute dinpreună cu sabia, cu care era încins; în cumănac 
avea cinci diamanturi mari, și altul în inelul cel din deget. 
Pod6ba lui şi a calului, precum am socotit atuuci plătea, 
40,000 de taleri. După trei dile de ospăț ne-am apucat de 
lucrul, pentru care :am fost trimiși, și: aruncându” cărțile, 
ne-au r&spuns că le cunâsce a fi ale sale, dară se miră 
cum le-au dat; fosta bet sau nebun, când. le-ai iscălit şi 

„pecetluit! că dei va porunci turcul, el este datorii “ a se 
scula asupra nostră și a ne: fi protivnic, almintrelea că el 
va ţinea vecinătatea cea bună şi pretenşugul, — — — cu 
cuvintul destul s'aă jurat, dară carte noao nu ne-ai dat, 

Şi noi încă am ţinut cărţile cele mai dinainte, într'acâia tot 
ne-am prepus despre pretenșugul lui. Pe mire şi pe mir6să, 
i-am lăsat acolo; şi dându- le darurile de noi duse ne- -am 
inturnat, şi eă m'am grăbit a mă. înturna la prinţul mei, 
pe carele lam găsit în Muncaci. » Așișderea scrie Gronschil. 

„Anul 1645. Vasilie Lupul domnul Moldovei carele era bine- , 
Voitoriă căsei Austriei, cum s'au dis la anul trecut, în a- 
nul. acesta atâta aă făcut la, pâria lurcâscă, cât: acâsta ai 
poruncit lui Gheorghie | Racoți prințului Ard€lului să se 
împace cu- împărătul Ferdinand HI, că almintrelea ajutoriă 
nu va căpăta, nici de la hanul. tătăresc, nici de la Matheiă 
domnul Valahiei, precum arată acesta istoricul Cazi 2. 

Despre care. lucru, continuatorul lui Calvisie 3, încă aşa 
scrie: «În anul 1645 împăratul turcesc Ibrahim I ai „Po- 
runcit lui Racoți, să se lase de războii, poltind acesta so-- 
lul Cerin, și el într'armându-se amâaunța tuturor. creştinilor, 

“ Racoți întirâsce pe Bucheimie până la Pojon, luând Dlu: 
gassie Tirnavia: se duce la Villac; pe fiiul săi il trimite se. 
bată 'Bruna, și se împacă cu impăratul, ci turcil iai Coronea.» 

Iară Ortul și Progressul nemurilor din Dachia £ aşa vor 

! Samuel Gronzki in Elencho 3 Continuator Caliisii p. 1023.- 
Ms. Raziy în in Hist Regni Hang, 4 Ortus et Progressus variarum 
Sceuli XVII. p. 119. "1 în Dacia Gentium p. 150. 

2
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besce despre Gheorghie 1 Racoți: «Vrând să se apuce de 
împeratul Ferdinand în anul 1644, ab trecut cu oştile până 
în Moravia, și sai împreunat cu svecil; împăcându- -se după 
acâia ai cuprins mare parte a Ungariei. şi 90 de “bes6- 
ici ai luat pe sama -calvinilor cu prea mare pagubă a ca- 
tholicilor.. N'ai fi aflat întrenaul o clipâlă de ochi. care se nu 

„fie împrotivitâre bine credincioşilor. În Cluș ai orînduit ca: 
„atâța senatori se fie calvini, câţi era unitari sai sociniani. 

şi nici unul dintre catholici ; în anul 1642 pe filul săa cel 
mai mare Gheorghie au făcut se'l alâgă prinț Ardelului.> 

De au făcut acestea prințul Gheorghie I Racoți cu un- 
guri cei ce se ținea de besârica apusului, care era tot de 
un nem cu dânsul, ce gândesci că nau făcut el cu româ- 
nii cel de supt stăpânirea sa, caril se ținea de beserica re- : 
săritului, și nu era de un nâm cu dânsul? Pe românii ne- 
putendu”Y abate de la credința lor cea adevărată almintre- 

„lea, le-au typărit cărți pline de eres calvinesc, şi. arhierei- 
Jor dinpreună cu preoților le-a poruncit (cum sai ar&- 
tat la anul 1643) ca cărţile” acglea- se: le cetescă Şi: înveţe: 
înaintea norodului. între care cea ma! înveninată şi mat. 
plină de otravă au fost” Catehismul cel calvinesc întors pe 
românie, de pre “carele așa vorbâsce Varlaam milropolitul 
Moldovei 2: «Iubiţil mei fi! tâmplândumi-se estimp a fi în 

„părțile Țerei Românesci cu treba domnesc! și a norodului 
în Tirgoviște, cu cei ma) de. frunte şi mal de firea vorbind, 
mal vârtos cu 6re-care bosriu cinstit: şi slovâsnic şi a totă 
destoinicia şi înțelâgera harnic, drept pravoslavnic creştin, 
al doilea logothet şi frate dâmnei a bunului credincios Şi a 
luminatuiul domn Ioann Matheii voevod cu mila lut Dum-. 
nedei domnul "erei Românesci, domnului Udiște Năsturel, 
carele ca un iubitoriu de învățătură şi socotitoriă credin- 
ţel cel drepte, în mișlocul altor cărți noao ce mi-au ar&-. 

! Barlaam Metropolita Molda- | Calviniani editi Suciaviae anno: 
viae in Praefatione Anticatechismi 1645,
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tat adusurae- duși o cărțălue mică în “limba mostră româ- 
nâscă typărită, şi dâcă o am cetit, am vădut semnul ei 
scris Catehismul creştinesc, carea o am. aflat plină de o- 
travă de morte sufletescă, de care lucru iubiții mel fi! măr- 
turisesc înaintea lui Dumnedeii, cu firea mea, că mare grije 
şi multă scîrbă au cuprins sufletul și inima mea, pentru 
care lucru am chemăt și am strâns săbor- dintr'amândoao 
părțile şi diu 'Țsra Românescă și din Tera-Moldovel, nu a- 
tâta, că d6ră se potă ei clăti inima v6stră, cel întărită şi 

“rădăcinată pre temelia cea bună şi tare a bessricei nâstre 
pravoslavnici, cât cuget și socotesc, cândal cu aceste min- 
ciuni și amăgituri, .cârcă şi ispitesc în tot chipul se pâtă 
afla “pe nescine prostan și nesciutoriă  sel sparie cu măr- 
turia sfintei scripturi, care fără de “cale le-au pus şi re 
tilcuiesc spre a lor perire. Pentru acâia am socotit, că am 
o datorie mare se fac. respuns și se arăt strimbătura şi til- 
cul ce] rei al lor, ce tilcuesc re. şi strimbeză “scriptura 
sfântă. Şi acâsta nu că d6ră prepuiă ceva întru făpturile 
„cele pravoslavnice ale creștinătății vâstre; că sciă forte bine . 
şi sânt adeverit, cum credința vâstră ce ați apucat dintâi 
și din început, nici unul de voi, cărţile cele ereticesci şi 
învățătura lor în număr nu le socotiti, ci numai pentru se 

arat întundricul ȘI neînţel&gerea lor, ce ai întru scriptura 
sfântă. carea o tilcuesc pre voia şi pre volnicia lor. ş. 0.» 
Așa cuvintă mitropolitul Varlaam în predoslovia cărței ce 

- Sau typărit în Suceva la anul 1645, în carea restârnă tâtă 
învățătura calvinescă din mal sus disul Catehism. 

Anul 1646.-La anul acesta scrie Gronschi., precum ar- | E 
meză : «Vladislav IV craiul Poloniei din îndemnul patriar- | 
hului Romei, carele îndemna pre” toți prinții creştinesci să 
se scâle asupra turcilor, ai mers în Moravia. în Nichel-" 
sburg la împăratul Ferdinand TU, cu carele sai întocmit des- 

„pre tote, şi alegându-se el povăţuitoriii preste tote oștile 

„* Samuel Gronzki in Elencho Ms. ad annum 1646. 
.
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Sat înlurnat a casă, de unde trimețând în ţeri streine, să 

adune ostași, trimis'ai la prinții Racoți al Ardelului şi Lu- 
pul al Moldovei pe duxul loann Radzivil, ca sei cheme 
la. însoțiveu acâia, carele mergând mai nainte la Lupul ca 
la socru săi, i-au spus pofta craiului său, nici ferindu-se 
Lupul de lucrul acela au trecut în Ardel la Racoți, —— — 

„Şi au făcut, de și acesta sau plecat la alleanța acdia, încă 
bucuros; și aşa întorcându-se la craiul i-a „spus 'ce ispră- 
visă.> Aşişderea scrie Chemeni Ianoș 1, ci precum dic a-. 
M6ndo), războiul acesta .nu s'ait urzit pentru miârtea €ra- 
iului Vladislav IV, după carea multă -zarbă sut făcut în 
Polonia, cum vom' vedea: de aci înainte; 

Anul 1647. La sfârşitul vieții lui _Cherneni lanoş, ce 6n-. 
suși el şi-o au scris cu mâna sa, şi acuma în anul 1811 
Martie 22, când scrii acestea, se află în mâna mult lău-. 

„ datulur Martin Gheorghie Covacici, se adaogă o epistolă 
a prințului Moldovei Vasilie Lupul în original carea e scrisă | 
lătinâsce şi sună aşa ? :. <Generosule domnule Chemeni, pr6- 
tene bine voitoriule! Cu milostivă inimă” am primit res- 
punsul domniei tale, care mi Pal trimis prin tabellariul nos- 
tru; cunosc, că ar fi trebuit se trimit la prea luminatul 
prinţ, pentru vărsarea inimei mâle și întărirea pretenşugului 
pre unul dintre prâtenii mei; dară greutăţile cele mari, care 
de la porta ottomanicâscă nu numal ne vinea până acuma, 
ci mai ne: şi asuprea, -m'au împedecat din di în di de la 
împlinirea voinţel mele. Drept acâia căpătând acuma mai 
bun prilej, de a face acâlea care le aveam în gând, cu dea- 
dinsul trimit pe generosul domnul Gheorghie stolnicul sau 
dapificul cel ma! mare la prea - luminatul prinț, ca se spună 
cugetele cele adevărate âle inimei mele, şi să! facă închi- - 
năciunile cele cuvi6se,' descoperindu'i şi polita mea cu gura 
sa, carea poltă 'ca se o şi dobândesc prin mișlocirea dom- 

! Kemeny lânos a' kâzzel int | 2 Epistola Basilii Lupul Princi- 
maga €lâteben ad ha. pis Moldaviae ad Joannem Kemâny.
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niel tale, cu: deadinsul me rog, ca se [in în curtea mea pe 

pedestrași acâia, pre 'caril îi poltesc de la prea Iluminatul 

prinț, mă strămură osirdia pedestraşilor acelora, pre caril 

îi hrănesc estimp. Drept acâia de vei lucra domnia ta ca 

se pociii” căpăta. pedestraşii aceia, ei încă me voii nevoi: 

în tot typul aţi resplăti facerea de bine, acum îţi trimit un - 

friă bine gătit la cal, mic dar, ci din cea mal adâncă dra- 

goste dat. Întracâia îţi poltesc domniei tale ca se irăesci 

sănătos şi fericit. Din lași în 30 Iunie, 1647 al geherosel 

domniel tale prâten, Vasilie din mila lui Dumnedei prin- 

țul -ţerei Moldovei cu mâna m6a. » Din carea Sar vedea că . 

Vasilie Lupul domnul Moldovei bine at sciuti limba lăti- 

nescă, de nu mar opăci vorbele lui Chemeni Ianoş, carele 

le voiă aduce la anul următoriu. Intre greutățile ce Sau 

pus în adunarea “ţerel unguresci cea din anul 1647, una 

esle acâsta 1: «Domnul Mihail moştenitoriul vodă. al Vala- 

hiei încă au dat înaintea staturilor și a rândurilor țerel, ce 

controversiă sai piră are cu domnii comitil Stefan şi La- 

„dislav. Ciachi, şi cu dâmna Anna Veşeleni muma acelorași 

comili, şi: văduva reposatului - altui. Stetan -Ciachi, pentru 

nisce âveri sai scule nu de mic preţ ale “r&posatului - Mo- 

șului s&i Mihail (V) vodă, care le-au răpit numitul . r&po- 

satul tatăl dişilor. domnilor comitilor Stefan şi „Ladislav 

Clachi, şi. le-au ținut pentru sine, pentru carea fiind. că și 

avgustul împărat tatăl maiestatei „vostre: Sau milostivit -a 

„porunci, maiestatea. vâstră încă. se. milostivescă a face ceva 

miştocire, ca _controversia acesta să se, isprăvâscă acuma 

odată, şi făcându-se direptate,. să se întârcă fiesce- căruia al 

stu, staturile și rândurile ţerel cu umilinţă se r6gă>.. Dintru 

acestea. se vede că Mihail acesta au fost feciorul lui Petraşco 

fiului lui Mihail V domnului muntenesc, despre carele sau 

dis la anul 1601 şi mal nainte şi după acâia. -Vedi şi a- 

câlea. care se vor aduce la anul 165% din Cantemir des- 

„pre familia Bessarab, | 
pi 

1 -Gravamen 118. Dizetae anni 1647,
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Anul 1648. Ac6lea 'care le: scrie prea vestitul Enghel! la 
“anul de acură dicând: «Când s'au arătat Racoți cel may 
bătrân în anul 1648, că el încă se bate după crăimea' Po- 
loniei, Lupul vodă prin actia Sati ar&tat prâten senatului 
leșesc, că ai lucrat la impăratul turcesc, de lui Racoți iau 
venit amâniînţare și poruncă, ca se încâte de la lucrul a- 
acela şi pe tătari încă i-ati desmântat, se nu ţină cu dân- 
sul, » nu se nărăvesc cu disele lui Chemeni Ianoș 2, carele 
aşa scrie: «In anul 1648,: iarăș sau bolnăvit Gheorghie I 
Racoți pre calea-cătr& Gurgiă, “care lui pururea i-au fost... 
primeșdios, ci mai nainte de'a porni el din. Cluş, au so- 

„sit la dânsul Stefan Ghirghiţe logof&tul solul Lupului vodă 
cu vorbe bune și 'cu daruri, şi între câle-lalte aă scris Lu- - 

“pul lui Racoți pre ascuns, că are de a vorbi „despre lu- 
-cturi, care.nici solului ssă nu le pote încredința: drept a-: 
ceia poltesce ca pe Chemeni lanoş sel trimită la el. Din: 
carea poltă a lui multe vorbe Şi rinduri au urmat, tătuși. 
prinţul Racoți. ati făgădăit că mă vă trimite, dară pentru. 
ce, scia niminea. Prinţul în Gurgiii din di ma! reu s'a 
bolnăvit, tătuși pe mine de acolo miai pornit, carea mal 
nainte de a'o face, mi-au dis cuvintele acestea : lată mergi, 
ci eă mă Super pentru mârgerea ta, pentru că te tem de: 
“omul acela viclen, nesciind pentru ce te chiamă — — — | 
îl întrebaiă, de ce mă temi, mărirea ta? numai ca se nu. 
mă oprâscă acolo, ai și pentru alta mal grea ?. şi-ml dice: 
fiind-că darea țerer vreu se o râdice la 15000 de galbeni 
care mal nainte au fost 10000 de galbeni (şi pentru acâia. 
pe doi an! trecuți nicr.o. am trimis în lăuntru), dară de: 
să înțelege. el cu. porta, şi pe tine te va triinite pentru a- 
ceia în Țarigrad ? de unde de voit voi se te scot, ma! mult 
a trebui se plătesc, de cât face darea de doi anl. Eu au- 
(ind acestea i-am mulțernit şi am pornit. — — Iară în Po- 

!. Tonn. Christ. Engel: in re- 2 Kemâni lânos a' maga ele- cent. „Hist, Moldaviae p. 268. tben ad h. ann.
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lonia după mârtea craiului Vladislav IV, era interregn, şi: 

dacolo unii îndemna pe Racoți, ca se trimită şi el solit 

săi pe 'seimul, care era şă se țină pentru alâgerea craiu- - 

Ju! şi se poftâscă crăimea. — — Aşa dară când m'aă. tri- 

mis pe mine în Moldova, pe cumnatul meă Betlen Ferenț: 

şi pre Andreiu Clubuşitchi, pre carele îl crescuse el, i-ai. 

trimis în Polonia dându- le 40.000 de galbeni și 20,000 de 

taleri, se tragă cu banii aceia pe I6I şi pre ostași. spre. 

sine. — — De abea au sosit numiții soli în Varşavia la 

seim, și le-au sosit veste. că au murit Gheorghie IL Racoţi;. 
drept acâia at încetat tâte. Iară călătoria mea aşa Sail în-- 

tâmplat: V&dend slăbiciunea prinţului, “mă temeam de vi-. 

clenia Lupului vodă, de cumva s'ar întâmpla. se moră până. | 

când. aș fi în Moldova: drept acâia la: diregătorii | din Ha-- 

-romsec, din Cic;-şi din câle-lalte scaune, lăsaiă ca până 

mE voiă înturna, pe nimenea se slob6dă în Moldova, fără 

“numai pre aceia, carii se vor trimite la mine — — — — iară, 

ei cât am sosit în Moldova, vodă şi-au plinit assecuraţia,,. 

şi pe mine, cât am eşit din strimtorea. Totroşului, m'ati 

primit cu mare cinste trimețând un bosriă de frunte, cu 

mal mulți lângă el, se mă ducă până în Iași. Iară apropiindu- | 

mă de Iaşi, au eşit el 6nsuş cu -rădvanul cel mal de frunte 

şi Cu oști înaintea mea, şi m'aă petrecut la sălaș, unde 

m'aă aşedat în. căsi forte împodobite cu, armariuri, cu te- 

6re, scala şi glida de argint şi cu .alte unâlte. Mergerea la. 

audienţie și ospăţul de vr'o câteva ori încă cu mare pompă 

saii făcut. iară când au vorbit cu mine, nici tălmaciul lux . 

Racoți pe carele îl dus6sem cu mine, nici pre al săă lat 

chiemat, ci cum am sciut românâsce aşa am vorbit. Iară. 

vorba cea tălnuită era acâsta, că de la adevărați Gmeni; - 

au audit că I6șii ar voi se le fie Racoți craiă, și că vreaă: 

se-l châme la seimul ce se va ţinea pentru al6gerea craiu= 

lul, care vrând să le facă cunoscute lui Racoți dimpreună 

se făgăduâsce că în tâte îl va fi spre ajutoriă, numa! Ra-. 

coți încă se! fie prâtea Și să se înţelegă cu densul ș. c..
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Despre acesta şi mal multe am cuvîntat, şi măcar că nu 
aveam instrucție de la Racoți ce să fac, ci numai pe ere- dința mea le lăsase tote, i-am mulţemit, și după mal multe 
vorbe la acâstea am păşit: 1. Ca de sar întâmpla ca stăpâ- 
nul meă se mârgă cu “oști în Polonia, acelora se le fie slo- 

„_bod a trâce prin Moldova; 2. Ca: de ar voi acelaș se -a- 
„dune ostași în Moldova, sei fie slobod; 3. Ca: de va polti” 

bani” împrumut, fiind că nuși pâle -purta cassa cu sină, - 
sei dea până în. 10,000 de galbeni; 4. Ca la 'pârtă încă 
să se nevoiască din tâtă inima a ajuta pe stăpânul meu; 5. Ca de i-ar și porunci de la porlă, stăpânului mei şi 
căsel lui protivnic.se nu le fie. La tâte acestea bucuros 
Sau lăgăduit Lupul vodă, şi'ml. spusă şi pe patroni s&i de 
la portă, pe carii mi-am şi însemnat pe masa lui, cu con- 
deiul lui . şi pe hârtia lui, aşa întocmindu-ne, ca capita- 

“haii amânduror părților cel de la prtă împreună se lucre pen- 
tru căştigarea crăimei Poloniei lui Racoţi.:Ci printre altele se 
lucra şi acâsta, că numitul Siefan. Ghirghiţă solul Moldo- 
vei, când [usâs: la Racoți, fără de îndoială din indemn poi- 

nisă şi acâsta, .ca Sigismund Racoți al doilea fecior al lui 
Gheorghie |, să se căsătorescă cu fata Lupului cea mai mică, 
cea din mudrea cea dintâi și sora Radzivildeil, carea cra 
tocma bună pentru dânsul, ar&tând şi folosul, care ar urma 
din căsătoria acâia, care lucru spunându'l prințulu! Racoți și | prințesei, amândoi îl voia, Drept acâia încredințânduse mie lu- 
crul și plăcândwmi pentru acela încă am lucrat, prin Stefan 
Ghirghiţă logofătul vorbind şi domna Lupului vodă, căria în 
dusâsem daruri de la dâmna lui Racoți, şi la: atâta adu-: sesem tâtă treba, de Lupul vodă: au și trimis cu fârte 
mare cheltuială la porlă, se'și aducă fata de acolo,. unde 
pentru acâia o dădusă, pentru ca se potoleâscă prepusul ca- - 
rel avea turci! de când şi-au măritat fata cea maj mare 
după Radzivil: nici lipsea alta fără numa! să se vadă ti- nerii la olaltă prin sine sau prin alții. | 

După acestea, scrie Chemeni cum și-au luat diua bună
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de la Vasilie Lupul vodă și cum ati fost dăruit, așișderea 

că pe cale ai, audit de mortea lui Gheorghie I Racoți, dară 
el nu o ai vestit până ce n'aii trecut în Ardâl, de unde 

“ati scris Lupului vodă, ca (te câte aședase la olaltă,-să le 
ţină cu Gheorghie II Racoți, și cu (ra, precum se şi fă- 
găduise, dară- Lupul vodă i-a răspuns — —: «<Murind 
prinţul. îngropese-tte câte au fost aşedat.» Din care răs- 
puns Sau vădut necredinţa lui 'și nestătornicia, ce o măsu- 
ra numai după vremi, care le-au înoil şi cu acâia, că mă- 
car că își adusâse' fata de la pârtă, după cum ne întoe- 
mis&m, dară când aii trimis prințâssa cu feciorul săi Si- 
gismund Racoți soli spre vederea eii, şi-ati mutat cuvîntul, 
dând pricină că. preoți! lui îl opresc a'și da fata după om 
de altă lege, și că fata încă și-aii perdut voia pentru rea 
purtarea celor trimisă. Și așa şi era, pentru că cel mai de 
frunte trimis au fost Ioan Boroş carele la Ghorghie II Ra- 

coţi era în cel mai mare credămiînt şi hatduc de curte, . 
crescut din. român prost, beţiv, curvarit și om re, al do- 

ilea. Nicolae Şebeşi, carele nu era mal bun de cât cel din- 
tâiu, şi al treilea Gheorghie Horvat 'şerbul cel mat credin-. 
cios al lui Sigismund Racoți, ci acesta încă era trufaș, 
măndru ŞI om rei, carele mult ai smintit Şi atunci, când 

după acdia sau căsătorit Sigismund Racoți.» 

Dintr acestea se dovedesce, că ortul şi progressul n6mu.. - 
rilor din.Dachia ! încă smintesce întrunele când scrie aşa: 
«Într'acsia Gheorghie Racoți cel mar bătrân nu atâta de 
bătrânețe cât de, gânduri şi de supărare asuprit, pentru că 
nau putut fi craiu Poloniei după mârtea craiului Vladis- 

“lav IV, unde trimes6se cu :bani pre Franţişc Betlen, ca ser 
capete crăimea, ati murit în 1i Octomvrie în Bălgrad, 
tru al optspră&-dâcelea an al slăpânirei sale, şi acolo s'au şi 
îngropat în anul 1648. i | a 

  

1 Ortus et progressus variarum Bărer und Landleute, LB. Ş_. 
in Dacia Gentium p. 150. 

Das allgemeine  Volksbuc fir 265,
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Anul 1649. În al șâsespră-decilea an al domniei lui Ma- 
"theiă vodă, precum scrie Enghel'! din Filştih, -adecă pre la 
anul 1649, sai rădicat dor boâri, carii "pe Matheit vodă 
da afâteu rele lau adus, de mal i-au întunecat numele şi 
vestea cea bună. Unul diniru aceştea era- Ghina, grec 
născut din Romelia, care în tiner€țele sale se numia Su- 
cală sau Olariu: acesta gândea că râta: ocârmuirei încă 
aşa se învârte ca şi cea de le. Dânsul-saă însurat în 
Valahia şi cu însurăciunea acâia ai moștenit satul Bracean 
de lângă Olt în judeţul Romunaţ. Deci acesta aflându'ş pri- 
lej de a vorbi cu Matheiu vodă, i-au dis că del va face 
vistiâriă mare, maltă, avuţie îl va aduna, plăcendu'l făgă- 
-duința lu! Matheiu vodă, aă şi făcut pe -Ghina vistidriă, 
dânduii mare putere. lară Ghina - rei și numa). spre stâr- 
“ceri sau folosit cu putârea şie dată: în păresimă nu mer- 
gea “la besârică ca alți creștini, ci pe vr&mea slujbei Da 
„nedeesci remânea a: casă, și numera banii cei din lădi, 
„linduse' că el pâte numai pe degete socoti t6te veniturile 
„erei, și că el scie tâte satele, cât sânt departe de la o- 

“laltă, cât ţin impregiur, și câți lăcuitori au :în sine ş. c. 
Iară Matheiu vodă se. bucura de unele ca acâstea şi lăuda 

“alani omului, nebăgând samă că'şI strică a numele “cel bun 
prin Mamonul cel necuvios. | 

Ce era Ghina în finanţie, acdia era şi Radul Verzariul 
„armaşul cel. mare în lucrurile milităresci Şi 'câlea din afară. 
„Acesta era român de viţă, tată-seu' fusese grădinariă.. în 
Ploesci, și de acolo sau numit Verzaria. Din pruncia sa 
-au fost om reă, stăditoriă Și crud, dară vitez ostaş, prin 
ce aă şi ajuns de s'au tăcut armaş mare. Fiind el în drepta 
acesta, “pul6rea cea întrarmată o au întorsu spre asuprirea 
lăcuitorilor erei ; cât audia că este cineva bogat, îndată 
scornea ceva re despre densul şi lua tote averile; nu păr- 
dinea el nici bosrilor, nici călugărilor, nici - neguţătorilor ; 

"1 Ioannes Christianus Engel in vecent. Hist, Valachiae, Part, 
-p. 293, seg.
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pre unil ai poruncit de i-au omorât la: căsile lor şi i-ai! 

- îngropat în gunoii; altora le-au tăiat nasurile şi „urechile - 

şi așa clungăriți i-aă purtat prin târguri; pre alții i- ai osân- 

dit la ocne; tâte era pline: de vaiete şi de țipele, dară ni-. 

menea cuteza a se. pune improtivă; ci cel mar mulți şi-au 
părăsit căsile, curțile, moşiile şi țera. Numele lui așa de 

grâznic era, de cât îl audia, sau. cât îşi arunca în sus 

buzduganul, toți se ascundea. Pe Domnu-s&i Matheii vodă 

pururea. îl aţiţa asupra lui Vasilie Lupul vodă, şi la atâta 

îl adusese, de acuma .lui Racoți încă nui credea : așa au 

ţinut el necurmat prepus între acești tre! prinți, până când 
Sau vârsat prepusul' în prea crunt războiu. 

Anul 1650. Reischie ! scrie la :anul de acum, precum ur-.. 

meză : «Tătaril şi. cozacil s'au sculat cu arme asupra. lul 

Vasilie despotului Moldovei; jară polonil lau apărat și lau 

îndemnat se facă pace, precum au şi făcut.» Mai chiar scrie 

Chemeni Ianoş 2 după ce au povestit că Vasilie Lupul domnul - 

Moldovei n'au dat pe dâmna fata sa cea mai mică după Sigi- 

smund Racoți qicend: «Ci Dumnedeu încă ai pedepsit pe Lu- 

pul vodă, pentru acâia, şi nu s'au putut neguțători, precum 

voiă cu fata sa pe carea o pețea și în Polonia mari 6meni, 

pentru că curând după acâia, după ce ai slobodit fără de: 

ispravă pe trimiși lui Sigismnnd Racoți, năvălind tătarii 

în Moldova, măcar că-el era în mare graţiă la portă, tare 

o ai robit, și. dânsul incă deabia at scăpat la păduri... După 

ce Saii înturnat tătarii din Moldova, n'au trecut o săptă- - 
“mână Și au nimerit în urma -lor cozacii, caril iară au pră- 

dat Moldova, ai globit pe Lupul, şi Pau silit de au lăgă- 

 duit pe fata sa'lul Tit fiului celui mal mare al lui Bogdan 

- Kmielniţchi hătmanulu! lor, precum o au Și dat după acâia. 

ci şi mai chiar le scrie acestea preavestitul Enghel di- 

1 M. Ioannes, Reischius in Ap- 2 Kemâni lânos a maga kezzel 
- nendi ! ; „4 | îxt eleteben ad. h. a. 
pen ice Chronici "Turciei Lip. 4 | Engel in recent. Hist.' Molda- 
c. 9. „| viae p. 269. 

7 N,
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„când: «Cinstea cea mare, avuţia și fâtele mult: n&caz ai 
pricinuit Lupului. vodă. 'Tocma „alune când cerea prințul 
Dimitrie Vișnieveţchi pe dâmna a doaoa fată a Lupului vodă, 
în primăvara din 1650 ai trimis și Bogdan Kmielniţchi hăt- 
manul cel vestit al cozacilor. la lași, se peţescă pre acâiaș | 
"coconă pe sama !ui Timotheii feciorului s&u, precum o scrie 
acesta pre lung Istoria cea de obște a lumii !. Ci Lupul n'a 
voit se i-o dea, punând pricină, că nu îndrăznâsce a face 
aceia fără de scirea porței. Kmielniţchi “drept acâia, carele 
pe vremea acâia era mult iubit de pârta turcâscă, nu nu- 
mai slobodenie, ci și poruncă at scos de la pârtă, ca Lu- 
pul să] dea fata:: Așa încă neplecându-se Lupul, şi Potoţ- 
chi gătindu-se spre apărarea lui, Kmielniţchi ai rânduit, 
cine să ia sama după *Potoţchi, și în Moldova: ai trimis 
16,000 de cozaci supt povăţuitorii Nosaci, Puşcar și Dor- 
şenco, dimpreună cu 20,000 de tătari, de cari Sai biruit 
Lupul, şi vedend' la Hotin că Potoichi încă nu .cuteză ay 
veni întru ajutoriii, mal pre urmă și-au logodit fata după 
Timotheiă; tătuși Suceva și Iașii Sai prădat, şi tătarii au 
luat de la Lupul 600,000. de taleri ca.se nu prade mai 

„mult când se vor înturna. Lupul vodă după: ce sau mân- 
lui! de tătari şi de cozaci, gâniea în sine că logodna a- 
câia e numa! glumă, și iarăș ad început pre ascuns a se 
înțelege cu - polonil. Iară Kmielniţehi înșelându-se cu cus-: 

-cria Lupului, prin dânsul. aă început a trimite cărţile sale 
cele cătră pârtă, ci Lupul le-au prins şi le-ati trimis la senatul 
leșesc : -Polonii incă pentru ca se! mulțemescă. pentru Slujba 
acesta, în 24 'Dechemwvrie din anul 1650 Pau dăruit cu in- 
digenatul ţerei lor.» Decretul craiului Ioann Cazimir despre 
îndigenatul acesta îl poţi cei la Doghiel 2 întreg. | 

Precum arată Lecvien 3. pre acâste vremi au trăit şi -Chy- 
ril Spanul primalul sai arhiepiscopul Trinovului, pe carele 

e 

- 

1 Allg. Weltgesch. 48. B. S$. 167. ! : * Lequien în oriente Christiano. > Dogiel tom. TI. p. 690. | tom. 1. p. 1937.
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lau pus după acâia patriarh Țatigraduluu, dară numai 14 

dile ai ținut patriarcia. - 

Anul 1651.- Precum scrie lronică turcâscă 1, în anul acesta 

1631 lui Gheorghie II “Racoți i-au venit fernian de la pârtă 
“ca se scâtă pe Vasilie Lupul din: domnia Moldovei; ci Ra- 

coţi au pus în laturi fermanul, până la altă vreme. Nu așa 

“aa făcut Bogdan Kmielniţchi hătmanul cozacilor cu acelaș 
Vasilie Lupul, ci după disele-Istoriei cel de obște?, i sau 
lăudat, că de nu va- da pre dâmna fata sa după Timotheii, - 

precum 0 logodisă, îl va cerca a casă cu 100,000 de CO- 

zaci. Carea amânînțare audindu- -0 bosrii moldovenesci, cu : 

toții au stat de domnu-său Vasilie. Lupul se-și”. dea fata, 

ca se nu pricinuâscă atâta pagubă țerei, ce el bizuindu-se- 

în ajutoriul polonilor, tot nau vrut până când n'a bătut 

cozacii pe „Calinovschi. generariul polonilor, și ai încun- 

giurat Cameneţul, atunci Timotheiă sati Tim feciorul lui 
“Bogdan Kmielniţchi sau. cununat cu dâmna în Iaşi în luna 

lui Iunie din anul după Enghel3 1653, iară după Gronschi 4 

1651, carele scrie la anul de acum: «Pe vremea acesta. 

Timotheiă fiul. hătmanului cozăcesc tocma cu putârea ai 

luat şie mure pe fata Lupului vodă pe catea nu o daduse 

lui Sigismund Racoți. > 

Întru acesta an s'au sfi nţit Şi: Petru Parthenie episcop . 

Muncaciului prin arhiepiscopul: Stefan mitropolitul Bălgra- . 

dului din Arddl, a căruia: Dalterie 5 așa sună: «Stefan Si 

monovicie din mila lui Dumnedei” arhiepiscopul Bălgradu- 

lui, al Vadului, al Maramurăşului și. al tot Ardâlului epis- . 

cop de ritul grecesc, al catholicescei și apostolescei cre- 
dințe, făcem scire prin acâstea tuturora și fiesce “cărora 

4 Samuel Gronzki in Ms. E- 
lencho ad annum 1651. 

5 Diploma Metropolitae Belgra- 

| , | 

! Chrânicon 'Tureicum ad. h. a. 

> Allgem. Weltgeschichte B. 48. 

5. 168, Da | “diensi Stephani Simonovilsii da- 
3 Engel in „recenl. hist. Molda-: tum Petro Parihenio Eppo Mun- ÎN 

viae p. 270. a - catsiensi. 

Cronica românilor. Tom III. | i 6
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trebue se scie, a nume prea cinstiților episcopl, vicarilor, 
capitulilor, prepositilor, preoţilor şi cliricilor, ori de ce treptă, 
după aceştea prea-luminaţilor, măriţilor, prenobililor ŞI ge- 
neroșilor domnilor, cetățenilor vestitei crăimei unguresci, a- 
şișderea lăcuitorilor celor din cetăți, oraşe Şi sate, dimpre- 

„ună cu povățuitorii lor: cum că venise la noi C. P. Petru 
Parthenie călugăr din cinul S$. Vasilie, preot de l6gea gre- 
cescă, cu de cinste și îndestulite mărturisiri ale. preacinsti- 
ţilor episcopi şi .mai ales celui de fericită pomenire dom- 
nului Vasilie Tarassovici al Muncaciulu! antecesorului s&ă, 

„carele sim(înd mal nainte dioa eşirel sale din lume cu vers 
vii, şi cu iscălitura mânei proprie pe numitul cinstit pă- 
rinte Lai ales următorii şieşi, şi pe toţi preoții cel de supt 
cathedra sa i-ai îndetorit supt amenințarea mânie Dum- 
nedeescy Și a judecăţei ce va (i, ca pre altul se nu pri- 
mescă episcop şie, fără numai pe disul cinstitul părinte, 
precum am vedut și cetit diplomatul acela. -Apot am vedut. 
și cetit și diplomatul prealuminatului şi preacinstitului dom- 
nului Mathia Tarnoţi episcopului din Vaţ, prepositului din 
Scepuz și consiliarului S. chesaro-crăescit măriri, carele şi cu 
numele sii şi cu al prealuminatului și preacinstilului dom- 
nului Gheorghie Lippai arhiepiscopulul din Strigon şi pri- 
matului S. coronei Ungariei, cu acâiași avtoritate au încu- 
metat ocărmuirea preoților rusesci, din diecesuvile sale mal. 
adesea ori disului cinstitului părintelui Petru Parthenie, dân- 
du! diplomat de întărire. Mai pre urmă am primit și cetit 
mărturisirile preoţilor rusesci şi ale poporenilor lor, carii 
lăcuese în părţile de la Hammona, de la Ungvar, de la Strop- 
cov, de la Macoviţ, de la Tisă și de la Scepuz, din care am ve- 
dut, că numitul cinstitul părintele Petru Parthenie din voia și 
plăcârea tuturora Sai ales, ca se urmâze numitului nu de mult 
reposatului preacinstituluj. domnului episcopului Muncaciului 
Vasilie Tarassovici, ȘI să se sue în locul Şi cathedea lui. Drept 
aceia pre acest de atâtea ori numit, socotindu'! de amăruntul 

“treba, cu cea mai de omenie dragoste în Hs. Pam primit,



"83 

  

şi chiemând pe preacinstitul D. Sava. episcopul din Bistra 

și tot clirul nostru și făcând. mai pre. urmă tâte acâlea, 

carele poruncesc. SS. Can6ne şi S..Săbor să se facă, am 

făcut solemnitate şi Pam pus episcop în numita cathedră 

Muncaciului. cu ceremonii apostolicesci, și i-am dat lul putsre 

prin: chiemarea. darului sântulul Duh a hirotoni, a deslega.. 

de păcatele şi împedecările şieşi ținute, a sfinţi sântul Myr, 

bessricile şi altarile, şi a plini slobod, şi cu cuviinţă tote 

slujbele episcopesci în“ eparhia sa, poflindu'l şi dojenindu'l 

„pre acelaș prea cinstit domn Petru Parthenie episcopul Mun- 

caciului fratele nostru cel prea iubit întru Hs., ca pe bes6- 

rica sa se: o învâţe şi se o pască cu cuvintul și cu pilda 

aducându-și aminte, că 6re când va da samă. Întru a că- 

ruia lucru pomenire de pururea, și bună încredințare am 

pus mâna și pecstea n6stră.- Dat în Bălgrad la anul de la 

plăsmuirea lumei. "7159, iară 'de la mascerea vergurei 1651, 

în mânăstirea prea. sfintei Troije a mitropoliei nâstre.> 
Reposatul Samuil Klein de Sad, bine însâmnă, că «Ghe- 

orghie Prai în ierarhia „Ungariei despre - episcopia. Munca- 

clului rei face că dice, că Stefan. Simonovici ai fost mi- 

tropolit Bălgradului din Serbia, înșălându- -se în numele Băl- 

gradului, carea cetate este în Ardei, şi pe lătinie “să chiamă 

Alba Iulia sai Carolina, numai de români. se numesce 

Bălgrad.> 

- Despre episcopul Sava din Bistra carele se pomenâsce în 

Dalteria mai sus adusă alta nu cutez dice, fără că au 

fost arhierei sfinţit şi neavând eparhia sa au şedut în Bistra. 

Dâră el au şi. urmat apoi lui Stefan . și lui Iosafat în a- 

nul 1659 supt nume de Sava II. | 
Tot întru acesta an: sai typărit la Bălgrad cu  chieltuc- 

lele lui Gheorghe II Racoți pre românie Psaltirea scâsă de 

pe jidovie, și testamentul cel noi; şi [la] inchinarea testa- “ 

“Samuel Klein de Szăd 'Pom:: IV. Ms,.p. i-a. i 
4 

4 

D
a
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mentului, acestă iscălitură se află: «Mai mic și: plecat slugă a măriei tale, Simon Stefan arhiepiscopul şi mitropolitul sea- - unului Bălgradului, a Vadului și a Maramurăşului. » Făgă- raşul s'au lăsat. afară, -pentru că. Făgăraşul *gemea supt su- perintendentul calvinesc, cum. sau dis la anul 1643. 
Anul 1652. La anul de acum scrie Bod Peter!, precum urmeză: «Gheorghie Ciulai superintendentul cel calvinesc din Ard6! din bătrână famili şi-au-tras vița, carea și-au căpătat nemișugul de. lâ Ladislav I craiul Unaariel. Tată aă avul pe Ciulai lanoș, iară mumă pe Vârvara Barcial sora prinţului Acaţie Barcial. —— Supt superintendenția acestuia Sau unit cu calvinil românii cei din Maramurăș de pre lângă Sighet. al cărora protopop aii fost Simon Petrașco, „întru al căruia dipolmat, ce i Sai dat în „anul 1652, a- ceștea condiţii s'aă fost pus: 1) Ca cuvintul lui Dumnegdeii se-l vestâscă în limba, românescă, şi așa se facă, se'l ves- tescă şi preoţii de supt el, 2) Ca catehismul cei de Gheor- ghie | Racoți poruncit să se intornă pe limba românescă, şi să se dea preoților de supt sine, se poruncâscă ca se facă acâia. 3) Ca boscânele câle de la botez, şi de la cu-- nunie se le lase. 4) Ca câte sau poruncit, preoților româ- nesci şi mai înainte în comun tste să le ţină. 5) Ca despre t6te trebile să se înțelâgă cu superintendentul cel calvinesc Și, de el se. asculte. Iară ca se potă cerceta besâricile cele de .supt sine după obicsia, Și îndrepta “cele de indreptat. milostivâsce i-au îngăduit.» Vedi cum se nevoii calvini, se amăgeâscă pe români de la credința cea adevărată ! Ci prin acâia numal atâta ati făcut, de românii au l&pădat limba, cea sloveneșcă din mișlocul. lor, Şi iarăz Sai întors. la limba cea părințescă, barem de sar [i întors Sail de sar întârce: şi la literele câle părintesel. | 

Anul. 1653. Despre lucrurile: ce Saă întâmplat în anul de „acum așa scrie Gronschi 2 '«Cu vreme Lupul crăişorul Mol- 
1 Bod Peter a' Tsulai Gyorgy 2 Samuel Cronzki in Ms. Elen- „Reformatus Piispoc 6letâben. cho ad. h. annum.
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dovei au i făcut malte “dosădzi lui Gheorghie. IL Racoți cu 
care și pe lată- -s6ă și pe lrate-săă Sigismund. în atinsese, 
adăogând şi aceșta că prin solul, care Vau “fost: trimis i-au 
lost spus, că de nu se va purta mai almintrelea , (tă. 

avuţia o va cheltui spre stricarea lui,. și fiind că la a- 
ceslea ai respuns Racoți cu cinste şi cu omenie. sai fălit 
inaintea alor săi, că. Racoți se cutremură - numai de vorba | 
lui; şi afară de acestea nu înceta a-l cleveti pre după dos. 

Cu care la atâta aă adus pe Racoți de şi-ati băgal în cap 
ca de clevetirile lui să se apere cu urme. Drept acâia Ra- 

coți făcând ca se nu 'se. pricâpă Lupul, ati. însciințat pe 

Matheiii “prințul Valahiei prin unit credincioşi ai să, şi-Pau 
îndemnat ca, se stea gata cu tâte oștile sale, și: i-ai pus 
di când să se împreurie oștile lui Mathei ii cu povăţuitorii 
săi, adecă: cu. loann Chemeni, cu Stefan Petchi, cu loann 

Daniel, cu Climent Micheș, şi cu Ioann Baroş în lași, și. 

aducând în pripă oștile Și câle ardelenesc și c6le munte- 

nesci ca la 10,000 cu începutul primăverei le-au -Lrimis în 
“Moldova, carii au și întrat mal nainte de a se sci pornirea 

lor. Acestea vedându-le Lupul n'aii îndrăznita sta de. faţă, 
ci încărcându-și avuţia și familia, au fugit în Hotin, unde 
incă nefiind secur ai trecut în Polonia, şi pe moldovâni 

i-au deslegat de credincioşirea cu, carea îl era dator!, și le-ai 

făcut nădâjde că nu se va mai înturna. După a căruia fugă 

ardelenii, câte nu le putuse trâce preste Nistru, le-aii cu- 

prins şi tăind vro câte-va sute de călăreți și de simeni pe- 

destri at cuprins şi Hotinul şi Vaii prădat, vedând moldo- 

veni! biruinţa ardelenilor, sau rugat “de Chemeni Ianoş se le 

[ie slobod ași alâge domn șie, şi îngăduindu- |» ait ales „pe 

Stefan Gheorghiţă (nu Gurguţă). într'acâia cei ce ţinea cu 

Lupul, saă rugat. şi de ardeleni, ca se iaze din Moldova, . 

şi de prinţul cel nou ca se golescă țâra de ostaşi streini. Drept 

acâia la rugămintea lor ardeleni! Sau înturnat a casă, lă- 

sând pe Chemeni cu" vr'o câteva lurme lângă prinţul cel 

noi. Întracâia Racoți au scris craiului Poloniei, lui ISann
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Cazimir, "pricinile pentru care ai direbuit să se scâle a- 
E supra Lupului şi au rugat ca se nu ajute pe Lupul, ba 

încă întru acâia să se! silEșcă ca se împâdice pe cozaci şi 
pe tătari de la ajutoriul lui. Cu cozacit încă ai înoit pre- 

„_tenșugul și ai poftit se nu ajute Lupului, ce i-au și făgă- 
duit cozacil, dară Lupului tătuși i-au dat ajutorii. Iară craiul 
Poloniei, ca se facă pe voia lui Racoți Sai tăbărit la Za-. 
banici. Chemeni încă înțelegând că lupul își adună ste, au 
chiemat îndărăpt oștile cele slobogite în Ard! și pe: Stefan 
noul prinț Paă îndemnat ca se păzescă. țermuri! Nistrului | 
se nu pta trece protivnicii, carele aă și făcut cât i-au fost 
cu putință. Dară protivnicii lui Stefan cer din Moldova. a- 
lâta sad nevoit până ce ai întrat. cozacii la mișlocul țeril. 
Ce vedând ardelânil aă trebuit a se înturna în patria sa, 
iară Stefan au fugit la Matheiă. Ac&sta, înțelegendu-u Ti. 

-moheiă Kmielniţki pe socru-s&i Pau dus în scaun, şi acesta 
de noi ai adus pe moldoveni la credincioşirea sa. Audin- 
dule acestea Racoţi'iarăș găta, oști întru ajutoriul Iul Stefan, 
ci mal nainte de a le trimite, Lupul folosinduse. cu graba, 
pe Matheiu aperătoriu! lui Stefan Pai întețit la bătaie, iară 
Matheiu cu mal mare inimă de cât putere bătânduse cu 
el, ai învins şi Pau. fugărit, ci cu cât ma! îngrabă ai în-: 
vins Matheiă pe protivnici, cu atâta mal îngrabă Pau în- 
vins și pre el mortea. Drept aceia Stefan cu atâta mai 
vârtos aă cerut ajutoriu de la Racoți, a căruia primeşdie ve- 
qendu-o acesta a fi împreunată cu a sa, dintâii aii trimis cu 
oști pe Clement Micheş, apor pe loann Bornemisa, după acâia 
pe Mihail Micheș întru ajutoriul Iul Stefan, căruia şi craiul 
Polonie! încă i-au trimis bun ajutorii cu tribunul Condraţ- 
chi. Care oști împreunândule Stefan cu cele ce ma! avea, 
ai întirit pe Lupul din (6ră ȘI au încungiurat Sucâva, 
unde își aședase Lupul mudrea cu (stă familia şi avuţia. 
Bătend acuma Sucâva pe Thimotheiă ginerele Lupului, ca- 
rele apăra 'cetatea cu cozacii st, lau nimerit de o dată 
doao glânțe de tan în șele,.și au murit. Iară tabăra leșes-
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că cea de la Zavanici ai făcut de Kmielniţchi tatăl lui Ti- 

motheii celui omorit cu cozacii şi cu tătarii nau putut ve- | 

ni întru ajutoriul celor închiși în “Sucâva, caril după ce ai 

“venit loann Chemeni' şi Stefan Petchi cu oşti mai tari de 

la Racoți, ne mai putând răbda f6mea, aii închinat. cetatea 

dimpreună cu dâmna, și feciorul, și t6te averile Lupului. 

„Ci pe dâmna cu fiiul eit o au lăsat: de sai dus după băr- 

“batul, numai averile Lupului le-ai împărțit ardelânii şi po- 

lonil între sine. Sfârșinduse acâste și întărinduse Stefan (XII) 

în domnia Moldovei, Chemeni sau înturnat cu oştile în Ardel 

şi Condraţchi sau dus la tabăra craiului. — — lară Lu- . 

pu ul, prin tătarii între: cariă. zăbăvea, sau trimis la portă, 

și inchiqânduse în Isdiculă, acolo ai și murit. Dâmna lui 

cu fata, murea lui Timotheiă şi cu csialaltă famili€ aă 

mers supt aripile Iul Kmielniţchi. Mai pre urmă în: Vala- 

“Bia în locul lui Mâtheii at urmat Constantin, carele după 

pilda antecessorului săi ail făcut alleanță cu Gheorghie II - 

Racoți.» Ci acâste ma! de pre urmă Sati întâmplat în a- 

“nul viitorii. Aşișderea scrie Ioann Salardi 1. 

Dară mai răspicat le dă înainte acâstea Istoria Bălăce- 

nâscă 2, dicând: «Deci neputendu-se odihni Matheii vodă, 

de Vasilie . Lupul vodă, sai sfătuit cu: Racoți prinţul Ar- 

dâlului ca' se râdice pe Vasilie vodă din scaun şi sepună 

pre alt. domn; şi fiind la Moldova un bosriu a nume Ste- . 

fan Gheorghiţă logofăt mare din sat Răncheci, care în as- 

cuns era protivnic lui Vasilie, şi nesciind acesta pre acela 

ca pre un credincios al săi în tote soliile îl trimetea, și 

la Racoți şi la Matheiu vodă, şi în soliile lui și-ati desco- 

perit necredința, ce o avea asupra domnului săi, cătră Ra- 

coţi şi cătrE Matheiu, vinuindu-l, că au âmblat cu jupun6- | 

sa lui, şi se învrăjbise logofătul şi cu Thoma vornicul, si cu 

Iordache visti6riul Cantacuzenii din ţera lor. Deci Racoți 

! Szalârdi lânos a' silarmas Ma- | - 2 Ms. Codex Valachicus Bala- 

gyar Kronikânak 5 Konyv. & Res- 

"zeben. , | „| cianianus ad h. a.
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Și Matheiă vodă, aflând mișlocitoriă pre acest bocriă, ai âşedat între dânsi. ca Racoți se trimită oști din Ard6l şi Matheiă din Valahia , cărora el va fi cap, şi va scâte pe Vasilie vodă din scaun. Și asa au făcut, că într'ascuns ai gătit oștile, şi le-ai trimis în Moldova. Iară până a ve- nit oștile Stefan Gheorghie era în mare grije, şedând în spătărie si ținând bastonul la gură, că la Moldova logof&- tul cel mare portă- baston. Iară Thoma vornicul si Iordan visti6riul vrășmașii lui, în typ de. batjocură îi diseră : Lo- golâte, ce (int bastonul la gură ? pare că dici în fluer; el au respuns: aşa este, că dic în fluer, se-mi pOg6r& capre- * le de -la munte. Deci nu trecură dile.rnulte, și într:o qi mare sedend cu Vasilie vodă la masă, îl veni la urechi veste, că ostile ardelenesel si muntenesci aă întrat în Mol- . _dova, că aă fost pus Gmenil săi se aibă grije și sei dea de Scire, când or veni oștile. EI câ! audi, aii început a se șter- ge la ochi, şi intrebându'l Vasilie vodă: ceți 'este logofâte ? el au răspuns că i-au: venit vâste că-j more jupânâsa şi se rogă lui Vasilie ca se-l lase să se ducă se o îngrâpe, Şi audind vodă luu lăsat. Lut fiind cail gata la gazdă, îndată au pornit „ȘI Sau dus de sai impreunat la Băcăi cu tâte oștile. Iară în urma. lui mal era doi boâri-, cari! mat nainte au lost avul ințelâgere cu Stefan Gheorghiţă pentru acestea lucruri, si la poruilul lui nefăcendu-le scire, li Sau părut că i-au viclenit logofătul. Deci socotind 'că le va fi mai de folos, ai mers de au spus lui Vasilie faplele lui, — — și îndată cât audi acestea Vasilie, trimise pre voltaful de au alergat cu 50 de Gmeni se-l ajungă și se-] prindă, iară'când au ajuns votaful la Băcăă, logofătul sati- fost împreunat cu oștile. Votaful ne cutedând se mal 'alârge, sai întors de au spus slăpânului Su ce au .vedut. Vasilie vodă întru acâia mânie aă tăiat pre cel doi bocri, dicând, că aă trebuit mal nainte a spune când se începea vorbele, şi logofătul era la mâna lui, iară nu acuma. Iară logofătul n'a întârdiat, ci ai pornit cu oștile spre Iasi, Vasilie încă cu oștile, care le-au putut de 'grabă



89. 

strânge, i-ati eșit înainte la Podul Liloaş, şi acolo lovindu-se 

at biruit Stefan Gheorghiţă logofătul; iară Vasilie vodă au 
fugit la Kmielniţchi hătmanul cozacilor, ca la un: cuscru, 
de care sai rugat sei dea oști, se scâtă pe vrăşmași din 

(6ră, şi i-au dat împreună cu fiiul săă Timuș, carele ținca 

pe dâmna Ruxanda (almintrelea . dâmna, fata lui Vasilie); - 
ci până ai venit el din țâra “cozăcâscă, Stefan Gheorghiţă 
Sau “făcut domn în scaun la laşi. lară după ce ai venit 

Vasilie cu mulți cozaci, și au dat bătaie la Potricani, Ste- 

fan Gheorghiţă fiind biruit, s'aă tras îndărăpt pre Focşani, 

Vasilie vodă după dânsul: Stefan (XII) Gheorghiţă vodă lu 

Târgoveşti -la Matheii vodă; Vasilie vodă tot după dânsul. 
Matheii vodă ai fost trimis pe Zicul spătariul cu oşii, ca 

se oprescă pe Vasilie vodă la Focşani şi la Şoplu. dară 

n'aă putut. Deci Matheii -vodă ȘI-ati strâns oștile tote şi ai 

eşit înaintea lui Vasilie și a lui Timuș la Finta, şi sau lo- 

vit oștile forte tare, şi întâi au rupt pre o samă 'de sluji- 

toră.de i-a trecut apa Ialomiţei. Iară Matheiu vodă cu inimă. 

tare fiind în fruntea bătăil şi îndemnând: pe slujitorii săi, 

"precum pururea îl slujea norocul, “așa și acum, nu Tati în- 
şelat că sau lăsat un nor plin de apă și vînt iute, de bă- 

tea lot în față pe moldoveni şi pe cozaci, până i-ati îm- 

plut de apă de nu putea se dea foc, sai se se apuce de 

arme; iară muntenii îmbărbătându-se ai spart t6lă tabăra 

moldovânilor și-a 'cozacilor; iară Vasilie și Timuș poltea 

„să se mal vadă spre Focșani. Atunci o ghindă aii stricat 

pe Matheiă în picior, însă cu biruință sau întors în Târ- | 
goveşti la scaunul s&u, încărcat de şerbi moldovenesci și - 

cozăcesci, pe carii de la.F Fântâna Ţiganului i-au dat, de i-aă 

„tăiat până în Târgoveşti, de i-au vEdut un ture mare, ce 

venise de la împărăție; se vadă de gâlcevile ce sau făcut: 

între acești domni, carele vădând, că fără de nici o pricină . 

aii venit Vasilie vodă se ia scaunul lui Mathriă vodă, ai 

spus împăratului că 'vina este a lui Vasilie vodă. Deci îm- 

păratul aii: poruncit hanului se prindă pe Vasilie: vodă- și 

2
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se'l trimită la pârlă. Ci în mișlocul tîmpurilor acestora, dacă 
au mers Vasilie în Moldova, au trimis pe dâmna sa cu fi- 
iul s&ii Stefănuț şi pe ginerile său cu cozacii la cetatea Su- 
câvel și el se găta de bătaie. Matheit vodă încă n'aă în- 
tărdiat, ci au dat lui Stefan (XII) vodă, oștile lui, și ai 
trimis și Racoți prinţul Ard€lului, de saă dus după Vasilie 

"vodă la Moldova, și s'au bătut cu dânsul la satul ce se 
chiamă Silca, și biruind Stefan vodă, Vasilie aă fugit în 
(6ra cozăcâscă. Iară hanul având poruncă, se prindă pe Va- 

    

silie, i-au scris o carte dicândui: dacă au avut op dea- 
jutoriă pentru ce n'au venit la dânsul se dea, ce ai âm- 
blat nemica cu' cozacii?. 'Acâsta,, audind Vasilie “vodă sau 

| - încredut în vorbele lu şi Sai dus la dânsul ca se” dea 
ajutoriă. Hanul cât ai pus mâna pre el lati băg gat în obedi : 
şi Pat trimis la Țarigrad şi Pau închis la Isdicolă.. ară 
Stelan vodă: ai mers la Sucâva de aii bătut cetatea ȘI în- 
dreptând un tun spre cortul unde şedea Timuş, au lovit 
o ladă, şi țandurile lădei ai „omorit pe Timuş. Deci d&mna 
nu mal avea, ce să facă, ce au dat cetatea, şi au luat a- 
vuţia Stefan vodă. După acâia Stefan vodă au venit la 
scaun, și au scris cărți de la ţeră și de la el la portă, 
cerând după obicâiti steg de domnie, și s'au aşedat domn 
Moldovei » Așișderea scrie prea vestitul Enghel! adăogând 
şi acesta, că Sucâva s'au închinat lui Stefan” vodă în 9 
Octomvrie din anul 1653. | | | | 

Iară Salardi? scrie despre dâmna și feciorul lu Vasilie 
| Lupul vodă precum urmeză: «D&mnel Lupului vodă i sati 
îngăduit. să şadă într'o curte a bărbatului. s6ă, numai cât! 
că fiiul eil: precum s'au audit, sau însemnat la nas, ca se 
nu p6tă domni.» Așa scrie și Privati 3. 

Prea vestitul Enghel4 ma! nainte acâstea, scris6se despre 
Vasilie Lupul vodă: «După Cantemir au plătit el 260 de 

Engel in recent. Hist. Mol- 3 Privati nel-Dizionario scien- 
- daviae p. 270. seq. - - | tificato. 

2 Szalârdi lânos |. e, . : + Engel |, c. p. 268
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pungi. de bani, cu care fusese datore pakriarcia din Țarigrad 

la turci, la greci şi la jidovi, pentru carea facere de bine - 

i Sau dat trupul cel făcătoriii de minuni al S. Paraschevel, 

'şi sultanului încă ai plătit 300 de pungi că au îngăduit 

ăl potă duce în laşi, unde aii făcut pentru dânsul. ose- 

bit mânăstire, cu care au stins prepusul ce era asupra 

lui despre credință pentru căsătoria cu turcie cea din Ţir- 

casia (cum Sai dis la anul 1639), el au făcut noao legă- 

tură între patriarhul din Țarigrad şi între preoția din Mol- 

“dova, aii primit. cărți şi cântări grecesci, aii adus călugări 

- şi grecesc! și lătinesci în Moldova, pre aceştea, din Polonia, 

făcutai şcâle grecesc în mânăstiri, și după Cazi, una și. 

.. lătinâscă, . şi o typografie cu litere românescă. Mal încolo 

după Cantemir aii poruncit de s'au cules orândudlele şi o- 

bicâiurile țerei, şi Sai făcut o carte de legl.» Până aci sânt 

“vorbele prea vestitului Enghel, care eii pentru' acâia, le-am 

adus la anul acesta, pentru că nu scii anume anul în care 

le-ati pătrat Vasilie Lupul fostul domnul Moldovei. 

- Precum moldovânii p& vrâmile acestea și-au cules la o- 

laltă tâte orănduelele și obicâlurile țerei sale, şi I-ai făcut 

carte de legi, aşa. și ardelâni! în anul acesta 1653 în 15 

dile ale lu Martie au vestit legile sale, 'care le-ai. numit 

Approbate,. și le țin până astădi, 29 Martie din anul 1811, 

când: serii acâstea, ciungărite prin, articuliă „cei- Nok, carii, 

au trebuit, să se facă cu curgerea timpului, pentru că cal- 

vinil, luterânii și socinianil. sau, unilaril la atâta se înălţase . 

cu eresurile. lor asupra bine- credincioşilor, de: în anul 1566. 

ai făcut orânduiala acesta: «Fâlele beserecesci, care se ţin 

de învețătura păpistășescă de nu se vor întârce de pretu- 

tindenea din 6ră să se scâtă:» și în 8 Dechemvrie din a 

nul 1588 acesta: «Feţele beserecesci și cinurile călugăresci 

ce să țin de eresul păpistăşese după ce lt se vor. lua. tâte 

moşiile pe sama fișcului, de aci înainte se nu mal pstă do- 

bândi moșii cu titul. de donaţiă.» Iară despre români așa
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vorbesc Approbatele Ardelului 1: «Măcar că nâmul românesc : în patria acesta nică între staturi Sati numerat, nici l&gea le este dintre câle primite: lătuşi până când șe sufere pentru folosul țerei, fâţele cele beserecesci de acestea să se țină.» La care eii întreb: Ioann Chemeni, care le-ai scornit acâstea, strănepotul Miculei, despre care am. vorbit la auul 1276, şi Betlenescil - strănepoţii Gebuluj, de care am grăit la a- nul 1311, re nu sânt viță de români? precum am arătal că li numiţi! anl. Ci aceștea făcându-se calvini de l6ge s'a numerat între staturile Acdlului, precum inărlurisâsce Ghe- orghie II Racoți în ([ipJărirea Approbatelor. Așa dară nGmnul românesc aii fost numeral între staturile din Ard6l mau nainte de a se ișdăni legile câste n0a0, Și acuma încă este primit, că lâgea nu mută n6mul ; precum și de uci incă se. | dovedesce, că în' Ardâl mal mul!l nemiși sati boâri de ro- mâni sânt, de căt de unguri, cum sati: vedut la insurecția |. din anul. 1809 carii nu sau făcut îndigene în Ard6l, și tă- luși s'au boeri! și se boeresc până astădr; ce după legile țerel. nu sar fi pulut, nici Sar pulea face, de ar (i românii numai suferiți în Ardâl, Drept acdia. bine au scris Tepo- - sătul prea Iluminatul domnul sfâtnicul de curte Iosif Meheşi în, inştanţia românilor, cea în anul 17091 data împăratului - Leopold II, că “Nu Sai olărit prin vre-o adunare a ţerej, ca românii. se fie numai suferiț.. în Ardei, ci ucâsta s'au a- dăogal numai [de] iscoditorii Approbatelor. „Vedr şi acelea, care le-am dis lu auul 1924, Sa 
Tot întru acesta an 1653 în 28 Ianuarie, au întărit Ghe- orghie II, Racoți la rugămintea mitropolitului din Bălgrad Simeon: Stefân scutinţele preoților românesc date“ de Sigis- "mund Batori în 4'Iunie din anul :1595 la rugămintea mi- tropolitului Toann din Prislop ; de. Gavriil Batori în 9 Iu- nie din anul 1609 la rugămintea unor sfâtnici, de Gavriil Betlen în 25 Iunie din anul 1614, și de Gheorghe I Ra- 

Id Approb, Constit; Part,1, Tit. 1. Art, 1. |
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coți în 9 Aprilie din anul 1638 la rugămintea mitropoli- 

tului Gheorghie Ghenadie, precum poți ceti tâte acestea în- 

tru al treilea tom al scrisorilor mslel: - 

Salardi lanoş încă mai scrie2: «In anul acesta 1653 - 

_în'10 Iunie mărita dâmna Susanna Lorantfi la curtea eil 

din. Poceaiă ai măritat pe cocâna Bornemisa Anna, fata 

lui Borneinisa Pal, după Mihail Apafi, feciorul lui Gheor- 

ghie Apafi din Apanoșfalăii cel mai liner.» 
2 

Anul 1651. Istoria Balăcenâscă 3. aşa mână mal: incolo lu- i 

cruvile lui Matheiă vodă : «lară Maniu vodă, fiind stricat 

la piciot. din bătnie, zăcea şi cerca. tămăduire, dară nu 

putea sei. caute bla lui şi slăbiciunea bătrânsţelor de ne- 
buniile dărăbanţilor, şi a simenilor, şi a slujitorilor, că se 
umpluse de avuţii: în qilele lu], şi avuţiile de multe ori a- 
duc nebunii Gmenilor, precum şi acestora sai întâmplat, 

că striga prin “curtea cea - domnescă, ca se le dea întreite 

leli. pentru că e! aii bătut bătaia asupra lui Vasilie vodă 

cea de la satul Finta ; și dicoa lui Matheiiu vodă să se lacă 

călugăr, că nu le mâl trebue să le fie domn, bătrân fiind. 

şi bolnav, şi atâta se îndărătnicise, cât i-aă-luat tunurile 

şi erbutile, şi le-au scos “afară din târg, apo! au îutrat .în 

casă la Matheii unde zăcea și dicea se le dea lefile, sai 

or sparge cămările, ŞI sânguri or lua ; şi venind dărăban- 

ți: pe Ghina (nu Ghinţa) visticriul. şi Radul Verzariul. ar- 

maşul. dicând, că ei sânt pricina că nu li se plătesce, î 

“cerca se! omâră ; iară el de (rică sait ascuns în casă la 

Matheiui ; iară dărăbanţii şi simenii ca nisce porci făţar- - 

nici prin l6te căsile i-ati căutat, până ce i-ati aflat şi i-ai - 

scos bătându' până i-au adus afară din târg, unde era toți 

strânşi, acolo i-au slărmal cu sabiile. Ape Sai dus şi la 

Socol. clucâriul cel mare: Cornăţânul, şi aflândul în casa 

lui. bolnav, Vai omorit, și căsile altor bo&ri așa le-ai pră- 

"1 Georgius Sinkai Ms. suorum 
tom. III. | 

i! 2 Suălardi Iânos |. e. h a. a 

4 

3 Ms, Codex Balacianianus ad j



dat, de toți .bogri se îngrozise de frica lor, şi sta mărmo- 
riți. Matheiu vodă vădând acâstea și fiind bolnav, nu a- 
vea ce face, numat îl blăstăma, şi după acâsta ai murit 
Și dâmna Elena a lui Matheiu vodă (după Filștin în 15 
Avgust din anul. 1653) şi cu. cinste mare o ai îngropat în 
Târgovești în. besârica cea mare. După acestea trecând nu 
multă . vrâme Sau. tămăduit şi Matheiă și ati eşit în preâm- 
blare cătră Argiş Și întorcându-se la. scaun, dărăbanții și 
simenii i-ati închis porţile şi nu vrea se'l lase se între, 
ci îl dicea, să se ducă din (era afară, sau să se facă. că- 
lugăr, că nu. le mai trebue se le.fie domn, și n&căjit fiind 

„„Matheiii, tre! dile numa! cu curtea lui ai ședut afară şi cu” 
bosrii, şi bucate încă nu lăsa sei ducă alară, ci neavend 
ce face cu acei tălhari nebuni, le-ati făgăduit că le va da 
bani. şi aşa Pau lăsat de aă întrat în scaun. Cu n&cazuri 
ca acestea au trecut iarna, și aştepta se vină vara, se adune 

lătari şi unguri se pună pe toți cei mai mari și caii lă- 
cea zarva supt sabie, dară ajungându-l bătrânsțele şi bol- 
năvindu-se re, au murit primăvara (după Filştih în 8 A- 
prilie 1654) și n'au apucal se facă ce gătise. În dilele dom- 
nului acestuia, în 21 de ani (Pilștih dice fără de 5 luni , 
Și: 11. dile) au avut mare odihnă şi era toți îmmulţiii cu 
bucate şi cu avuţie multă, iară el ca niscai Omen! fără de 
socotlă şi rel nu se uita la binele ce Til făcuse, ci în tot: 
typul îl amărea. Iară după ce au murit Matheiă vodă, Dum- 
nedei se] iarte, preaoslinţitul mitropolitul Ignatie dimpre- 
ună cu bosrii ai.ales domn pe Constantin serdariul de la 
Dobrâni fiind fecior lui Şerban (Radului N) vodă, şi așa 
semînță de domn.» Așișderea serie Filștih 1, 
„Prea vestitul Enghel2 dice: <Fiind că Matheiii vodă au 
murit în Târgovești, nu este adevărat ce scrie Ghebhardi, IV, 
411, că încă el ai mutat residenţia sa de lângă Arde may 

"aprâpe de marginea țerei turcesci la Bucuresci; după Del- 
' Filstich apud Engel in recent. List. Valachiae Part. 1. p. 296 

seg. ? Engel |. c. p. 297. seg.
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chiaro, 0 ai făcut acesta următoriul său, adecă Ghica în 

anul 1660. Generariul Bauer vinătusce pe Matheiu, vodă, 

că el aă suit haraciul la 300 de pungi de bani, și se nă- 

răvâsce cu disa lui Delchiaro. Ce scriit Karra si Ghebhardi 

(eu dic, şi Cantemir Dimitrie! despre: căsătoria lui. Matheii 

vodă, se țin de anii cei dintâii al domniei "lui, adecă : că 
fiind supt Amurat IV, carele ai murit în anul 1639, un 

neguțătoriii de vite pe sama Țarigradului forte bogat anume 

Scarlat, pre acesta Vasilie vodă Tai tras în partea sa, ca 

se lucre dimpreună spre surparea lul Matheiui vodă. Lui Ma- 

theiii vodă tocma atunci i-ai fost murit mudrea (cea din- 
„tâiu sau dinaintea Elenei), şi fiind că Scarlat avea o co- 

cână forte formâsă anume Loxandra, ai pețito Matheiă și 

ad și dobândito cu multă . zestre şi şi cu .ajutorinţă asu- 

pra lui Vasilie vodă. După ce sati dat cocâna trimişilor lui 

“Matheiă, sau vărsat, şi vărsatul nu numai i-aă stricat frum- 

sâțe “ci de un ochiu încă o ati 'orbit. Ascundându'și strica: 

rea sa tătuși a venit densa la Tărgoveşii, cu cea ma! mare 

zestre, dară Matheii n'au gândit cu zestrea, ci o ai trimis 

cu t6tă zestrea -tătâne-săi îndărăpt. Scarlat voia să se iz- 

bândâscă.. pentru: acesta, ci spre norocul lui Matheii, Vasi- 

lie vodă după ce ai: înţeles, că Matheii vrea să ia pre Lo- 

“Xandra, ai plătit unuia se omâră pe Scarlat, cum lau şi 

omorit. Loxandra sau măritat mal pre urmă după un Grec 
din Hio, anume Pantaleon Maurocordat, carele: vindea scule“ 

"de mătase: în Țarigrad, şi ca acela sau şi cunoscut cu 
dânsa. Din căsătoria acâsta s'aii prăsit Maurocordaţii: Dom- 

na cea ma! de pre urmă a lui Matheiă vodă, precum am 

arățat mal înainte din Filștih, s'au chiemat Elena, şi at mu- 

rit în anul 1653.. Cu acâsta încă nu se. vâde a fi avut 

prunci  Mathei vodă ; pentru că la mortea sa au lăsat se” 
urmeze: Constantin fiiul lui Şerban vodă pe care Tau - lost 
făcut acesta (precum dic unii) cu o preotesă, şi după mor- 

Cantemir in Hist, Osmanici Regni Lib, 4. e, 2.n. 16. ad-vo=! 

cem Maurocordatus.



96 Se 

tea preotului Pau cunoscut a fi al stă, el Matheiă aă în- 
temeiat şi familia Brancovânilor; pentru că aă măritat pre 
o nepâtă de soră după Preda feciorul bosriulul David, şi 

“cu dânsa ai dat zestre satul Brâncovâni! și pe Preda Tai 
pus vornic mare. Așa, şi bine scrie. prea vestitul Enghel 

„despre tâte acâstea, ci mie mi se vâde că Constantin I vodă 
nat fost fecior de după gard, ci din căsătorie legiuită al 

„ Radului X pentru că precum aă chiemat Matheiă vodă (cum 
vom vedea acuș) pe fetele Râdului X în Valahia, aşa au 

putut. se chi6me și pe feciorul lui, căruia încă în anul. 1612, 
când sau rugat Negroni solul îimp&ratuluY Matia, porţ tei pen- 
tru întârcerea tătâne- -s&u Radului X, i Sau fost făcut nă- 
dejde de a căpăta cu vrâme domnia Valahiei, precum arată 
acesta Stefan” Catona ! 

Despre fetele Radului X vorbind, aşa scrie Cantemir 2 
<Petrașco feciorul lui Mihail V vodă cu murea sa şi cu. 
Ilinca sora eil, sau dus la Vienna Austriei ca “se cârce iz- 
bân dă penuu cea „nedreptă omorire a tătâne-săă, şi după 
ce şl-au chieltuit mai. (Gtă averea, mai nainte de AŞI do- 
bândi pofta, at murit acolo. După mârtea lu! la atâta să. 
răcie au agiuns murea lui cu sora eil, de şi-au câştigat 
hrana cu acul. Când era dânsele în stat mișel ca acela, 
Matheii sau făcut - domn Valahiei, carele ma! nainte fu-. 
s6se poslâlnic la prinţul Șerban Bessarab (Radul) şi prin- 
ir'Ensul se rădicase la cinste de bocriă mare, Matheii” vodă 
Și-au adus aminte de facerea de bine a “stăpânului săi şi 
priminduY porecla sai numil.. Bessarab, și cât ai audit 
de statul cel mișel al. fătelor: lui, le-ai dus în Valahia din 
Germania. Ancuţa. n'aă avul voe de a se mai mărita, drept. 
acâia i-au dal. destul cu ce se trăiască. Pre. Ilinca carea era 

- Vergură, dându' tâte moșiile tătâne-săă, o ai mărilat după 
postelnicul stu Constantin Cantacuzenil. din care s'au năs- 
cut. toți Canlacuzenii cei de acum din Valahia.» Aşa vor- 

„! Stephanus Katona Tomo XXIX-|. 2 Cantemir |. e. ad vocem Bran- . 
p. 409 seqg. covan,
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bâsce Cantemir despre fâtele Radulul. X, după acâia aduce” 
povestea, mal în sus adusă despre Constantin I Bessarab 
vodă. Tu cetâsce și acâlea care le-am scris la anul 1647, 

„despre Mihail nepotul lui Mihail V domnului Valahiei. 
Iară Anonymul românesc 1 scrie despre Matheiu .vodă : 

<In viața lui Sai tălmăcit pravila românesce, Au făcut .mâ- 

“ măstiri şi ai prefăcut multe din temelie, adecă mânăstirea 

„Câmpului-Lung, ;. mânăstire a Slobodia, mânăstirea Sadov, 

nânăstirea Notru, mânăstirea d'un Lemn, mânăstirea Ar- 

nota, mânăstirea Brâncovenii, inânăstirea Negoesci, mânăs- 

tirea Plătăresci, episcopia Buzăului, şi alte: multe mânăstiri 

și bescrici, In dilele acestui domn s'au. însurat postelnicul 
Constantin Cantacuzenul și ai luat pe fata, lui Șerban vodă 

Bessarab şi ai făcut șese feciori : pe Drăghici „spătarul, pe 

Șerban_ve vodă, pe Constantin stolnicul, tatăl lui lui Stefan vodă. 

pe Mihai spătariul ce aă făcut mânăstirea Colțea, pe Ma- 

“theiti ii age tatăl spătariului Thomei ce a lugit la Musc, și 

pe fordachi spălariul, | 

Despre Constantin 1 Bessarab vodă . iarăși istoria Bălăce- 

nâscă 2 aşa 'voibâsce mai încolo.:. «După ce ai şedut Con- 

stantin vodă în. scaun și au dat cu tunurile după obiesiii, 

aii mers toți bc6ril, căpitanii și slujitorii de i-au sărutat mâ- 

nile ; și se dice ca ai fost trăgând nădejde de domnie și 

Diriul spătariul, căruia unii din prâtinil să. făcându”, de scire 
că mâre. Matheii vodă, îndată ai. purces de la Buicesci, 

de au „venit, iară când au sosit el, Constantin sai fost. 

pus în scaun vodă. Deci i-au căutatat a merge și lui cu 
“alți! împreună, de ai sărutat mânile lui Constantin. După 

acâia gătiră bosril, egumenii, căpitani! şi slujitorii, de. tri- 
misără la Țarigrad la împăratul sultan. Mehmet, şi la - 

veziriul Derviși başa, şi spuseră, că - a murit, Matheiu - 

"vodă și se rugară, se le dea domn pe Constantin; care 
"este fecior de domn, și (6lă- țera îl voesce. Iară împăratul 

1 Anonymus Valachicus in Ms. cap.4%. 
„2. Ms. “Cedex „Balacianeanus ad. h. a 

"Cronica românilor. Tom II, | Ai a: 

4
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Y-aii dat domnie cu. steg, și cu căltan după obicâii, tri- 

mețend pe Terdi Mustafa aga Talcheciul, și cu el dimpre- 

ună aii venit și bosrii caril era, trimişi de la ţâră. Deci 

Constantin vodă au purces de la Tirgoveșt, și au venit 

la Bucuresci şi acolo. sai gătat cu mare pompă, de ai e- 

- şit înaintea turcului, carele îl aducea domnia,. şi cu cinste 

Pai petrecut: până în casele câle domnesci. După acsia Lai 

aşedat în gazdă, rănduindu'i de tote, ce îl era op, și ai 
şedut în  Bucuresci până ce au gătit haraciul, că îl era 

vrâmiea, şi ai trimis și poclone de domnie ; dăruindull bine 

Pai trimis cu cinste îndărăpt, şi Constantin ai remas domn 

în scaun, şi-se. bucura în avuţia cea multă, ce rămăsese 

de la Matheiii vodă.». i 

| La Moldova Stefan (XII) vodă find invrăjbit cu Thoma vor- 
"_nicul, și cu Iordache visticriul Cantacuzeni, "după ce ai luat 

domnia Stefan vodă, pre aceşti dol i-ai prins, și închidându”! 
i-ai dat pe sama armaşului, celui mare, care era atunci Gri- 

„ gori Chebeşescul, ca se! omoră, iară armaşul luând daruri de 

la denșii nu i-au omorit îndată, ce au mai întârdiat. Deci 
prindând” de veste Constantin postelnicul . fratele lor,, Sau - 

rugat lui. Constantin vodă, se trimită cărți cu rugăciune la 

“Stefan vodă pentru Iraţii lui, se nul. omor, și îndată au lri- 

mis pe Conteș Bălăcenul, carele într'o di şi într'o n6ple 

au ajuns la Iași, și luând Stefan vodă cărţile, îndată au 

chiemat pre armaş, de lau întrebat, omoritaii pre acei 

do! bosri, aă ba? şi r&spundend, că nu i-au omorit, i-ai 

lăsat pentru vorba lui Constantin vodă. 

Iarăş Anonymul românesc 1 scrie: «Constantin 1 vodă 
Bessarab I&t 1654, feciorul lu Şerban vodă, ai zidit mie 

tropolia din Bucuresci la l6t — — — — după ce Tai ră- 
dicat bodrii domn, i-ai venit stsg de la pârtă, şi sau îm- 

păcat cu turcii, cu tătarii, cu ardelânii și cu moldovâni). 

Au ertat jerei birul dis. năpaste; ai înălțat lefile slujitori- 
. _ _ . 

1 Anonyrauă  Valachicus l.-c,
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lor; căuta şi miluia pe toh.>  Aşiderea scrie Filștih la En- 
gheli, carele şi acesta adaogă, că Balassa dâmna lui Con- 
stantin vodă au zidit mânăstirea Ziţiana din gios de. Cra- _ 
iova lângă apa Giiului, şi -aii făcut un copărşeă de argint 
întraurit, în care ai pus mâştele Sântului Grigorie Deca- 
politul, ce se ţinea în mânăstirea Bistriţa. 

Însuşi . Enghel2 scrie : :<Acâiaş 'armadă ardelenscă şi | 
muntenescă, carea ai supus Moldova lui Stefan (XII celui. .. 
de Canternir numit Burdufe) vodă sai dus încă în: anul! 
1653, întru ajutoriii polonilor în Ucraina. asupra. cozacilor 
supt generariul Michieș, și ai ajutat ca să se stârcă pace 
cea de la Svaniţi. În primăvara, din anul 1654 încă au tri- . 
mis Stefan” vodă ajutoriă asupra. cozacilor. Seimul poloni- 
lor cel din anul 1654, prea „tare. fiind pornit. asupra co- 
zacilor, și bucurându-se de acâia ce făcuse Racoți împro- | 
tiva cozacilor,. în 23 Iunie: din anul 1654, au făcut indi- 
gene pre Gheorghie II Racoți, pe Franţisc fiiul lui, pe 

" Franţise Redei, pe- loan Chemeni, pe Stelan noul domn al 
Moldovei. Sa 

Indigenatul lui Stefan XII, doranului Moliovel + se aduce 
de Doghiel3 și acestea. cuprinde în sine: «că tatăl, lu Ghe- 
orghie Stefan vodă, iarăş Stefan numit au fost logof& în 
Moldova, Și așa Sai purtat, de deregătoria aceia o aii. dat fi 
iului săă: că în anul trecut: uninduse cu poloni! la Su- . 
câva, ali învins pe cozaci, şi aii tăiat pe Timotheii po- 
vățuitoriul lor; și că și în primăvara treculă au ajutat pe 
Stanislav Potoțchi palatinul Chioviel şi generariul de câmp, 
asupra acelorași cozaci, pentru care se primâsce între 'no- 
bilil din. Polonia, ci așa, ca după ce ȘI- -a căștiga moșii în - 
Polonia, se fie datorii a jura credincioşire țerel. 

  

Anul 1655. La anul acesta așa vorbâsce Istoria Bălăce- 

:. Filstich apud Engel in re- ui La Lb5€ Enzel in recent. Hist. 
Ea oldaviae p. 27 cent, Hist. Valach. Part. 1. p, 3 Dogiel in Codice Dipl. Po- 

299, „+ Von, "Tom. „ p. .621,
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n6scă L: «Domnul Constantin vodă aședânduse, şi făcând 
pace cu toți vecinii, ca se aibă țera odihnă, aă socotit, 
cum ar putea, se potolâscă nebuniile dărăbanţilor, 'şi “ale 
simenilor, ca se nu mal facă hoţii, precum aii făcut în di- 
ele lui Matheii vodă, del batjocorea, și ucidea pe boii, 
şi Sai sfătuit, ca cu meșteșug se scotă afară din ţcră pre 
simeni, fiind. că era serbi, pentru ca se împuline pe ne- 
buni, punând pricină că se face multă cheltuială [erei cu . 
lefile lor: şi Matheiă vodă având nemic pe Vasile vodă, 
a avut: op de dânşii, dară acum nefiind protivnici, nu este 
op să se sărăcâscă (6ra cu atâtea lefă îndeșărt, și în acesta 
socoldlă ai şi chiemat pe toți izbașii, ccușii, dărăbanţii, şi 
pre alți. căpitani, şi le-ai Spus. acâsla, pentru ca se le fie 

“și lor cu. voe, şi cu toți ati dual vorba domnului, dicend : 
că bine aii socotit,. ca se iăse streinii din (Gră, și audind 

domnul că le este și .lor cu voe, le-au ficul ospăţi mare, 
și după ospăț i-ai dăruit cu poslav și cu colcirii, fiesce 
cărui după faţa, lui, fiigăduind că și lefile ce se da simenilor, 
le va da lor. ară hoţii aceștea, după ce s'au săturat, €- 
Șind afară, Sai împreunat cu cumetrii, cu cuscrii, cu gi- 
nerii, și cu cumnaţii lor (că mulți simen! sai fost însu- 
rat în ţ6ră) și le-ai spus acâsta, şi şi-a întors sfatul în- 
înte'all lvp, şi adoao di oii simenil sai sculat cu dără- 
banţii” asupra bodrilor sei ucidă, vinuindu”i că ei îndemnă 
pe domnul ca” se sc6lă din ţâră pe simeni. Deci pe 
domn cu, vorbe 'prâste Vaii necinstit, iară “pe” bocri caril 
nai putut scăpa din mânile lor, i-ai omorit, anume 

“pre aceștea: pe: Giroma banul, Dregică: din Greci, Ghe- 
orghie _visticriul din Popesct, Papa Brăncovenul, Cărstea 

al lu Socul din Cornăţâni, Udrea slujiriul Domcescul, Preda 
Beca din “Maia, Sava şefariul Castireanul, Dumitru comisul 
din Stănesci, Mahaii ciohodariul, Gâdea căpitanul, Ivan Ian- 
cul căpitanul de la Călănesci, şi pe alți boc mulţi, și în- : 

« Ms. Codex Balacianianus ad h, a. i -
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cruntânduse în sânge, se făcea ca nisce cânt turbată, cău- 
tând pe cine ar mușca, şi începură a jelui casele bodrilor, 
și ale altora, şi nu numai acestea aii făcut, ci încă şi be- 
scricile le prăda, hainele, - potirile, discâsele, şi cărţile le. 
lua de le vindea, pe mulți preoți îi scotea de spate din al- 
tarii, unde făcea Iyturghia, şi bătea; icânele le ardea ca 
se pâtă câte aurul și argintul, și prin prestâle căuta, unde ar 
afla mâște sânte, și le lepăda, dicând că sânt-fermece ; acâstă 
reutate t6lă (âra-o aă cuprins, “de se mira. beţil bocri ce 
vor face, și. fugea în tâte părţile, ca se-scape de acestă 
cumplită nevoe. Iară domnul vedând că acest lucru în- 
tralt typ nu se va putea potoli, sau sfăluit cu .bodrii, ca 
se aducă oști streine care sei tae, şi se” omâră cu mari. 
cazne, şi aă trimis o samă de boat la Racoți: prinţul Ard- 
lului, iară pre alții la Stefan vodă în Moldova, şi așa. all scos 
vorba, că ait fugit bosrii fără” de scirea domnului şi mer- 
gând ai rugat pre acei domni, ca se vie cu oștile lor se 
bată pre acei făcători . de reii, și le-ai ascultat rugăciunea 

- şi gălinduse ai pornit. Constantin vodă -se făcea că nu 
scie de venirea acelor oști, și ai chiemat pe căpitani, ȘI 
pe slujitoii de le spunea, dicend, că viclenia bocrilor. nu. 
Sai lăsat de reutate, ci ai fugit în alte ţeri, . şi. acum 
aduc oști asupră-ne, ce diceţi sa. facem? el diseră : se ne 

sculăm, domne, cu toţii, se_le .eșim înainte, și avem ,nă- 

dejde că vom; birui. Şi începură din tâtă“ţera a se strânge” 
slujitori, şi plecă Constantin vodă cu dânșii spre Gherghiţă, 
se. iase. înaintea lui Racoți la Telejâny, că aşa „voia Con- 
stantin vodă, ca sei dea în “mânile ardelenilor, Şi ale mol- 
dovenilor. Şi mergenă. cu oștile pre la Gherghiţă- Constan- 
lin vodă într'o nâpte ai fugit, de S'aii dus la bâșa de la 
Derştior spunându” întâmplările ce i sai întâmplat, Jară 
bașa audind acestea, ai dis, că fârle bine au făcut, că așa 
se -cade unora ca, acestora caril se so6lă e ă asupra stăpânului 
seu, şi strică ţera. | - 

«Iară slujitorii vedând, că i-au . părăsit “doranul, Şi oștile 

z
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streine sânt aprope, se mira, ce vor face, şi sta înfrico- 
Șaţi; ci venind Hriza. spătariul de la margini în. 6stea, lor, 
numai decât îl rădicară domn, și precum se vedea, şi lul i-a 
fost voia, şi începură a se rândui la bătae. Slujitorii din- 
câce de Telegeni, Racoți şi moldovenii cu bosril cel pri- 
begi dincolo se rânduiră; slujitorii puseră tunurile, unde 
era aga Bul6ga, fiind aga, mare. Deci începură a slobodi 
tunurile în contra oștilor celor streine; dară glonțele trecea 
preste dânșii, şi nu le strica (care lucru făcutul'ai din smin- | 
telă, sai dintr'adins aga nu se scie), de acâsta luând sama . 

“slujitorii, ai dat.de scire lut Hriza vodă, că tunurile nu bat 
în ste, ci trec pe deasupra ; iară Hriza mânios alergând 
călare la tunuri seste paloșul, şi tăi în doao părți pe Bu- 

16ga, ci așa, încă nimica ai isprăvit, că mulţi căpitani .caril 
avea înțelegere. cu Constantin vodă, şi cu bosril, cu 'st6- 
gurile lor .aii trecut în 6stea moldovnilor, și a ardelenilor, 
de sai impreunat cu bodrii, Hriza vodă vedând acâsta, se 
întrista, iară tot înainte căuta, fiind că altă ceva nu putea 
face, și vitezesce ținea bătae cu. ardelânii şi cu moldovânil, 
iară păcatul slujitorilor. plinindu-se, au intrat între dânșii 
ardelâni! şi moldovânii, ca nisce lupi între of, deY tăia și - 
pușca, de zăcea iot grămăzi, și câți putea scăpa, ai în- 
ceput a. da dosul cu Hriza vodă, cercând calea Brăilei; iară 
cel pedestrași, Și cei cu cal răi se ascundea prin mărăciuni, 
Şi prin ramuri Și prin tute, 'de unde scoțându” pe toți ÎN 
punea sub sabie. | a 

«<Audind acâsta Constantin vodă, și-aii luat Qiua bună 
de la bașa, și ai pornit înaintea lui. Racoți, şi venind la 
Cioconesci, şi şedând la prânz, nimeriră dot trimişi de 
la Hriza vodă, carii mergea cu cărți la turci, pe carii în- 

. dată prindendu”i i-au adus la Constantin vodă, iară el au 
poruncit. de i-au spânzurat de nisce umbrariii. Deci Con- 
stantin vodă mergând s'ai împreunat cu Racoți, şi cu Stefan 
vodă, la Dridov, unde au şedut trei dile, de sau ospătat, 

-Și precum sai cădut, dăruind pe Racoți și pe Stefan vodă,
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şi mulțemindu-le pentru. ostenelă, fiesce- -care sai dus la: 
„(era lor, lăsând Racoți doi căpitani mari, unul de n6mţ, 
anume Baudi (nu Badu) altul de catane anume Boroş, se 
fie lângă Constantin vodă, și se asculte în tote, ce le va 
porunci. Deci Constantin vodă Sai dus la scaun cu. bo- 
6ril, şi cerca pre toți jefuitorii, de! spânzura. Și așa au 
curățit țera, cât slujitorii şi simenii, cari! mal era, îşi le- 
păda hainele cele vinete, și se îmbrăca în fermăniţă rele, 
şi jura, că nu sânt dărăbanți; iară carii s6 'cunoscea, nu. 
mal avea qile. Trecând 'cât-va timp, așa precum am dis, 
Constantin vodă au făcut cărți de 'ertăciune vinovaţilor, 
preste tot locul, dicând, ca. fiesce cine se vie,la casa sa, 
să se așcde, și se nu mal facă nebunii, ca-se nu pățescă 
ceva mal r&ă: Și ai trimis la Ceuș-bașa da la Derştior ru- 
gându-se ca se trimită la Brăila, unde era Hriza vodă cu 
mulţi hoţi, ca sell prindă, şi sel dea lui Constantin vodă. 

"Şi așa ai făcut başa, că Pati prins, şi cu. mulţi» de at lui, 
Pau trimis la Constântin vodă; iară Racoți! cerându', Ta 
dat cu jupănesa împreună şi cu coconii, și Vaii dus la Băl- 
grad, căruia i-au făcut merteci, şi altele, ce era de lipsă 
spre hrana 'lul.» Aşișderea scrii : Salardi Ianoş ! din Filștih, 
carele dice, că pe căpitanii dărăbanţilor i-ai ospătat Şi dă- 
ruit Constantin vodă în 17 Fevruare, și bătaia între dânșii, - 
și între Racoți, şi Stefan XII vodă: Sai intâmplat în 17 Iunie 

„din anul 1655. Dară prea vestitul Enghel ce are cu'THeriza, 
„şi cu Hriza, fiind aceste doao nume numai un oi, nu me 
pricep. | | . 

Cum că Ioann Boroş au lost român, Sai - artlat la a- 
nul 1648, din Chemeni Ianoş, iară la anul acesta aşa 
scrie Salardi 2 despre dânsul. «Dapă ce ar_fi remas loann 

1 Szalârdi Iânos a! siralmas | mus Valachicus în Ms. cap. 44. — 
Magyar. Kronikâuak 5. Konyv. 5. | Engel in recent. Hist. Valuchiae, . 

Râszâben. — Gronzki in Ms. E-.| Part. 1. p. 299. seq. | 
lencho ad. ann. 1655. — Anony- 2 Szalârăi, |. e.



  

Boroș cu oștile cât: va timp lângă Constantin vodă, odi- 
nedră ai început. al durea grumazii, şi bâla atâta sai în 
greuiat, de în trei dile Vaă sugrumat, “teupul” lui din po- 
runca lui Racoți Pai adus în. Brașăi, și ai îngropat în 
bes6rica cea mică, punându” steg întraurit. Acesta: multă 

„avuţie își căștigase în Valahia, şi în „comitatul. Bihării încă 
multe moşii dobândise, şi 0 dată şi altă dată. 

„Anul 1656. La anul acesta scrie Galeaţţo 1, că craiul Sve- - 
cier. r&dicându-se cu arme asupra l6şilor în anul 1656, și 
vedând, că sporiul lui nu -va fi plăcut prinților de prin 
pregiur, se socotea, cum sar putea apăra de cel ce ar. vrea 
sel împâdice. Scia el, că Racoți prințul Ardâlului e râvni- 
torii. de laudă, și că şi crăimea Poloniei o râvnsce, pentru 
unele făgăduințe: ale polonilor. Drept acâia au trimis pe 
Liliecron sfâtnicul săi în Arde], se facă alleanță cu Racoți. 
Acesla înțelegându-o poloni, a făgăduit lut Racoți, că 
vor alege urmtoriii craiului Ioann Cazimir pe F “ranțisc fiiul 
luy, numai să. se lase de a se împreuna cu svecii, şi să se 
împreune cu dânşii, ci nimica au isprăvit. Pentru că Ra- 
coți negândind, că nu” este slobod a. prinde arme asupra 
cuiva, fără de scirea și îngăduința porței, sau întocmit 
cu svecul, “și cu cozacil. “(precum scrie Salardi 2) ca el 
Ensuș se mergă cu toți ostazii sti lână dânșii asupra. 
“polonilox, și gătindu-se. ati poruncit luluror comitaturilor 
şi scaunelor, ca „pe! (14 Ianuarie din anul 1657, cu toții să 
se afle la Vişe în Maramurăș. | 

Anul 1657, După porunca luy Gheorghie TI Racoți. cea în 
anul trecut dată, precum scrie Salardi 3, toți nobilil, secuil, 

7 

7] conte Galeazzo tivaldo nella Magyar. Kronikânak 5. Konyv. 

„ Ștoria di Leopoldo Li. 1. p. 3 “Srilărdi lânos a siralmas” 6. seg. , , *[-Magyar Kronikânak 5. Kânyv 7, 2 Szalârdi Iânos a? siralmas Râszeben. |
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şi ostașii ardelenesci saă ădunat la cetatea Viscului din 

Maramurăș pe 14. Ianuarie din anul acesta. 1657, și Ra- 

coți încă aii mers la dânșii, petrecendu'l până acolo dâmna 
lui, Sofia Batori, cu fiiul săi Franţisc, şi cu malcă-sa,. 
Anna Zacracica, și cei trei boâri, pe carii îl lăsase purtă- 
tori de grije, în locul săi, adecă Franţisc Redej, Stefan 
Șeredi, și Acaţie Barciai, unde ajungend, ai strîns pe cel 
ma! de frunte 6meni, și le-ait spus, ce îl este voia, ci nu 
toți credea vorbelor luy, gândind că alt scop are pornirea. 

Acolo-ai venit la Racoți: şi solul muscanilor, aducându'i for- - 
mâse şi scumpe daruri, carele așișderea îl desmânta de la 
lucrul ce vreă sel urzescă, ci în zădar sai silit a face a- 

cesta. Pentru că Racoți cu forte mare trudă pentra vre- 

mea de iarnă, și omătul cel mare pe 7 Fevruarie, și-a 

trecut: oștile în Polonia, şi în Podolia saă împreunat cu 

Kmielniţchi hătmanul, cozăcesc, . carele aducea. cu . sine 
40,000 de cozari, și precum dice” Gronschi Î, și cu stea 
de la Stefan XII, domnul Moldovei, şi [de la] Constantin 

“1 Bessarab -domnul muntenesc trimisă. „Galeaţţo? dice că. 
sîngură 6stea lui Racoți ai stătut din 30,000 de ostași, 

Ortul și Progresul n&murilor din Dachia 3 dice. că şi Ghe- 

- orghie Selepcini atunci episcopul Nitriei și solul împără= 

“tesc încă Pai desmântal pe Racoți, dară .nu Lai “ascultat 

atunci, ci Var fi ascultat după acâia. Tot Salardi scrie după 

acâia, că mergând oștile tâle spre Cracovia supt cetatea Zam- - 
borului ai cădut de puşcă Chemeni Boldişar, și trupul lui 
Sau lrimis să se îngrâpe în Ard6l. Iară despre Hriza vodă 

„aşa. scrie acelaș Salardi: Sau fost dis mai în sus despre 

prinderea vornicului Hriza boriulul celui de frunte din 

“ Valahia, și despre ţinerea lui în Bălgrad, cu a căruia pază 
Pornind Racoți în Polonia, nu mult. gândea, și purtătorii 

. 
Pi 

1 Gronzki in Ms. Elencho ad | -.. 3 Orlus el Progressus variarum 
h.a. , | [ i „ 9 

2 Galeazzo Gvaldo nella Storia | 10: Dacia gentium p. 152, 
„di Leopoldo Lib 1. p. 12.- -- 4 Szalărdi 1. e. part. 9
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de grije sau caimăcanil lu! încă puţină grije a avut de 
dânsul, neavând vre o instrucţie, ca sel păzâscă, sai sel. 
trimită în Gre-carea cetate, şi banul Caranșebeșului Acaţie - 
Barcia!, căruia ma! mult era încredințată căimăcănia (ce 

„* vedând groful Redei Ferenţ să și dusese din Bălgrad la 
„moșia sa) lăcuind în Bălgrad ma! adese orl chiema. pe Hriza 
vodă la prinz, de'l ospeta, carea vădendu-o Hriza vodă 
Ș-au băgat în cap ca se cârce: modru, de a scăpa din ro- 
bie, pentru acâia. sau rugat de banul, ca pentru âmblarea 
la slujba dumneqesscă se fie slobod: a lăcui în maeri a-: 
prâpe de bisârica cea românescă, carea o făcuse Mihail V) 
vodă pentru sufletul săi, și aă și: dobândit ce poltea, pentru 

„că. dicea, că de acolo mai lezne va âmbla la bdenii, de cât 
care nemica iubâsce mal mult şi în feră, dicând că pede- 
strașil cei unguresci tocma așa lor putea sirăjui, şi acolo ca 
Şi. în celate. Dic unii că banul Barcial pentru acâia ar fi 
îngăduit acesta lu! Hriza-vodă pentru că sai fost înțeles 
cu dânsul, ca de va scăpa, și.va putea căpăta domnia Va-. 
lahiei, se 'lucre la porlă, se capele și Barcial domnia Ar- 

- dâlului. Aşa. “punând Hriza bun temeiii scopului săi dioa 
noptea âmbla la besârică, și pedestrași! cel ungurescă caril îl 
păzea, încă: mult credea lu). Era atunci în Bălgrad ca la 200. 
de simeni culeşi din mal multe nemuri, pe cari! îl lăsase Ra- 
coți se: păzâscă, scaunul Bălgradului, cu căpitanii acestora 
înțelegându-se Hriza vodă, pe toți i-aă tras la “sine, şi o- - 
dinedră fiind banul Barciat în Bălgrad, dară la sălaşul stii 
afară de curtea. dornnescă, şi numai simenil singuri î în curte, 
ai. eşit pe porlița ce duce la maeri, lăsând curtea deşartă 
Şi tăind pe străjaril lui Hriza vodă, pe el încă Pai scos, 
din fârre, şi ai pornit cătră Țera Românescă. pre la ame), 
când bea mai bine Barcial la. prând. Dară lui Hriza vodă | 
așa încă nu i sau sfelit, pentru că ai cădut în mănile Iul 

„Constantin vodă, “carele ai poruncit de au -rădicat o râtă 
mare pre o furcă înaltă şi pe Hriza cu 24 lângă dânsul 
Pat spânzurat de râtă; iară pe simeni i-ai tăiat “grămadă
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în 9 Aprilie în Valahia, » Așişderea scrie Istoria Bălăcenâscă 1, 
numai cât dice, că la simenit lui Hriza vodă “le-ati tăiat 
nasurile şi urechile, şi că pe Preda vornicul Brâncovânul | 

-pe Radul stolnicul F ărcășanul, şi pre Ivaşeo Cepariul i-ati 
„fost trimis Constantin vodă se prindă pe Hriza cu-al să. 

Acest Sfârşit la avut Hriza vodă, ci ei mă întorc la Ra- 
coți despre carele scrie Galeajţo 2 „mal încolo; că apropiin- 
du-se cu :oştile de Cracovia, ati băgat întrânsa 2000 de o- | 

“ stași cu Toann Betlen supt comanda generariulu! svecicesc . 
Virte, care era în cetate, şi apoi unindu-se cu svecul ati 
cuprins mal multe locuri, și și ma! multe ar fi cuprins, de 
nu ar fi venit sveului veste că craiul Daniel S'aă _ sculat: 
asupra Sveciel. Acâsta audind svecul s'aă înturnat, se-și a- 
pere țera, și cozacil încă Sai înturnat acasă. Lubomirschi 
generariul polonilor întrăcâia ai întrat în Ungaria. de au 
prădat Muncaciul şi comitaturile Sabolciului, Satmariului Și 
Maramurășului. De la împăratul romanilor încă a mers 
întru ajutoriu polonilor cu generariul Sproc în luna. lui lu- 
nie3000 de călăreți și 3000 de pedestrași. Intr'acâstea a-; -.. 
propiindu-se și tătarii, Racoți fiind. precum dice Salardi 3 
în câmpul Cernazloz cel dintre orașele Clarnostrog. și Me- 

“ziboza, îu silit a face în 27 Iulie pace cu poloni supt con- - 
_ diţiile acestea: «1. Seşi câră ertăciune de la craiul și Te-- 

publica. Poloniei. II. Se strice alleanța cu svecul și cu co- 
zaciă lăcută. II. Se dea ajutoriă polonilor asupra lor. IV. Ha- 
nului şi veziriului se dea, daruri. V. Pentru plata. ostașilor 
se dea un -milion şi doao sute de mil. de florinți.. VI.: Se 
slobodă pe toți robi. VII.. Chiz6şii şi tărimile. se „le întârcă . 
lăsându'și stea. VIII. Se întârcă veșmintele cele besericescl. 
IX. Cozacil vr”o câte-va: dile:se se depăriâze de' dânsul.» 
Pentru ale cărora plinire măcar că dedâse Racoți chizâși pe 
cumnatu-săi Stefan Anafi carele ţinea pe Lorantfi Cata și pe 

1 Ms. Codex Balacianianus ad | 2 Galeazzo |. e. p. 27: - 
ha Sa 3 Szalârdi 1. e, part, 9.
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Gheorghie Ghiereufi, polonii tăluș ai răpit'tote avuţiile nu nu- 
mal ale lui Racoți, ci şi ale ostașilor lui, care v&dendu-le mol- 
dovânii şi muntânii dimpreună cu vro câte-va sute de nobili 
ardelenescl şi de secui, el încă sai tras cătră casă și țară ; 
pre e ardeleni când trecea printre munți mai pe toţi i-ai tăiat 
proști! din porunca -lul Stefan XII vodă. Gronschi!, dice 
că ardelânil pre cari! i-ai omorit țeranii din Moldova, ati 

„ost ca la trei mil. 
Galeaţţo 2 acestea le scrie icând: <Primi Racoţi “sfatul” 

să se întârne în Ardăi, dară zăbăvi mai _mult de cât se 
cădea în Polonia, și dede timp lui Lubomirschi şi lui Zer-. 
nesochi generarilor polonesci, de a împedeca întârcerea ȘI 
de al sili la sfârșitul lui Iulie a -iscăli condiţiile lui puse, 
numai ca să: se- pâlă înturna, care ait fost ca se întârnă 
tot ce cuprins6se şi se plătâscă 200,000 de taleri, pentru 
a cărora plinire au dat. chizâşi între alţii şi „pe Îratele lui 
Acaţie „Barcial, și aşa cu putârea păcel aceştia. Șl-aii scos 
ostașii din Cracovia, cum sai dis mal în sus; înt'acdia 

„se apropia tătarii întru ajutoriul polonilo, ȘI Racoți CUnos- 
- cend primeşdia, lăsă totă 6stea pre ocărmuirea generariului 
Chemeni lanoş, înturnându- -se el în țâra sa pe căi ne'm- 

blate riumal cu 14 călăreți. Chemeni lanoș gândea că se 
va măntui de tătari de se va trage. spre munții Moldovei, 
dară de la acia:fu împedecat; pentru că bine că hanul: 
tătăresc era: cuprins în pacea cu polonii. Iăcută, tătuşi nu 
primea pacea supt prelestul că fără de voia 'lul sai făcut; 
drept acâia. ai poruncit lui Nardan aga, generariul stu, ca 
cu trek-deci de mil de tătari să se apuce de ardelâni, Și 
el încă îl ajuta, și așa ardelânil câți nu sai lăiat, au r&- 

  

"Mas robi - dimpreună cu generariul lor. 
După perderea acâsta în Arde] nu se vedea alta, fără 

„numai jalba şi amânînţări asupra. lui Racoți, carele era pri- 
cina a tot reul. Drept aceia Racoți sai şi bolnăvit de morile, 

1 Gronzki |. e, “|n 2 Galeazzo |. e. p. 31.
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precum cu toţii credea ; ci spre mare nenorocirea țerei sati 
tâmăduit; și ca se mulcumâscă gâlcâva pe trei dile ale luy 
Septemvrie ai strâns seim la Gherla, și. prin credincioșii 
săi, ati vestit că în seimul acela se va aşeda rescumpăra- 
rea robilor de la tătari. Iară adunându- -se seimul, el șk-aii 
povestit prin lungă scrisore întâi âmblarea sa în Polonia, 
apoi ai venit la alte doao punturi, adecă: cum Sar res- 
cumpăra robii și cum Sar apăra de ar veni turci “asupra 
Ardelulul. Despre cel dintâii punt, cei mail bun! piâteni at" 
lui Racoți dicea, că trebue aruncată dare neobicinuită, ca, 
să se strângă bani spre rescumpărarea. robilor; iară alţil | 
dicea, că “cei. mal “bogați ar trebui. seă rescumpere pre al 
sti. Cel mai întregi la minte dicea, că -mal: nainte de a 
otări ceva trebue să se trimită la hanul om se vadă ce! 

„este polta, ciici se audia, că numai pentru Chemeni lanoş 
- poltesce 400,000 de taleri, şi peulru al doilea generariă 
200,000 de taleri. Ci acâstea se vedea a se vesti. numal 

„de pretenii lui Racoți, pentru că. hanul alla “nu poltea, fără 
numal ca Racoli cât .mai curând se rescumpere robil cu. 
banil. să. De ce, tare spăriindu-se Racoți, mal pre urmă 
disă, ca acela se rescumpere robii, carele au fost pricina 
meârgerei .în Polonia, pentru . acesta mâniindu-se staturile - 
Ard6lului, Tai întrebat pre cine „Vinătusce, şi: însemnând, 

el pe Chemeni Ianoş, doi feciori ai acestuia aut stat în tălpi, 
şi i-ati arătat de fală că rivna de ȘI. pune corona Poloniei 
pe cap, lau adus la: perirea acâsta. - Deci mâniindu-se Ra- 
coţi pre denșii, li se lăuda cu reă; ci Vaii contenit. statu- 
rile şi iarăş i-au ludumănit se rescumpere robii; iară el 
ai respuns că în cassă-nu se află mai mult de:30,000 de 
taleri, carii nu sânt deslui se plătâscă pe poloni, ne cum 
se prisosâscă se rescumpere atâța robi. „Atunci cu. toţii îl 
întreba, unde sânt averile, .care le-au lăsat Gavriil Bellen 
pe sama ţerei? unde sânt bog ăţiile,: care le-ai adunat tață- 
său cu atăta „rivnă? carele cu mil de 'meșteșuguri și de 
tyrănnii le-ai. stors acâlea de pre beţii săraci? Unde sânt 

. ,
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„veniturile cele multe, ce se trag de pre mişaoa patria acesta ? 
şi mulți când dicea acestea, punea mânile la sabii, ară- 
tând că lui încă nui vor părtini. Așa sau spart seimul, 
numa! atâta, otărând ca să să trimită Matia Balog la hanul 
se ispitâscă şi mai bine, cel: este polita.» E 
“După ma! multe lucruri aduse i iarăş scrie Galeaţto 1 pre- 

cum urmeză: «Când se. întreba în seimul de la Bălgrad 
cel din anul 1657, 6re măzeli-vor pe Pacoţi, cum vrea. îm- 

. p&ratul turcesc în cartea prin Gre-care ceauș trimisă, au ni- 
- merit trimisul lui loann Chemeni cu carte din Crimea Scrisă 

lui Acație Barciai. În cartea acesta scrie, Chemeni că pre 
el vreau se facă prinţ “Ardlului, dară el nu prirhâsce ce să 
rcgă de staturi, ca se socotâscă bine și cât mai curând să 
măzălescă pe Hacoţi, de nu Vreau să se strice tot Ardelul 
dinpreună cu Moldova şi cu Valahia. Pentru carea qisă 
staturile judecară se asculte de împăratul și se rugară de 
Racoți să se lase €nsuș -de domnie, pentru mântuirea țerel 
și a.sa, lăgăduindu”, că de se va pul împăca. cu pârta, ia- 
răş îl vor primi Slăpân. 'lară Racoți îndulcindu-se cu cu- 
vintele acestea, aii dat un manifest, în care spunea: prici- 
nile și condiţiile supt care se lăsa de domniă, apoi sai 
tras la moşiile sale. După ce s'a măzălit Racoți, mal mulți 
poftiră domnia, între carii era. şi Acaţie Barclal, carele în 
tot typul o cerca; dară avea „mulţi împrotivitori, şi pentru 
acâia sai lăsat de a o mai cerca acuma, iară nu S'aiă lă- 
sat de nădejdea de'a o dobândi după acâia. - După multe 
voxuni fu ales prinţ comitul Franţisc Redei, bărbat de mare 
talent, blând, şi depărtat de orce. turburare. Cu acestă 
veste at slobodit. pe ceausul acasă; și Sai scris și la vi- 
ziriul din Buda și. la hanul, și așa. sai sfârşit seimul. Tară 
fiind că viziriul în cartea sa, ce o scrisese la staturile Ar- 

i dâlului, afară de măzălirea. lui Racoți și a fiului săi, mai 
pollea ȘI cetatea Boroș “Inăului pentru părtinirea deplin și 

1 [dem „Galeazzo Le. p p. 62,
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ertarea, forte mult s'a turburat toți ardel&nil, şi mal vârtos 
cet ce ţinea cu Redei prinţul cel noi, și după multă vorbă 

“aședară, să i-o dea; ci fură impedecați de: Racoți, carele 
iarăș aă luat ocârmuirea țerei, cum se va artta la anul 

N 

Anul 1658. După ce, Sau pus în anul trecut Franţisc Re- 

der prinţ Ardelului precum scrie Galeaţţo 1, Loranfi: Susanna 
muma lui Gheorghie 1 Racoți, a început a strânge. ostași 
în Ungaria pe sama fiiului săă, iară Racoți aii poruncit 

celor din Boroş lenăi, din Oradea mare şi din Gherla, de 

i-ati jurat credincioşire de noii. Carea înțelegându-o prinţul 
Redei ai adunat țâra la Mediaş, de unde ai trimis la Ra- 

coți pe Dionysie Banfi şi: pre Acaţie Barcial, îndemnândul, 

ca să se ţină de legăturile ce făcuse, dară nemica ai is-: 
prăvit ; “pentru că Racoți pe 27 Ianuarie din anul 1658, 

au mers la. seimul din Mediaș, şi pre cel adunaţi i-ai si-. 

lit, de iarăş Tai primit prinţ, şi Franţisc Redel lăsându- se 

de stăpânirea Ardâlului sai dus cu lăcașul în Hustul din 

Maramurăș, unde fusese şi mal nainte ca un ispravnic mare. 

La numita adunare, precâm serie Franc?, venitaă soli - 
şi cărăi_şi de la Constantin 1 Bessarab domnul Valahi- 

ei, carele îndemna pre ardeleni; se ţină pretenşugul şi 

alleanța cea veche cu :muntenil, şi mustra pentru ce ai 
măzălit pe Racoți fără- de scirea sa, dojenindu'l, ca se as- 
culte de Racoți, pentru care vorbă sai supărat (era, tătuși 

cu cinste i-aii răspuns. 

- ară Racoți, precum dice Galealțo 3, au împărţit! pre ostașii . 

săi la cel. mal credincioşi prâleni al st, şi ai strâns şi 

mal mulţi prelulindenea, dară 'mal ales în Ungaria pre lân-- 

să Caşşovia. Apol aă trimis la împăratul Leopold și la 
alți prinți 'creștinescI,, de i-ai .însciințat, despre a doaoa 

"+ Galeazzo Gvaldo nella storia | diaetae Mediensis de. ânno 1658 

di Leopoldo. tom. 1. p.66. seqq. | ad 27 lanuarii. | 
2 Andreas Frank in Ms. Diario 5 Galeazzo tom. 1.p. 70. segq. -
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domaiă, și ai cerut ajutoriă, de cumva s'ar scula turcii 
asupra lui. Aşa dară în scurt „timp adună bun numer de 
soldați, și fiind. că tocma atunci era rescâlele cele „mari în 

„Valahia şi Moldova, cu al cărora prinți avea mare alleanță 
la cel dintâii ab trimis întru ajutoria 7000 de ostași, ȘI 
la al doilea multe companii de pedestrași şi călăreți, ca 
ţinenduse în țerile sale. și apărânduse în contra tătarilor, 

„se p6lă mai bine înțelege pricina penru carea sai făcul 
rescâlele acestea în numitele țeri. Acâsta o însemn. 

“ Domnea în Valahia Constantin Şerban! carele aii urmat 
lui Matheii vodă. Matheiii vodă mai nainte de mortea sa, 
ce saii întâmplat în anul 165%, după ce sai bălut cu Va- 

„silie Lupul domnul Moldovei, au lăsat cu limba de morte. 
următoriului s&ă, ca pururea se țină, alleanță cu Racoți şi 
cu prințul Moldovei Stefan Gheorghiţă. Alleanţa acesta făcu 
ca lurcil să se t6mă de mai mare bel6o.: Drept acâia vi- 
ziriul după ce ai poruncil lui Constantin vodă, să se lasă 
de pretenșugul lui Racoți şi n'ait voit, ba. încă și ajutoriii 

“i-au dat asupra polonilor,; şi se mârgă la Tarigrat, Și iarâş. 
nau vrut, şi- au băgat în cap, ca se] -I&pede din domnie, 
spre care. scop ai poruncit bașei din Silistria sa Drăşti- 
or, și lratelui hanului celui tătăresc, să se scâle asupra 
lui Constantin. vodă, carele având cum era vestea la 30000 
de ostași, cu mare îndrăznire s'au lovit cu dânşii, dară fu 
biruit cu f6rle mare perdere, și el încă de abea ai scăpat 
la munți. Tătaril făcură lot f6liul de tyrănnii în Valahia, şi 
tăind pe nenumărați Gmeni, duseră cu sine ca la 10000 
de rob. 

As6menea sfârşit avu și Stefan Gheorghiţă prințul ] Mol- 
"dovej, că scoțend el cu ajutoriul acelorași tătari, și cu al 
bașey de la Drâștior în anul 1653 din domnia Moldover pe 
Vasilie vodă, cakele se chiamă în comun Lupul cel bătrân, 
și întărinduse şi prin. pârtă, plin de mândrie și de laudă, 
de la începutul domniei sale se unise cu. Racoți, și el încă 

„îl ajutase asupra polonilor. De unde născânduse prepus, că
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şi acuma vrea să se unâscă cu Racoți asupra turcilor, el 
încă fu de aceași tătari şi bașa de la Silistria, de carii 

fus6se ajutat” la domniă, forte reu - bătut şi . scos in Mol- 

dova, şi ca se nu cadă în mânile turcilor, au scăpat în Ar- 

del. Așa, remănend țerile acâste fără de domn pe mâna - 

turcilor, Valahia Sati dat prințului Mihail (VI) Radul, şi Mol- 

dova prințului Gheorghie. Ghica.» Aşa scrisă Galeaţţo, şi de- 
stul de bine de vel lua afară ajutoriul prin care s'au făcut Şte-: 

"fan XII Gheorghiţă domn, Moldover, precum poţi vedea. la 

anul 1653. | | 

Iară Istoria Balăcensscă ! dice: «Mergând veste la. porlă, 

că Constantin domnul Valahiei și. Stefan domnul Moldovei 

“ţin cu Racoți, pre amândoi i-ai măzălit, şi i-au chiemat 
s6 mârgă la pârtă, iară la “Moldova [ai pus domn pe] 

Gheorghie Ghica carele aă fost capichihaia lui Stefan vodă 

„la Țarigrad. Deci mergând acâstă veste la. Stefan vodă, şi 
„Grigorie feciorul lui Gheorghie Ghica fiind aga mare la Ște- 

. fan vodă, dintâiu Lai băgat la închisâte, după. acâia soco- 

tinduse că într'alt iyp nu va putea scăpa, s'au gătit de fugă 

cu t6tă casa lui, şi luând pe Grigorielaga cu sine și: mergând: 
până la Yârgul-Frumoș, acolo tau chiemat Stefan. vodă, și 
Pau. imbrăcat domnssce cu:ișlâc surguciă, și lati încălecat 

pe. cal domnesc şi i-ai dat curtea t6tă cu steguri, cu dobe, 

cu. trâmbiţe, cv slujitori şi cu .tâtă' pompa, și Pau trimis la 

„Iași ca pre un fecior de domn și i-au dis: Fetul mei, mergi 

sănătos, dacă aă voit Dumnedeu așa; și ai ales .6meni de 
al lui caril aă pottit a mârge cu dânsul câţi i-au îrebuit. 

Şi așa Stefan. vodă sai i dus în Ardăl, așişderea şi Cons- 

tantin vodă.» Da 

larăș Franc 2, aşa scris despre amândoao țerile românesc, 

şi despre Ardâl: «În anul 1658, pre la începutul lui. Martie 

prea. mare mulţinie de” tătari şi: de ture au năvălit în Va: 

1 Ms. Codex Balacianianus ad |. 2 Frank in Ms. Diario ante Co- 

ha. Sa |roitia Segesvariensia de anno 1658. 

„Cronica vomânilor. Tom. II]. : | : 8
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lahia, adecă 30,000 de tătari și 30,000 de turcă: şi alun-: 

gând ditr'6nsa pe Constantin -Șerban vodă, au pus în locul lui 

pe Mihnea, adecă pe ieciorul Radului vodă celui de demult, 

ducând în robie mal mulți de 10,000 de Gmenl. În 20 Martie 

în vecinătatea nostră Vizocna ai venit Constantin vodă a- 

lunga din ţera sa,. şi acolo «după ce ar fi beut păhare de 

"bucurie cu domnul Racoți în 25 Martie, ai venit în Sibiiă 

"cetatea n6stră şi aşişrerea. osp&tânduse cu magistratul, 

doao-di până în dio au purces spre Făgăraş. Pre la sfarsitul 

lui Martie s'au alungat din scaunul său „prin turci şi prin 

tătari „şi. Stefan Gheorghiţă (nu Gherliţă) domnul Moldovei, 

şi sau pus in locul lui, —— Ghica.> 
„Ci se m& întorc la Racoți; despre dânsul aşa scrie mal 

încolo Galea(ţo 1: «După atâtea: întâmplari râle ce sau în- 

"tâmplat cu. începutul anului 1658, şi după primirea lui 

Racoți la a doaoa domniă, viziriul din “Buda şi başa. din 
Drăștior. seriseră. staturilor din Arddi, ca indata se l&pede 

pe Racoți, almintrelea vor prăpădi tâtă ţâra. Amânîntarea 

„acâsta sili pe Racoți ă chiema Era la Bălgrad, unde multe . 
“lucruri stai luat înainte şi nici unul sau isprăvit, pentru 

că Racoți, respunse celor ce îl îndemna sa:se lase de dom: 
niă, că va face. acâia de se va lega porta că eu încă va 
lăsa. se al6gă staturile prinţ pe carele îl vor voi;: că nu va 
face vre o. înoire asupra. ţesei; că va ținea Athnamele : cel 
de la Soliman II date erei; şi mal-pre: urmă că nu valua 
cetatea lenăului de la ocârmuirea Ardâlului.' Cu acstea sati 
împrăștiat seimul, dară nu s'au potolit mânia turcilor, ca- 
xea şi mal tare “sai întârătat prin acâia, că Racoți au prins 

şi au pus'la închis6re pe solul turcesc, carele! adusâse ste 

gul și celelalte: stemme de domnie “lui. Franţisc Redei, şi 
așa. au făcut și cu trimiși! viziriului din Buda. la ardel6nl. 
Pentru care astupăndu' ȘI divanul urechile 'de cătră tâte ru- 
găciunile, fu judecat război asupra Ardelului. . 

+ 

1 Galeazzo tom. Î. p. 332. 
” N
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Acesta înțelegendu-o Racoți, precum. serie iarăș Galeaţţo 4, 
ai trimis pe Gavriil Cheovari la împăratul Leopold I, şi au 
făguduit căţ va da Boroş-lenăul, dară 'aşa, ca după ce se va 

împăca el cu _pârta,, se il dea impăratul. înapoi, la carea 

poltă a lui impăratul nu i-ai răspuns în scris, ca nu cum- 

va se! trimită scris6rea la pâriă, ca se strice „pacea dintre- 

împăratul şi dintre pârtă, pentru mântuirea sa, ci numai 

cu vorba i-au. spus, că va lrimite pre generariul Annibal 

"Gonzaga întracolo, carele va întocmi lucrul. Apor dice 

Galealţo?: -.: Pi 
«Când era se trâcă Gonzaga în- Ungaria, Racoți pre as- 

cuns ai trimis în Valahia pe Petru Redei ca să se întoc- 

mescă cu Mihnea vodă, carele „pentru irica ce o avea de 

turci, „cel ce încă zăbăvea în Valahia, sau Aus la un-loc.- 

E numit, numa! cu 500 de ai să, şi acolo sau. vorbit la o- 

laltă, se unâscă armele, de cum-va -sar acăţa turcii de dân- 

ȘI. Îmbiase Mihnea pe turci cu 100,000 de taleri pentru 

Racoli şi pentru acâia, cădușe în prepus, câ prea mare pre- 

tenșug are cu dânsul şi se temea, 'ca- se- nu'l Jâpede cât 

“ma curând din domniă,; drept aceia au făcut legătură să 

se ajute unul pre altul. Întracâia au sosit ma!" multe oști 

turcescă la Buda, care sau dus la Timişdră, şi viziriul din 
„Buda încă au mers după dânsele.» ae De 

Deci, cum mârge mal încolo Galeaţţo 3, Racoți iarăş ai 

- adunat țera la Belgrad, unde nu azedară alta, fără. numai 

că toți se vor întrarma, „vedând primeşdia ; cu. care făgă- 
duință îndăstulindu- -se . Racoți, “sau dus la lenât, de unde 

„aă “Scris carle viziriului celui mare, la carea “respunde a- 

cela aşa, precum se pote ceti la Salardi 4: După acâia sau 

dus Racoți asupra turcilor. şi în 5. Iulie at bătut pe başa 

de la Poşega. lângă Lipova, şi au ars Aradul. Apol “dice 

Galeazzo ton. Î, p. 339. seq. |. * Szâlarăi lânos a! siralmas Ma- 

„2 ldem p.-B41. seq. | gyar Kronikânak 6. Kânyv. 4, 
Idem p. 845. seqq. RE | Reszeben. «a

 

,
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Galeaţţo 1: «Racoți [aă trimis pre Stefan vodă. cu oști] în 
Moldova. se facă ceva împedecare armelor ottomânicesci, 
ce să pornise de la Odria; ci. întâlnindu- -se Stefan cu tur- 
cil, așa. lau bătut de deabia aă putut scăpa €Ensuș el cu 
viața.» Iară Istoria Bălăcenscă 2 dice: «Stefan vodă luând 
de la Racoți oști, sau dus se scâtă pe Ghica de la MOL- 
dova, ce prindend de veste Ghica, şi-aii strâns oștile sale 
câle mal bune, și încă mal multe; și au trimis “pe fiiul săi 
Grigoraş cu oştile- de au eşit înainte.la” Târgul Formos' la 
Strungă, unde având. bătae, au biruit Grigoraș pe Stefan” 
de Tai duduit iarăș în Ard6l. Deci n'aă voit se ma! facă 
întârdire în dăşert pre acolo, fiind că. vedea slăbăciune la 

Racoți, şi fiind că Sau ruşinat, pentru că aii tost biruit în 
Moldova, Sai dus în ț6ra leşască, de acolo s'au dus la 
Musc, şi de acolo într'alte părți până ce sai gălat; iară . 

pe dâmna- din Polonia 0 au trimis în Moldova la casele 

il, să ş6dă; pentru că nu.o iubea și avea, ţiitore.». Ci du- 
cerea lor Stefan XII la Musc sau întâmplat mai tărdit. 

După acestea turcii, cum scrie iarăş Galeatţo 3, au luat 

Boroş-lenăul şi au prădat, tot Ardâlul “dinpreună cu Băl- 

gradul, despre carea pradă “vorbind. Franc dice, că în a- 

nul 1658 în 1$ Avgust viziriul cel. mare, ca se'şi stâmpere 

-mânia ce o avea: asupra ardelenilor, au chiemat pe tătari . 

și pre alții în Ardei, caril 'aă şi întrat pre la Buzei, şi au 

ars secuimea și (âra Bârsei, numal, Braștul Pau eriat pen- 

tru 25,000 de taleri. Apoi iarăş P ranc5 scrie așa: «Căci 

val şi mişel era în Ardâl în dilele: acâlea, stricându'l cu 

sabie “şi cu foc hanul tătăresc cu 80,000, sau cum. vreaă 

alţi, şi mie încă mi se vede cu 100,000 de tătari; cozacj 

12,000, bașa din Silistria 12,000 mil de turci; căpitanul lui 

!. Galeazzo tom, 1 p. 351. | + Frank in Diario ante Comitia 
« 

. . i c „2 Ms, Codex Balacianianus ad) Segesvariensia de h. a. NR 
h * Idem Frank in Diario Comiti- 
a. "| rum Segesvariensium h. a. ad diem 

3 Galeazzo tom. 1. p. 892. seq. | 7. Octobris. 
N
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vodă din Moldova cu 9000 de curteni;.iară Mihnea dom- . 

nul muntenesc cu 12,000 de arsă, caril- după ce a în 

„tat, tot” Ard6iul Pau pus în fum și pulbere.» 

De acestea spăriindu-se seimul din: Sighişră, dise Gal. 

leaţțol, ai trimis. pre Acaţie Barcial la viziriul cel mare, 

se le câră ertare: Mergând. Barciai şi aflând pe veziriul. 

lângă Boroş-lenău, îi spusă solia, ci fiind că viziriul se 

chiemasă îndărăpt de sultanul, se mergă asupra lui Has-. 

sam-başa rebellului din Alepo, pune prinţ pre Acaţie. Bar- 

cial, dându'i condiţiile. acâste, ca se nu facă: vre 0. pome- 

nire mal mult despre Boroş-lenăă Şi despre otarul -lui, ȘI 

cât mal curând se dea turcilor “Caranşebeşul, şi  Logogiul 

ce sânt pre apa . Temeşului, ca de aci înainte se plătescă 

haraci îndoit,. şi pentru cheltulele ce le-aă făcut porta în 

războiul de acum, 'se plătescă Ardâlul 300,000 de taleri, 

ca să se nevoiască a căpăta în brâncile. sale vil au mor. 

pe Racoți şi pe doi domni românesci, pe Stefan al Mol- 

dovei şi: pe Constantin al Valahiei. Ca pre: lăcuitorii de' 

lângă 'Solnoc, carii - trecuse. supt stăpânirea” Ard6lului, ser -- 

dea înapol turcilor, şi ca se .dea chizEșI patru nobili dintre. : 

cei ce era cu dânsul, pentru tâte “acestea cum că să vor 

plini. Așa au făcut pe Barclal prinţ “Ardâlului cu . numele 

" -mperatulul şi Tau trimis la seimul din 'Sighişoră, şi în ză- 

dar amâniînţând Racoți, au poruncit de lau ales şi staturile 

prin! Ardâlului, poruncind şi domnilor românesci,. ca “sel- 

ajute, de va avea op, și lui Chinan bașa, ca se privâscă 

, de; la Boroş-lenăti după Racoţi, carele eşi în Ungaria și nu 

înceta a șe ruga de ajutoriul împăratului Leopold |. 

Despre Mihnea sai Mihail VI, domnul Valahiei, aşa Scrie 

Anonymul românesc?2: «Mihnea: vodă dic se fie grec 16 

1658, feciorul lur Iane serdariul, de mic au fugit de la pă- 

rinții [i la Tarigrad la Sinan başa şi sau numit că este fe- 

! Galeazzo tom. 1 p. „35. seqd. 2 Anonymus Valachicus în Ms, 

cap 44. -
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cior Radulut vodă. “Deci măzălindu-se Constantin vodă, Pate: 
orânduit împărăţia pre acesta, şi venind în țeră cu turci și 
cu tătari povățuinduii dărăbanţii, aă robit (era. EI se arăta 
la turcl torte supus, dară gândul lui era să se rădice cu 

-_războiă asupra turcilor, şi îndată au început a strînge dă- 
„Tăbanţi și alle oşti.» Iară istoria  Bălăcenescă 1 dice: «In 
acesta. mergere în Ardl a turcilor, Mihnea vodă: avea în- 
ţelâgere cu Racoți şi cu Constantin vodă, ca se stea cu 
sabie asupra turcilor, şi având acâsta - întocmită în gândul 
lui, cănd voia se trâcă pe: la Teleţâni, atunci! ŞI- -au arâtat 
gândul bodrilor şi căpitanilor, îndemnându'i se tue pe . 
turcii caril venea cu başa Serlechir şi pe tătari. Bosril şi . 

„.căpitanit audind acâste vorbe de nimica, se îngrozea Şi se 
mira ce vor face, fiind că turcii şi fătaril le era în spate; 
ci în faţa domnului dicea: Bine domne! noi se facem po- 

„Panca. mărjei tale, dară mai pre „urmă cine din noi şi din 
pruncii noşteil va scăpa de sabia cea” lungă a turcilor ? care 

 respuns audindu'l domnul sai mânia; iară dacă s'au des- . 
părțit în laturi, Sau - sfătuit boril se lugă și se'| lase pe 
dânsul; şi "așa au făcut, că au fugit toți încâtrău au „putut. 
Inse: Părvul visticriul Vlădescul fiind mal îndrăzneţ, — — —— 
cu câil-va bocri și căpitani saă dus îndărăpt la başa. de. 
au spus cele ce dicea Mihnea vodă se-facă. Iară' Mihnea 
vodă v&dând acesta” Sau întors şi el la bașa jeluindu-se 

„de boâri ȘI de oști, că nu voesc a mârge 'în slujbă impă-. 
rătescă, ci [ug ca nisce rel, iară el singur este dirept îm- 
păratului, precum at fost Și în curtea îmnperătescă și n'a 
avut-vre odată, nici are gând reu şi vielen. Bașa credend 
vorbei lui. şi necredând borilor i-aă împăcat numai se mârgă 
în slujba împerătescă, iară [el] vedend lucrurile despre Dbaşa, 
şi mergând la Conol și întâmplându-se de au venit Părvul vi. 
stiârul supt cortul domnesc, poruncise mal nainte unor beșlii, 

„ca de Tor vedea, se vină cu arme uscunse pre supt haine; Şi 

1 As. Codex Balacianianus ad N 4.
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veniră beşlii turcesc şi dicendu- Je Mihnea vodă, îndată loviră 

pe Pârvul vistieriul cu sabiile, del făcură fărâmi şi multă pa- 

gubă făcând împ&ratului cu uciderea. multor turci. Iară l- 

strate "postelnicul, carele mult timp au tost pribâg pe: vre- 

mea. lui Matheiii vodă, şi mult ai chieltuit Matheiă vodă 

se| ia de la turci, şi n'ab putut fiind -atuncă supt! corțul 

su şi. înțelegând de patima Pârvului visticriului, au fugit 

în pădure fiind aprâpe pădurea; iară Mihnea vodă au po- 

runcit dărăbanţilor, se! prindă; caril au şi întrat în pădure 

şi căutându'! de amăruntul lau aflat. Deci ducândul la Mih- 

nea vodă, Pau tăiat, şi ai mai tăiat pe Radul Bărescul aga, şi 

| pe Vintila căpitanul şi pe Badeavez, şi ai trimis pe Dica Arz 

Serbul după Preda Brăncovânul şi ai agiuns la Târgoveşi, 

şi în casele domuesci Va omorit; poruncitai şi. căpitanului 

Odor din- Târgoveşti de ai mers la Filipesci la Constantin 

"postelnicul Cantacuzenul şi la Pan 'spătariul ginerele lui; ci ei 

“mai nainte prindând de veste ai fugit preste munte la Bra- 

şău şi dacolo sau dus la Moldova.. Deci Mihnea vodă mai 

stâmpărându- -se cu mârtea acestora boâri, s'au dus cu turci! 

"si cu tătarii la lenăti ȘI tâmna ară, Sau întors, la scau- 

nul său. Ă 7 

Anul 1639, Primind ardelenii în anul trecut. și fără de 

voia lot, precum arată Compilata 1, şie prinţ pre Acaţie Bar- 

ial, acesta în anul 'de' acum pe Fevruarie au adunat seim 

la Bistrita, unde precum scrie Franc?: :sIn cea de obşte 

adunare a. terei sau celit cărțile câle de alleanță, întârse 

| pre ungurie, dintre care cea dintâiii era a lui Mihnea vodă 

a doao a lui Gheorghie Ghici vodă, a treia a lui Grigoraş 

“ feciorulul lui şi tute trâle cuprindea în sine ca să se țină pa- 

cea, pretenşugul Şi vecinătatea între "dânșii și între arde- 

Jeni întreză şi neclătită; ci prea luminatul prințul Acaţie 

„Barelal. polta lul Mihnea vodă de astă dată nu o ai primit; 
d 

- Compiatar Const. part.. IL | Diaetae - Bistricensis ad h. a. “ad 

2 Andreas frant în Ms. Diario 1 Marlii, .



pentru că se vedea prepusă ; iară cu Ghica vodă a face 
pretenşug cu toți am voit, pentru ca să se “potă 'rescum- păra robii de la tătari.» | | | Se 

„Nici e de a te mira, că Barclay nau primit -pofta luj. 
Mihnea vodă pentru că așa, i-au scris şi drogomanul Pa- 

-laiotta 1: «Prea luminate dâmne prinţule! Am vrut se te: 
însciințez pre înălția ta - că . prezidentul - împeratului . nem- 
țesc cu numele stăpânului sei mult sai rugat de viziriul 
cel mare, ca Racoți se polă ținea moşii în Ard], dară ne- ” mica-aă dobândit, ba' acâia sau rânduit, ca bici în țerile 
imperatului nemţesc se pstă „ținea moșii. Drept acdia te 
rog pre înălția ta, ca se ocărmuesci cu grije Ard6lul, şi cu 
Racoți 'se nu .aj vre-o - amestecare, ca se nu cadi în pre- 
pus. Vreau a te însciinţa- şi despre acesta, că domnul mun- 
tenesc se înțelâge cu Racoți prin lacov Harşani, pentru care 
lucru cât va trimite banii în lăuntru, îndată i se va lua 
domnia, şi în locul lui se va pune Grigoraş fiul lui Ghica Voda p . 

» = Galeaţţo? scrie, că: din seimul de la Bistriţă Saă trimis 
la Racoți Gheorghie Lazar, ca se dea cetatea Orăder-mari 

„luă Acaţie Barclal. carea 0 ai şi dat Racoți, după. ce au 
jurat ardelânii că nu se vor întinde la moșiile şi bunurile -- * mMâne-sa, ale muerei, -ale fraților şi ale prâtenilor săi, și că 
de se va putea împăca cu pârta iarăș îl vor primi de prinț. 
Pentru carea faptă a lor, pârta fârte s'a maniat şi băgând pe 
solii ardelenesci la închis6re, lui Acaţie Barcla! i-au porun- 
cit ca pe Racoți pretutindenea. să-l gon6scă. La. carea darea 
“a Orădei, dice Salardi 3: «Gheorghie II Racoți, când aă dat 
Oradea-Mare lui Acaţie Barcla! gândea, că el to: stă tare în-- 
t'ensa, și -pentru căpitanul eil şi. mal vârtos pentru loann 
Raț, carele -era 'hodnogi de acolo “și jurat spre slujba Iul. 
Iară Telechi Mihaiă, pe carele nu numai îl crescuse în cur-. 

N 

! Palajotta apud Franc |. c. ad | 2 Galeazzo Tom. 1. p. 449. seg. 23 Martii, -. 3 Szalârdi lânos Lib. VI. Part. 8.
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tea lui, ci îl şi însurase fiind el mişlocitoriu, ca 'sel. dea 

reposatul Pecri-Ferenţ din Cuci mure pre una născuta 

fata sa, şi-l pusâse în deregătorie, iară acuma, perdendu-și . 

casa din lenâi, şi moşiile din țâra de gios, ce îl remăsâse 

de tată-săă loann. Telechi, carele fusse mal pre urmă u- 

nul dintre hodnogil călăreţilor 'din Orade, şedea în căsuţa 

sa cea din Orade dinpreună cu muma-sa și cu musrea, şi 

era. ochii şi urechile lut Racoți. Aşișderea ținea cu Racoți 

şi Stepan. Frenţ, feciorul lut Stepan Frenţ celul bătrân, ca- 

rele avea mure pe sora lui Telechi Mihaiu, şi iarăş şedea. 

în. Oradea-Mare.» a i 

_ “Tară Galeaţţo 1 aşa mână mai nainte povesta. sa: «Fost- 

au veste, că. prepusul turcilor. despre Barcial, cum că acesta 

se. înţelege cu Racoți :spre: paguba lor, sau întărit şi prin 

Mihnea domnul cel noii al Valahiei. Acesta cât sau numit 

domn, îndală 'au făcut să se încoronăze şi să se ungă în 

- bes6rică de un preot grecesc, şi puţin timp trecând, por- 

nit de neînfrânată mândrie, au trimis la pârtă pre unul din- 

tre ai s&l se'i capete hatişerif, adeca diplomat, de la împă- . 

ratul turcesc, ca' să se châme de aci înainte arhidux de - 

Valahia, şi ca să se facă vrednic de o grațiă ca acesta, ai 

scris vizirului celul mare că Barcel pre ascuns se înțelege 

“cu Racoți şi 'că ai: strâns. cele 500, 000 de taler, dară nu, 

Je trimite, pentru că nădăjduâsce, că porta va îmmicşora, 

suma acâia. În sfârşitul cărţei arăta forte, mare rivnă câtă 

casa ottomanicescă, şi se ruga viziriului, ca se :lucre la îm- 

păratul, ser.dea Jui tuttetrâle ţevile, că el va plăti pururea 

fară de 'scădâre şi zăbavă obicinuiţii haraci, pentru Valahia .. 

"150,000 pentru Moldova 20,000, şi pentru Arde! 60, 000 

de “taleri, afară de alte slujbe ce va face portii. Ci făgădu- 

inţele acestea mal pre urmă au fost spre stricarea Mihnel, 

pentru: că turcii le-ai luat în rea parte. >- Apol scrie ace- 

lazi Galeaţţo 2, că împeratul Leopold I, în 5 Maiu din.a- 

4 

! Geleazzo Tom. 1: p. 452. — 2 dem p. 455 seqq.



  

nul 1659, au trimis pe baronul Climent Radolt. la Racoți 
se ccră înapoi comitaturile Satmariă şi Sabolci cu cetăţile 

“Satmariu şi Callo; darâ: după :multe vorbe stai ales o ne- 
„mica. Ci hanul tătăresc atu dat assecuratoria acesta 1 „ des- 
pre slobodirea: lui Chemeni Tanos şi a lui “Corniş : Frenţ din 
robia de la Crim: , 

«Noi Mehemet Ghirra ș Şc. facem însciințare, că în VIe- 
mile trecute, când mers 6sem.. în Polonia ş. c. la rugămin- 
tea celui mai mare viziriu al nostru Sester : Case, şi a pr6- 
tenilor nostri - celor, din .vecin, adecă -a voevodilor din Mol- 
dova şi din Valâhia, ce -sau facut “noao. pentru numitul 

“Toann Chemeni $ Şi Franţise Corniş vrem se” slobodim. pre 
dânșii ; ci așa ca Ioann Chemeni se facă, să se dea 6me-. 
nilor nostri cari! sânt trimişi spre acâia, pentru sine 40,000 
de taleri și pentru Fr ranţisc. Corniș 20,000 de. taleri, ce se 
vor aduce din Braşăă. în “Târgovești,. iară pentru câialaltă 
parle a rescumpărărel. lui: Toann Chemeni.  adecă pentru. - 
alte 40,000 de taleri se fie chizâşi - numiții - voevodI ş. c. 
Dat în Bacşa- Saraiu în 3 Maiă din anul 1659.» | 

- Tocma atunci când aă sosit assecuratoria acesta în Ar-: 
d6l. se ţinea seim la Sas- Şebeș, despre care aşa scrie Sa- . 
lardi2 : <Aşa sfârşindu-se- seimul din Sas-Șebeş, în care nu. 
sau potolit focul din țâră, ci ma! tare 's'aă aprins cu ar- 
liculii cei împroliva lui Racoți făcuţi, cu neprimirea cărţi- 

„lor lil, şi. cu cuprinderea moșiilor lui, şi: pe Racoți la atâta 
mânie Vai adus, de ce cocea mar nainte îu inima sa a- 
aupra țerei: şi asupra lui Acaţie Barciaj, acuma în scris6re 
o au dat afară, adecă: Că condiţiile supt care se împăcase, 
le-aă călcat şi aa frânt credința lui de la (6ră dată, când 
moşiile prințâsselor le-au luat, din: îndemnul lut Seidi- Ah- 
met-başa. cel prin Stefan 'Tisa făcut, şi: prin Caspar Barclal 
ațitat ş. c. Drept acdia Racoți aă început a ŞI aduna oști 

: Asseeuratoria Chami ua | pesiensis de h.-a. ad. 11. lunii. 
Frank in Diario Dinetae-Sz. Se- |. : * Szalărăi l. Ma 

x
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pre lângă “Tisă ; si Constantin vodă încă şi-au adunat oști 

pe bani în-partea împăratului Leopold; care tâte au jurat 

că şi lui Racoți încă: îl “vor fi credinci6se.: Aşa gătit: fiind 

Racoți, precum serie iarăş Salardi 1, au aşteptat până ce 

Sau strâns bucatele de pe câmp, apo! către sfârşitul luv 

Avgust dinpreună cu Constantin vodă au trecut Meseşul: 

spre Cluj; se mârgă asupra lui Barclai: și a ţerel, caril se - 

strânsâse pe sesul. Turdel.. Fiind -Barcial. şi țera pe - şesul - 

Turdei, cum scrie Franc 2,.au sosit acolo şi loann Che- | 

meni în 28 Avgust cu un boâriă. din Valahia de la Mihnea : 

vodă; la carele. ardelânil cu. Barctai- a, doao di; adecă în 29 

Avgust ai trimis trei . chizeşi pe Nadani Mihaiu protono- 

tariul şi feciorul ucigătoriului lul. Gavriil. Batori, „pe Stefan . 

Lazar şi pre 6re- -care senator săsesc .din -Braşău, carele: 

scia limba românescă ; numai. ca sel potă. aduce se facă 

alleanță cu Barclai împrotiva- lui Racoți ; ci din alieanţa luY. 

Mihnea vodă cu Baretal. cum “vom vedea: acuș, Sai ales o. 

nemica. Iară” Barcial cu seimul, precum 'scrie mal încolo Sa-. 

lardi 5, au trimis pre loann, Chemeni înaintea. lui Racoți se.. 

facă pace cu dânsul, ci nimica a isprăvit. Drept 'acâia a- 

propiindu- se Racoți de şesul Turdel, Barcial de acolo sai 

tras- la Murăz, apoi lăsându'l ial ales secuii, au mers la 

Deva. şi -lăsându'şi dâmna cu frate-s&u, Barclal Caspar în ce- 

tatea - Devei,” el cu frate-săii Barcial Andraș, cu loann Betlen,: 

cu Mihail Toldologhi, cu Gheorghie” Lazar, şi cu alții ad.tre-". 

cut la Tiinișoră Ta -Sidi-Ahmet başa pentru- ajutoriiă. A 

Jară” Racoți. precum scrie Galeaţţo 4 au strâns țâra în: 

“Mutăş-Oşorheiă, unde a treia Gtă lu ales. prinţ Ardâlului în.8 

„ Octomvrie' din anul” 1639. Despre seimul de la Murăş-Oşor- 

heit aşa. scrie Andreiit' Franc 5 sibianul : < La 25 Septemvri ie: 

în 25 ale aceia. lant după. resăritul s6relul au intrat în M. O- 
- 

1 Idem lib. VI. Part. 9. pă Galeazzo tom. Î. p. ai. 

2 Frank în Diario: Diaelae de 5 Frank 
. 1% 

Campo Keroszies h. a. N . 
3 Szalârdi |. „| Văsărhelşiensis de h. a. 

in Diario Diaetae M. 
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-şorheiă domnul [oann Chemeni în veşmint Şi cu. arme tătă- 
resci n€gre petrecendu'! năulti nobili, și descălecând la sălaşul 
său, malte am audit despre starea n6stră. La 29 Septemurie : - 
Apropiindu-se așa au întrat Gheorghie II Racoți în Murăş- O- 
şorheiă şi au descălecat la. obicinuitul sălaş al prinţului țerei, 

“cade a „drepta lui se mârgă luminatul voevodul Constantin, 
după acâia urma călăreții, carii unil era: al lui Racoţi,- al- 
il al numilului voevod. Cari! era ca. la :3090 și musicul 

_călăreţilor lui Constantin dicea nota fetei românesci, când. 
Șl-ai perdut caprele şi plângând. le. căuta pre munți: iară 
-musicul călăreţilor lui Racoți dicea nota lui. Chemeni Ia- 
noş adecă: Dumnegeul lui Israil carele şedi în ceriuri, ui- 
tate de acolo gios, ş. c. La întâia di a luă: Octomvrid. Se 
chiamă solul muntenesc, carele din- greşală nu se aduce; 
ci se aduce. vlădica cel cozăcesc al lui Constantin vodă pe 
calul lui Racoți înaintea țerei, de unde în zădar saă trimis. 
îndărăpt, şi în rădvan se aduce solul. voevodului Mihnea 
episcopul mânăstire! din Târgovești cu secretariul numitu- 
lu! vodă, carele ati dat. cartea luminatului 'vodă, carea spu- 
nea.că el pentru acâia au tăiat pe turcil cel de lângă sine, 
ca. se nu se taie el de “dânşii şi să se pună deregători tur. 
cesci, și supt acelaş jug se cadă şi: Ardelul. - Alară de a- 

„cesta poltâsce, să se înoiască, şi să se țină în tote, făgă- | 
duind -asâmenea credincioşire. Datu-s'au și altă carte de la 

” bo&ril, cel mari pentru treba acesta.» —- | 
| Chețer! încă scrie: <Laudă lui Dumnedeu ! mângâiciosă 
veste -ne-aii venit! de la Ard6l, cum că Gheorghie II Ra- 
coți, iarăş sau priimit. prinţ de ardeleni, şi că domnul 
Barcial cu “unil de ai săi lugind în Turchia se ține în .Ti- 
MIȘGră, şi am audit. că Mihnea domnul Valahiei aă omo-: 
rit pe 2000: de turci, ce era lăsați spre paza lui și-că fa- 
cânduse apriat p:olivnic turcilor, au bătut pe baza din 
Drăștior, tăind 3000 .de turel. 

' Andreas Ketzer in Ms. Diario Diaetae Poson. de h a..ud. 7 Oe- tobris. | o -
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Iară Gronschi L dice: «Într'aceia “Racoți săvârşind sei- 

„mul din Murăş- Oşorheiii cu cei mal aleși nobil ai mers 

la marginea Ardâlului şi a Valahiei la satul Rucali, case, 

întărescă alleanţa cea nu de mult făcută cu. Mihnea vodă, 

unde fiind de -față amândoi domnii, ai isvrăvit câle de is- 

prăvit. Şi Racoți prea mult năd&jduind în pretenșugul prin: 

țulur Mihnea, pe Constantin fostul prinţul Valahiei la tri- 

mis cu oști” secuenesci şi nemţesci plătite cu generariul 

- Gaudi Andrei, se! cuprindă Moldova. Carele intrând în 

Moldova au şi cuprins tra de la “Gheorghie Ghica, dară 

apoi. venind Ghica -cu oşti mai tari din Drăştior, au bă- 

“tut „pe Constantin vodă. și acesta s “au înturnat la Racoți.» 

"Ci mal. pre larg! le serie acestea Salardi 2, dicând: «Mai 

nainte de a porni Racoți cătră Ardăl, pe Mihnea: domnul 

“ muntenesc ai fost; început al nebuni şi” strage la sine prin 

şerbul s&i Iacov Harşani, făgăduindu' că va trimite la dân- 

“sul” pre Andreiu. Gaude cu 6000 de 6meni, şi așa întoc- 

minduse la olaltă, ca de va ajule Dumnedei şi lui Mihnea 

vodă şi lui Constântin: vodă în Moldova asupra . turcilor, 

cu toții se trâcă. Dunărea, şi să se apuce .de mal mari în 

contra. turcilor. Ci fiind că "pe Mihnea vodă - a crescuse 

porta, până atunci nu mal putea. încrede, până - când nu 

va tăia pre acele 2000 de turci, carii era spre pază lângă 

“ densul, şi nul 'va da în mână pe] Mihail Nadani, care fă- E 

cându-le "Mihnea vodă, sau făcut pe sine vâcinic dușman 

al porţei, şi așa” ală- scăpat bucătura pentru umbra €il şi : 

domnia pentru pretenşugul lui Racoți, şi beta Ţera Mun- 

tenâscă în -mal grea primeşdie o au pus. Iară fiind că “lux 

Stefan vodă şi lut Constantin vodă încă le făgăduise 'Ra- 

coţi, că îl va azeda în țerile- lor, acum Constantin + vodă 

pentru legătura acesta noao cu Mihnea vodă remânea tără 

de i&ră, de nu ar Îi lucrat Racoți prin “ Mihail Micheş, ca 

Stefan se - îngădue domnia Moldovei lur Constantiu  Bessa- o 

w Gronzki in Ms, Elencho ad, h. a.—? Srtti Li, VI Part. au.
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rab, așu ca el seşi lină tâte moșiile din Moldova, se tră- 
€scă la olaltă ca fraţii, și întâmplânduse morte lu! Con- | 
stantin, se urmâze Stefan în Moldova. | | 

« Pre protonotariul Mihail Nadani - solul lui Barcial Pau 
“prins Mihnea vodă, şi trimețându'! în Făgăraș, acolo au po-. 
runcit Racoți de i-au tăiat - capul, penteu articulil din Sas- 
Șebeş și pentru alte scrisori „asupra, lui Racoți, | Deci Ra- 
coţi au trimes pe Constantin vodă asupra Moldovei, Şi ul 
Mihnea vodă încă i-au dat ajutoriă, cum sau dis mal na-: 
inte dintr'alt avlori, cu carea -laptă mult şi-aă împuţinat 
oștile. Drept aceia audind -că viziriul din Buda cu başa 
din Timiș6ră şi cu -Barcial se gată se”! vină asupra, at în- 
ceput. a'șI spori oștile. și. ai. chiemat pe Ghiulai Frenţ: cu 

- haiducii -lul în Ardâl; iară pe. „Chiril - “parohul sai preotul 
" Hined6rei, carele cu' cinci saă ş6se sute de ostaşi români 

al. să nu de mult arscse Deva, Vai trimis. Racoți cu cărți 
dinpreună cu Stefan Roman. (ecranul. din Telegd la românii 

“din. Criș- Baia, din Hălmagi, din Beiuş, din Popmezeă, din 
Mişche, din Luncă, şi din dominiul Orăgil- -mari, ca se ia 
„arme că pe toți îl. va nemiși ; carii au și luat,. și destulă 
becisnicie au lăcut' asupra. doranilor pămintesci, lară înţe- 
legend Racoți, că turci! au pornit din Timiz6ra şi vin pre | 
la Caran- Șebeș, şi pre la Logogi, el Sai grabit de at cu: 
prins strâmtârea de la porta: de ferr, unde şi-ai băgat 

- tâtă. pedestrimea în şanţuri bine întărite cu multe tunuri; 
ci turcil aă trecut preste munţi pe locuri nemai âmblate 
de oști, şi au lovit cu Racoți “la Gradişca, unde au fost 

„mal de demult Sarmisoghetusa cetatea dachilor. Acolo Racoți 
„neavând. pedestrimea cu sine, fu biruit” de turc Şi Sad 
tras la Orăştie; iară lurcil: nu Laa gonit, ci Saă înturnat la 
şânțurile. de la porta. de ferr de au tăiat, tâtă pedestrimea, 
şi au luat tote tunurile. Apoi sai cărat după Racoli, [care] 
Sau -lras dinaintea lor la M.. Oşorheiă. luară ce! prin pre- 
otul de lu Ciurulla şi prin Stelau Roman din Telegd adu- 
nați, au trecut .pre lu Zlucna şi Aiud la șesul Turdel, ca:
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să se împreune cu- Racoți, carele trăgea “spre Cluj de la 

-M. Oşorheiă, ci turcii i-aa agiuns pe şesul Turdei, şi tăind 

o parte dintre dânşii pe ceialalță i-au împrăștiat.. Aşa tur- 

cil sau înturnat la Timişoră în luna lui :Dechemvrie din 

anul 1659; lăsând bun ajutoriă lui Barcial, iară Racoli au 

încungiurat pe Barcial în Sibiiu din Dechemvrie . până în 

Mai.» Aşa scrie acâstea Salardi. Aşisderea scrie Galeaţţo , 

carele dice. mai încolo. 

«Numitul Mihnea . domnul Valahiei, după ce ai “facut al 

"» Jeanță cu Racoți şi adi dobândit de la dânsul cină 'sule de _- 

„ostaşi, sai ioturnat în țeră şi tăind 2000 de turci au în- 

vins şi pe bașa de la Drăştior, când se înturna de la Bo- 

roş-lenăi, ci tyrănnind după acâia asupra bosrilor, aceștea 

au. chemat întru ajutoriu pe tătari, cărora nepulndu- -le - 

Mihnea vodă sta împrotivă, sau. tras în Ardăl. Asemenea 

sau întâmplat şi lu Constantin vodă, carele cu vro câteva, 

mil de ostași parte de 6l adunaţi. pe. bani, parte de .Ra- | 

coți împrumutaţi, în sfârşitul lui Octomvrie din anul 1659, 

întrând în. Moldova, cu norocire şai oştit, şi bătend pe, 

Gheorghe Ghica prinţul cel noi, atâta Pai spăriat de au: 

fugit la munți. Şi cu adevărat Jezne ar fi stăpânit țâra' Con. 

- stantin de .nu ar fi grăbit întru ajutoriul lui Ghica, sultanul - 

Galga, fratele hanului cu 30,000 de tătari, de carele fu 

învins Constantin; şi cu mare nevoie ai scăpat. în „Ardel, 

şi. de acolo în Ungaria. Aşa dară cădend amândoao- țerile 

ac6stea: supt puterea turcilor, împăr atul turcesc au trimis pe 

Capiţi- -Hiasia-Aghiasei in Valahia, ca se dea țâra. acesta Luk - 

“Gheorghie Ghica. Moldova. vrea." se o facă vizirat, ci apoi 

socotindu-se împăratul o au. dat lui Stelan (XII) feciorului 

Lupului” celui bătrân.» Așişderea- scrie istoria bălăcenâscă ? 

şi Anonymul, românesc. Iară Andreiă + Franc+ scrie: «Însuși 

1 Galeazzo tom. î: p. 481. seq. * Frank în Ms, Aclis Princi- 

j * Codex Ms. Balacianianus ud. „pum Bartsai et Kakotz de anno. 

3 Anonymus Valachicus cap. 4. 1659.ad dies 7 et 19 Decembris, 

7
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Mihnea domnul Țerei Muntenesci. și Andreiii Gauda cu al. 
săl ostași Şi cu cel ce i-au căpătat de la Gheorghie II Ra- 

_coţi, din Valahia “fugina, umpluse locurile de. pre lângă 
Sibiiu.». Apoi iarăşi : «Românul Petru Budai încă întru a- 

„câsta seră se trimite la domnul Valahiei Gheorghie Ghica. 
“și la başa. din Drăștior, prin carele scrie prea luminatul 
domnul Barcial lor în Târgoveşti, că el cu căpeteniile Ar- 
delului și cu o parte a oștilor viziriulul, este cu noi în Sibiiă.» 

Anul: 1660. Galeaţţo 1 scrie, că după | ce aă încungiurat 
Racoți Sibiiul, au trimis sol la: portă făgăduind că îndată va 
plăti cinci sute de mil de taleri şi va trimite solie mal luminată 
cu daruri nemai vedute şi nemai audite, numai se'l îngă- 

„due se remână prinț Ardâlului; ci mergând solul la Odriă, 
unde era împăratul, i-au tăiat capul: Pricina pentru . carea 

"Sati făcut acesta, o spune Gronschi 2, dicând: «Primind sfatul 
lui Chemeni lanoş, Racoți sau nevoit a îmblândi pe turci. 
prin căriă și cu daruri, ci-de odată ai trimis şi la cozaci 
pre Ore-care sacrificul, adecă. preot românesc, pealru aju- 
toriă asupra turcilor, pre carele când se înturna.cu bună 
făgăduinţă de la cozacl,. Pau prins prințul Moldovei, îm- 

-protiva căruia. ajutase Racoți ps Constantin vodă, şi tocma 
atunci, Pai trimis” la” pârtă, când se sfătue împăratul se 
iarte pre Racoți şi se lase prințipatul Ardâlului; de: unde 
au isvorit, de toți saă âmplut de mânie asupra lui. 

Sacrificulul acesta dâră au fost mitropolitul Bălgradului 
Sava II Brancovici, carele în anul trecut ai dobândit de 
la Acaţie Barciai diplomatul 3 ce urmeză: «Noi Acaţie Bar- 
ciai din mila. lui Dumnedei prințul Ard6lului, domnul păr- 
ţilor. țerei unguresc, şi şpanul secuilor, facem însciințare | 
prin rândul acestora tuturora, cărora se cuvine, cum că cu- 

„ getând' noi. după detoria deregătoriei n6stre, se vedem şi 

LI conte Galeazzo Gvaldo > Samuel Gronzki in Ms. Elencho 
” ] t N adh. a. 
nella, storia di Leopoldo tom. d. % Archivum Eppatus Fogarasi- p. 709.. | | - | ensis,
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cercăm starea preoților românesci din țâra nâstră a Ar- 
dâlului și din părţile Ungariei, celor împreunate eii, am cu- 

noscut, cum că ei pentru multe fSliuri de împedicări ce. au, 

abea pot se-facă destul chiemăril sale, mal ales pentru a- 

  

„_ c6ia, peniru că din vremile cele dintăiu ale prinților țerei 

“aceștia a Ard6luluy, carit mar nainte de .noi ai fost cu. 

plătirea și stOrcerea dijmelor, a nonelor şi a altor lucruri 

de acâste, prin deregătorii cel la acesta puși (fără de în- 

doială preste voia prinților) numai folosul săi căutând, cu 

, afurisită orbire. se asupresc, carea și legei Dumnedeesci, şi - 

:- chiemărel sale cel beserecesci se împrotivâsce. Drept acâia | 

“no din născuta. cu noi milă, carea -purutea o avem cău- 

tând şi la rugăciunea prea cinstitului: Sava Brancovici, e: 

piscopului tuturor bessricilor românesci în era n6stră, şi 

la a protopopilor, de t6tă darea dijmelor şi a .nonelor, a. 

decă-de dijma grâului, secărei, orzului, ovăsului, meiului, 

linţei, mazerei, bobului, fasolei, cânepei, inulul, stupilor, 

meilor, melușeilor și altor vite şi marhe, care sait obici- 

nuit a se dijmui şi a se da fişcului nostru, milostivâsce 

am socotit, sei scutim, şi sei mântuim, precum îl scutiin 

șii mântuim, prin. purtârea acestor cărți; pentru acâia voia 

tuturor ș. c. |., caril trebuiți, sai :veți- trebui se sciți, cetiți 

sai audiți acestea; . vă. poruncim tare şi virtos, ca ŞI VOL 

de aci înainte în tote vremile .pre protopopil. şi preoţii ro- 

mânesci, cet din tera nâstră a Ardâlului, și din părţile. Uu- 

gariei câle e împreunate și. pre următorii lor la. darea: dij--, 

'melor, a nonelor, 'a cvintelor, a cvartelor, împrotiva privi- 

legiulul nosiru acestuia. a! sili și inteţi sai. pre el Și pre 

următorii lor de. aci înainte în persânele şi lucrurile lor a 

turbura, supăra, sai păgubi se nu îndrăsniţi Gre-cumva. 

Almintrelea se nu faceţi, Şi cetiți acâstea se le: dați îndărăpt. 

Dat în cetatea n6stră a Bistriţei în 15 Martie din anul 1659. o 

Acaţie Barclal» | | 

: Despre diplomatul acesta -vorbind Samuil Clain 1, carele, 

1 Sumuel Klein de Szad „Ms, Valachicorum tom. |V. p. 186.sed. 

Cronica românilor. Tom, UI 9 

7
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ai murit la' Buda în 13 Mait din anul 1806, aşa scrie: 
«Simon Stefan mitropolitul Bălgradului au cătră sfârşitul a- 
nului 1657, aă în anul 1658 au murit, că în anul 1657 

când sait typărit testamentul cel noi românesce la Belgrad 

cu t6tă cheltuiala lui: Racoți, în cuvintul înainte al aceștil 

cărți Simon Stefan mitropolitul se pomensce ca viu și 

în anul 1659 Acaţie Barcia! la. cererea mitropolitului Sava II 
Brancovici dă preoţilor românescă din Ardâl un privilegii 

de scutință. Așa dară în anul 1659 Sava. era mitropolit. 
În numerul mitropoliţilor Bălgradului după Simon Stelan 

este pus Iosafat, carele aii trebuit scurtă viaţă se albă, nu- 
mai de un an, sai nici de un an în mitropolie.» În Dip-: 

tica 1 carea ei o am dăruit bibliothecel ţerei unguresc, încă ' 
loasafat se pune între Stefan şi Sava II. i 

Ci eă. mă întorc la Racoți, despre al căruia preteni așa 

scrie Anareiu Franc sibianul2:_ «De alleanța lui Racoți se 

ținea şi Chiril Curilla preotul românesc din comitatul Hi- 
nedârei, carele âvea 600 de ostaşi românescă prea îndrăz- 

neți şi bine într'armați cu puști și cu lănci: de aceștea se 
prindea cărţile, ce se trimetea din Deva la Barclal. În 3 Ja- 
nuarie din anul 1660, ai venit veste despre căderea în 

prinsre a măritului Nicolae Zoliomi, pentru că preotul din 

Curilla cu al săi bătând Hinedora, aă chiemat dintr'ânsa 
pe Zoliomi la vorbă, și eșind acesta Vaii prins și Pai _tri- 
mis la Racoți, carele Vai trimis în Sechelihid la închis6re.». 

Iară Salardi 2: iarăşuind lucrurile din anul trecut, scrie 

așa: Constantin vodă cu Climent Micheș cu care oşti mer- 

s6se în Moldova asupra lui Gheorghie ' Ghicha vodă, nea- 

vEnd atâta putâre, câți turci, tătari şi curteni avuse Ghica, 

și tătuşi bătându-se cu dânsul, sau biruit și aă scăpat în 

„4 Dipticon Metropoleos Albae-Iu- 2. Andreas Frank in Mss. Aclis 

liensis seu Belgradiensis in Biblio- | Principum Barisai. et Rakolzi de 

theca Regnicolari Hung. asserva- | anno 1660. 
tm; | „| 2 Szalardi lânos lib. 6, part. 12, 

s
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“Valahia la, Mihnea vodă şi la Andreiu Gaudi, cărora mai 

bine le-ai slujit norocul dintruntâiii, pentru că aă învins 

pe başa din Drăştior, și Lai aluagat preste Dunăre. Dară 

înțelegând Mihnea vodă, cum au âmblat Seidi- bașa în Ar- 

del, și că acelaş Seidi- başa, turcii, tătarii și curtenii cel 

biruitori din Moldova, bașa din Drăştior cu noao oști și 

12,000 de ianiciari cu aga. lor vin împrotiva lui, n'a cule- 

zat a aştepta şi culegându'şi ttă averea, aii trecut în Âr- 
del şi lăcomind la umbră au scăpat şi ce ţinea în mâni. 
Aşa tustrei domnii aceştea, adecă: Stefan (XII), Constantin 

(L Bessarab), și Mihnea (sat Mihail VI) iarăș aă năzuit la 
ajutorința lui Gheorghie II Racoți, carele pentru acâia, pen- 

tru că nu le făgăduise, când ai făcut 'alleanța, moșii în 
_Ard6l, nu le-au dat. Aceștea urându-se a petrece lângă Si- 

biiu, după ce au vedut mișălătatea Ardâlului aii început a 
gândi despre statul lor cel viitorii, şi că .Racoţi nici pre 
sine se pote ajuta numai cu' singură puterea sa; drept a- - 

câia desnădăjduiți- despre, norocul săi, cu t6te bunurile sale 

aa: trecut în Ungaria, și Stefan ai luat nisce sate în arândă, 

sai bir de-la comitul Gheorghie Hamonnai, ca se aibă unde - 

ŞI petrece timpul; iară Constantin în primăvara din anul 

1660, ca pre la 5 Aprilie ai dat un prânz domnesc în. 

Sătmariu, în: care pe Mihnea. vodă aşa lau ospttat, de supt- 

densul şi-ai sfârşit viaţa, lăsând pe fala cea formsă din 

Țirchassia ce o adusese se o-ia şie “mure; carea, era fră- 

ție cu hanul! tătărese Mehmet: Ghirra. Ci Constantin vodă 
după atâtea nenorociri ce aă păţit, tot nu sau odihnit> | 

Despre carea neodihnă așa scrie F rane 1; «Aci este de 

a se însemna, că Constantin fostul domnul Valahiei, ve- - 

nind la serăcia cea de pre urmă, și vădând că Sibiiul nu 

se va putea lua de Racoți ai întrat în Valahia pre la Tur- 

nul Roşu având cu sine. 300 de ostaşi, ca seşi. sape vis- 

1 Andreas Frank in Ms. Appendice posi absolutum obsid. Cibin. de: 

anno 1660, |
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tieria, carea o îngropase âcolo. Gheorghie Ghica vodă au- 

dind acesta au fugit în țâra turcâscă, şi s'au rugat de a- 

jutoriă împăratului asupra lui, Constantin vodă, pentru că 

credea 'că acesta ai năvălit cu mari. oști, chiemând și pre 

hanul întru ajutoriă. Întracâia Constantin. vodă “alergând 

prin ţ6ră, pe toți ostașii din (6ră i-au tras la sine, lăgă- 
duindu-le îndoită 1&fa, și în puţin timp atâtea oști și-aă a- 
dunat, de câte avea op, ca se p6tă fără de primeşdie săpa 

-“pre ascuns vistieria cea lângă: Bucuresci îngropată, carea 

dobândindu-o la mână, au lăsat oștile, şi pe calea Bruștu- 
lui, Sai înturnat în Ungaria (nu Barţavia), Ghica vodă în- 
turnându-se cu turcii și cu tătarii, n'a găsit pe Constan- 

tin vodă, drept acâia. au vrut să” trimită îndărăpt, ci tur- | 
cil carii era 2000 şi tătarii cari! era 6000 poltea se le 

plătescă ostendla, și au silit-pe Ghica de le-au plătit 15 pungi | 

de bani dintr'al săi. Afară de acâsta au luat, scrisâre de la - 

Ghica ca se pâte trece în Ard6l, carii au şi trimis. în' 20 
lunie la noi în Sibiiă trei” soli, un turc 'și dor tătari, ca 
sei îngăduim, se. trecă pe la Turnul Roşu, ci noi le-am 

răspuns că acâia este a prințului Barclai a li-o da.» Așiş- 

derea scriă Galeaţţo +, istoria Bălăcenescă 2, şi Anonymul 
românesc 5. 

Iară pteavestitul Enghel + scrie precum urmeză: «În 26 - 

Aprilie din anul 1660, ai înțeles Gheorghie Ghica vodă, 
că Constantin Şerban vodă aii întrat în Valahia pre la Tur- 

nul Roşu, cu 6ste ungurâscă: drept acâia el și bocril lui 

“cu familiile și averile lor ai fugit la Giurgi: În 1 Mai au 

întrat Constantin în Bucuresci, și ai jurat pe dărăbaniă și 

pe simeni șşie, cărora le-au dat (6ra de.jaf. Sultanul Maho- . : 

-. met IV, tare mâniindu-se pentru acâsta ma! de pre urmă 

"cercare a lui Racoți, şi pentru nebuniile dărăbanţilor şi 

  

1 Galeâzzo Le. - | 3 Anonymus Valachicus in Ms. 
cap. 4%, 

* Engel in recent. [list.: Vala-: 
h. a. | „chiae Part. 1. p. 307, 

ă Codex Ms. Balacianianus ad.
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a 

simenilor, care le apropria românilor, ati poruncit la o gră- 

_madă de tură şi de tătari ca se năvălâscă în Valahia şi 

_prădânăd țera pe toți lăcuitorii sei robescă. Despre acesta 

: însciințându-se -Ghica și bodrii ul, cu lacrămi Saă rugat: 

„de împăratul şi de viziriul cel mare, ca 6stea acesta se nu 

mârgă spre slricarea țerei, ci spre gonirea, lui Constantin 

dintr'ensa, şi ai şi “dobândit! de ai mess altă poruacă- la 

" Agsan-Aslan bașa, şi la Chivan bașa, şi la Ak-Mursa tăla- 

rilor, caril în 21 Maiă ai aflat pe Ghica în Giurgi şi au. 

mers la "Bucures, de unde fugise Constantin vodă, în 25. 

Mai trecuse în Arddl. Aci lăsându'și muârea.' Constantin 

"vodă, el ai mers în (6ra cozăcâscă. Ci Constantin vodă nu 

„În anul de acum ai irecul în ț6ra- cozăcescă, cum se va 

arăta. la anul, viitorid. | 7 - 

“Până când a âmblat Constântin vodă în Valahia precara 

„serie Galeaţţo ! generarii haiducilor, Stefan Barcoţi, şi Fran- 

țisc Ghiulai s'a sfădit la o-laltă, pre carii de abea i i-au 

putut împăca Racoți, ci Seidi Ahmet veziriul din Buda în- 

tru acâia -au cuprins oraşele halducesci și comitaturile. câle 

dintre Tysă și dintre Meseș ale lui Racoți. Apoi dice: <Ra- 

„coți în 8 Maii din anul 1660, ai dat un manifest afară 

cu care își. spunea durârea inimil sale, ce o ai avut, că. 

n'a putut ajuta halducimea. și comitaturile, cele din Unga- 

„ria, și îndemna pe toţi ca pe 15 Maiti să se afle întrar- 

maţi la Oradea-Mare, spre înfrângerea mândriei turcesc. Și 

așa aii lăsat baterea Sibiului după șese luni.» Aşişderea 

“scrie Salardi2, “carele. așa grăesce mal încolo: «Si cu ru- 

„şine ca acesta rumpându-se cornul cel mal ager al biruin- 

ţel ardelenesci, viziriul din Buda la: Sâchelihid încă cu a- 

mară asuprire isprăvindu'și trebile, comitaturile Crasnei , şi” 

al Solnocului de mișloc le-ai supus șie şi supt pârderea 

vieții, tăcrea pruncilor: şi a muerilor şi: arderea bunurilor, 

le-au poruncit se mergă în 6stea lui, carea după e ce ai ars 

1 enleazzo tom, 1. p. 709-712, |: 2 Szalarăi Lib. 7. Part. 3,
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Șimleu) Şi satele. de prin pregiur, o at trecut Meseşul « spre 
Ard6l asupra lui Racoți ca sel caute unde îl va afla. Fran- 
țisc Ghiula! în cât ai putut, a însciințat pe Racoți, despre 
moârgerea. viziriului ; şi Racoți încă au lăsat Sibiiul, supt care 

„în zădar își ostenise tâte oştile de la începutul lu! Dechem- 
„»rie până acuma, și trăgând tunul cel lupesc pe sanie până 

la Sâs-Șebeș Lai lăsat acolo dinaintea portei şi au poruncit 
să se strângă totă (era la dânsul. Așa au mers Gheorghie II 
Racoți cu tte oștile ţerey şi ale sale cele plătite la câmpul 
cel dintre Sas-Feneş, şi dintre Gilăi, ca de ar perde să se 
potă trage în Ungaria, nici să se închidă: între Barcial și 
între viziriul din Buda. Acolo aședându-se în prâjma So- 
meșului celui mic, aştepta pre lurci să se lovâscă cu el. 

"Iară viziriul după ce ai ars Șimleul în 14 Maiă numa! 
încet ai călătorit, ca să se odihnâscă caii cer: obosiţi cu: 
fuga prin Mir6ș, și se potă sluji când va fi de lipsă. Apro- 
piindu-se viziriul de Cluș, ai trimis din lutetrele comita- 
turile câte un nobil la Clujeni, adecă dintru al Bihărey pe 
Joann Silagi, dintru al Crasnei pe Stefan Naghi de la I- 
loșva, și dintru al Solnocului de mișloc pe Thoma Decel 
din Doba, ca se nu îndrăznâscă a se împrotivi, că de vor 
cuteza. a face acâia, toți vor peri. Despre venirea nobililor 
acestora însciințându-se Racoți, ati trimis de i-ai adus în 

„tabără; şi măcar că el mai milostivâsce vrea se lucre cu 
denșii, dară  Andreiii Gauda şi ceialalţi. generari la acia 
Va adus de le-ati tăiat capurile mai nainte de bătaie, pentru 
că au ținut cu păgânii asupra stăpânului sti, şi Sai ne- 
voit se tragă la sine pe Clujeni, carii tătuși pentru frica 
ce le băgase în cap viziriul, n'a cutezat a vătăma pe turci, 
când ai trecut -pre lângă zidurile sale, de ai mers pe 22 
Maiu la Feneș, și sait aședat : dimprotiva oștilor lui Ra-! 
coți. Iară viziriul cât ai sosit la locul cel .de bătaie, ca 
seși arate vitejia şi se sparie pre al noștri, îndată şi-a 
întins cortul, dară vădând pre al noștri gata de războiu, el 
încă Și-a orănduit oștile, și fiind că „vintul sufla în față pe: 

  

-“
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turcl,: generaril lui Racoți: mult: se bucura penteu acâia, ci 

începând bătaie vintul sai înmărit și Sau întors, de pre 

al lui Racoți îl bătea în faţă, aşa cât de: prav şi de fum 

nici se vedea unul pre altul. Așa bălnduse — — secuil 

mal întrun târdiă sai lugărit cătră Feneșul românesc, nici 

Sai mal putut opri sai aduce înăpol. Ce v&dând Racoli, el : 

încă sait răpezit cu calul într "acolo, ca se'! oprâscă, şi când. 

ai sărit preste părâul ce cură din Feneșul românesc, i-ai 

cădul cugima de pe cap, şi așa umestecându-se între turci, 

până. ce ai prins de veste ostașii din Onoa, [căpătă pa- 

tru] tăeturi pre capul gol, de care ameţind de abea Vai scos 

numiţi! ostași din mănile turcilor, şi Pai pus în carr. sel 

ducă la Oradea-Mare. Oşstea lui Racoți după acesta, totă 

sati. sai tăiat sai saă împrăștiat: Tunurile, corturile și car- 

rele lui cu t6tă zăhărâoa sai cuprins de turci, — — și mare 

pronit Dumnedecscă ai fost, că turcii nai gonit pre al 

noştri, barem până în Țilăș, că pe Racoți încă lar fi prins, 

neputând el âmbla călare, fâră numa! în carr.» 

Deci, scrie mai încolo acelaşi Salardi !, dicând : «Mărita 

dâmna Sofia Batori înțelegând starea cea rea a bărbatului 

săi Gheoighie II Racoți, cu fiiul săă Racoți. Franţişc cel | 

- tiner în 6 Iunie din anul 1660, așa ai venit din Muncaci, 

cât a doaoa di pre la patru c6suri după amiadi ai sosit. 

în Oradea-Mare, când şi Racoți Gheorghie numa! pe dân- 

şi a pominea Şi dorea, ca se potă “vorbi cu el. Audind 

“Gheorghie II Racoți de venirea lor, mult 'sau bucurat, Şi 

vorbind prințessa cu dânsul, în zădar Pai chiemat se prân- 

zâscă cu dânsa, pentru că apropiindu- se de mârte, numai 

cât ofta, şi în 8 Iunie stându' graiul aă murit n6ptea, în 

vârstă de 40-de ani, după ce ai domnit 12 fără 4 luni; 

şi au trăit după m6rtea mâne-sa a Lorantii Susannel 7 săp- 

tmâni și 1 di.2 | ” 

Galeaţțo 2, după ce au scris bătaia lui Racoți. cea mal 

1 Szalârdi Lib. 7. Part. 4. | 2? “Galeazzo tom. 1. p. 712.
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sus adusă ca şi Salardi, așa. vorbâsce mai încolo : «Racoți 
„sau purtat la Oradea Mare şi au vrut se'l vindice, dară nu 
Tai putut, curându” prea mult sânge din câle patru tăe- 
tari, ci au murit în 8 (nu 6) Iunie 1660, în vârstă de 39 
de an! şi 4 luni. Fosta Gheorghie Il Racoți. de stat ma! 
mare de cât de mișloc, cam gras, cu părul în fața aghis- 
tinei, cu vorbă lungă după obicâiul patriei. Fostau mai bun 
ostaş de cât politic, și ma! inimos de căt înțelept. Omori-. 
tai Ensuşi cu mâna sa 17 turci, fostai feciorul lui Ghe- 

_orghie I Racoți, carele ai murit în anul 1648. De abea ai 
„urmat tătăne-săă şi îndată sai amestecal în trebile Mol- 
dovel și'ale Valahiei, în care țeri- făcea ce vrea şi cu a- 

„ctia au cădut în prepusul turcilor ; s'aii căsătorit în anul 
-1643 cu Sofia fata lui Andrei Batori, fratelul lui Gavriil 
Batori prinţului ardelenesc. Prea luminata. familia acâsta 
Sai stins cu Gavriil şi Andreiă Batori, și Sofia at moş- - 
tenit tote bunurile eii; remas'aă de Gheorghie [1 Racoți un 

" fecioraş anume Franţişc, pe carele încă în anul 1654 Tai 
fost ales ardelânii prinț, şi porta Tai fost întărit, ci prin 
disgraţia tălăne-săi nai putut domni, ci trăgendu-se la mo- 

'şiile sale s'au -făcut catholie şi însurânduse au luat pe fata 
comitului Petru Zrini. Pe Gheorghie II Racoți cu fârte mare 
pompă -Vai îngropat la besârica din Șaroşpocot. > 

larăși Galeaţţo 1, dice și mal încolo : <După pârderea lu) . 
Racoți Seidi Ahmet viziriul din Buda au trimis la Odriiă 100 
de robi de frunte,” şi- 1000 de capete belite și umplute 
cu pae. și stegurile câte luase de la ardelâni. Iară viziriul . 
cel: mare poruncind'că se se arunce. capetele în piaţul diva- 
nului, el 6nsuș ca un biruitoriă at sărit cu calul preste 
dânsele, apor poe unele le-ai aruncat în rii, pre altele le-a 
dat cânilor, şi lui Ali- başa i-ai poruncit se ia: Oradea-Mare 
și Clujul, și se facă .se mal plătâscă în Arde! 500,000 .de 
taleri.» Luară așa dară turcil, precum scrie acelaş Galeatţo 2 

1 Galeazzo tom. 1 p, 714, | 2 [dem tom, 1, p. 740, LL



Oradea:mare. în 27 Avgust din anul 1660, după .batere de 

47 de dile, şi ardelenii. eșiră din cetate. în. 29 ale aceliaș 

luni; şi mârseră cătră casă. : _ | 
Despre Valahia -aşa scrie ma! adese-orl numitul Anărsiă 

Franc: «E de a se însemna, că la începutul lui Septem- 

vrie ai venit 1,300 de turci, şi pe Gheorghie Ghica dom- 

nul muntenese Tai dus.rob în Țarigrad ; pentru că îl pâ-. 

rise bodril la împărăție, și aşa mişeoa Valahie se întrista 

fără de ocărmuitori,. şi: fără de prinţ până la începutul lui 

Dechemvrie din anul 1660.» Cevaș ma! chiar scrie Istoria 

Bălăcenâscă 2, dicând: «Iară Ghica venind iarăș la scaun. 

și” fiind -acâste turbarăui de Constantin făcute; mai. putut : 

se strângă haraciul la timpul s&ă, -sel trimită. la [portă] 

după obicâiă, şi mâniindu- -se împăratul au dis, că nu este 

vrednic, şi ai trimis pre Cara- Mustafa, başa de la- Drăștior 

ca sel vedice din. scaun, şi venind bășa ără de veste în Bu- 

„curesci, lau luat de lau. dus în Țarigrad şi domnia o au 

dat fiiului său Grigorașco. Pre acdlea vremi fiind multe 

răzmiriţe de osie s'au făcut fâmele mare în (&că, și pentru 

că sai fost mâniat Dumnedei. pe români de atâtea ne- 

bunii şi morţi ce ai fost făcut, -ai trimis și ciumă, de murea 

mulți.» Ci şi mal chiar: spune Anonymul românesc 5, cum 

ai r&mas Valahia fără de prinţ din Septemvrie până în | 

Dechemvrie, așa scriind: «Pe Gheorghie Ghica vodă având 

pizmă Chipru[li] Oglu viziriul Tai, prepus de hamiș, și de 

nesapus, că nu dă haraci, și trimițând pre ginere-săi Mustafa - 

bașa, domn. Întracia vrâme fiind Constantin postelnicul 

Cantacuzehul trimis de Ghica. vodă la Odriiu, el cădu., cu 

rugăciune la viziriul, şi luă asupra lui plata ] haraciului, şi vru . 

viziriul se'l facă domn, dară el nu ai primit: ci ceru, domn 

pe Grigorie vodă feciorul lui Ghica vodă. | | 

După mârtea dul, Gheorghie It Racoți, Acaţie Barckal nu-. 

. mai singur ai remas domn Ardâlului, carele (precum scrie 

1 Frank în , Appendice prae- 2 Codex. Balacianianus 1. c. 

dicta. - .| 3 Anonymus Valachicus i. c.
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Salardi 3) pentru mai bună chivernisirea ţerei spre tâmnă; 
au strâns seim la Șighişdră, unde fiind că murea lui cea 

"dintâiă murise în Deva până a fi el închis în Sibiiă, s'a 
căsătorit a doao 6ră cu fata lui Sigismund Banfi, şi |inend 
seimul pe frate-săă Caspar Barchal lau: trimis asupra se- 
cuilor, de ai tăiat și spânzurat pe rebelii, apoi şi el s'a 
înturnat pe 3 Noemvrie,. câud se spărgea ospăţul. Într'a- 
câia sfârşindu- -se scimul din Șighişoră, și slobodindu-st no- 
rodul ţerei, Acaţie Barclai cu dâmna cea noao forte vesel 
ai mers în Gurgiă. Ci veselia lui Acaţie Barca! nu mult 
ai ţinut pentru că Stelan Lazar, carele scăpase de sabia 
lui Caspar Barciai, precum scrie Galeaţţo?, ati sfătuit pe 
secui, se al&gă pre altul în locul lui Acaţie, cari! aă “si trimis 
pre ascuns în Aranioş-Medieş la Ioann Chemeni, de Pai chie- 
mat în. Ardel.» Primi acesta chiemarea bucăros, și adunân- 
du-și oşti câte ai putut, întră în. Ardei, bătu oșile lui Bar- 
cal ce i-au stat împrotivă, prindând pe comitul Crachi, și pe 
Ioann Barciai, capul oztilor acelora, şi iratele prinţului Barclal. 
La. audul nenorociret aceștia mulţi se lipiră de dânsul, Şi 
Clujul de bună voia sa i-ai deșchis- porţile. Prințul Acaţie 
Barcial vru se împace r&zmirița cu înţelepciune, dară mai 
mult ai putut: armele. Pentru că mal. bătând Ioann Che- 
meni de patru ori şi alte oști ale lui Barcial, pre acesta 
așa Tai urit ardelenii, de toți lau părăsit, și el sai închis 
în: Gurgiă. Ioann Chemeni încă i:ai închis drumul ce duce 

„la Deva, ca nu cum-va să'l pâtă ajuta turci. Așa strim- 
torit Barclai, aii făcut de scire că se va lepăda de domnie, 
de îi vor da staturile, cetățuicele Ernotului, a Gurgiului 
și a: Devei, cu veniturile lor. Staturile din seim şi trimi- 
seră pe.loann Haller, unul dintre cei ma! de frunte al (e- 
rel, ca să se întocmescă. cu Barcial, ci în zădar. Pentru 
că Barcial respunse, că nu vrea să delâge staturile de o- 
magiul lor, și le-ai poruncit, ca toți să se întrarmeze a-. 

1 Szalârăi Lib, 7. .Part. 9. | 2 Galeazzo tom, 1. p. 744-804.
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supra lui Chemeni; dinprotivă lui Chemeni i-ai scris, că 

este gala a se lăsa de domnit supt bune condiţii. Pentru 
îndoitura acesta trimiseră alţi soli la dânsul cu mal bun 

sfârșii, pentru căl aduseră de se lăsă de domnit supt con- 

diţiile acelea : că domnia nu o va mai. primi, de io ar 

da măcar cine, că va trăi ca un om de rând în Ard6l, că 

staturile îi vor lăsa până când va trăi, Gurgiul cu î6te 

"veniturile lui, numa! paza cetăţeă se. fie a ţerel, că după 

*mârtea lui, dâmnei. lui îl, vor da câle de lipsă până când 

va trăi, sau se va mărita: Cu condiţiile aceste iscălite și 

pecetluite se. întârseră -de la Barclai, Client Micheș şi 

„Dionysie Banfi în 31 Dechemvrie din anul 1660; şi în 1 la- - 

nuarie din anul: 1661, țera alâsă prinţ pe Joann Chemeni.» 

Dintru acâlea care le scrie Gronschi 1, se dovedâsce, că &stea 

lut. Barciai, carea cu vicleșug Îu lâiată de Chemeni la Buza 
mal mare parte au stătut din români; pentru că Ensuș 

Barcial încă era viță de român, precum mi-ai mărturisit 

și arătat prea luminatul Paul Barca! în anul 1791, “când 

se întorcea de la seimul cel din Cluj, în care sai ceiii 

inștanția româniior din Arddl. 

Anul 1661. I)isu- Sai la: anul - trecut, „că Toanu Chemeni 

în |: Ianuarie din anul ' acesta 1661, Sai ales. prinţ 

supt condiţiile ce se cuprind în Compilatele Ardâlului 2. 

» Acum scrie Galeaţţo 3, dicând: «După ce sai ales Ioann 

Chemeni. prinţ Ard6lului, îndată ati mers în vecinătatea: 

“Gurgiului, de sau -întălnit cu Acaţie Barclal, şi ai făcut 
împrumutată fă igăduinţă- unul altuia, că vor ţinea t6te câte 

au aşedat stalurile; Apol Barcial în 6 Ianuarie din anul 

1661, dâde lui Chemeni o scrisâre de mâna sa iscălită, în 

carea făgăduesce, că va cunâsce pe Chemeni legiuit prinţ, 

nică va face ceva în cntra lui de aci înainte.» Deci mergend 

mal nainte acelaș Galeaţţo 4, scrie precum urmeză : -«În- 

1 Gronzki l. e. 
| „| 8 Galeazzo tom. II p. 5, 

2 Compil. Costitut, Part, ÎI tit. ialeazzo tom. Il p. 5 

Art. d | - Idem ibidem p. 9. seqq.
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țelegând turcii că pe Ioann Chemeni lai ales prinţ Ar- 

dâlului, şi fiindu-le el fârte urit, pentru războiul lui Ra- 

coi cu polonii, și prepunându-se de el,.pentru că era fră- 

ție cu palatinul Ungariei, viziriul cel mare aă poruncit 

în anul 1661, ca Ali başa, cu tlă puterea sa se a- 

pere pe Barcial şi. se gonâscă pe' Chemeni. Mat încolo 
dede „poruncă viziriul cel mare, ca să se gate oștile de 

tâte părțile, se sectă pe Ioann Chemeni din Ardel. Despre 

acesta însciințânduse Chemeni de Lupul (adecă Stefănuţ 

sau Stefan XIII, feci cul lui Vasilie Lupul) prinţul Moldo- . 

“vel, pe 23 Februarie ai strâns seim la Bistriţă și ai ară- 

tat staturilor ardelenesc ce ai lucrat Barcial împrotiva ce- 

"lore ce i-ati făgăduit Iul și staturilor,. dicend că se allă şi 

cărțile lui Barclai; drept acâia sai şi” otărit ca să se facă 
proces asupra: lui Barcial; și sai trimis Dionysie Banfi cu 

Stefan Casani la împăratul (Leopold. 1) se csră ajuloriu a- 
“supra lureilor. Sau. otărit şi “acesta, ca cetăţuicile din A- 
“don, Vălcău și Şimleiă să se strice ca nu cumva să se 

cuprindă de turci. Mai încolo Sat otărit, ca fiesce-care no- - 

bil în persona sa.se mârgă la bătaia, sai se dea bun jol- | 

doș; şi mal pre urmă se rugară Statarite, ca Acaţie Bar- | 

clai să se osândâscă şi să se pedepsâscă ca un rebell sai 
r&zvrătitorii; pentru că Acaţie Barciai trimisâse cărțile la 

pârta turcâscă prin 6re- care credincios al săi, carele mer- 
gând, sai întâlnit pe cale cu Stefan Maicati solul -ardel6- 

nilor de la pârtă, şi bând la olaltă, Maicati ad luat căr- 
țile de la trimisul lui Baxclal și le-aii adus lu seim, unde 

cetindu-se, s'a descoperit vindarea. Drept acsia staturile ai 
osândit: pe Barclal la morte, ci ca se nu întărâte şi mal 

tare pe turci, de-l vor omori la vederea tuturor, au făcut 

„se-l ducă cu câruța la câmp, ca cum ar :eși în premblare 

şi pre cale Vai. omorit dimpreună . cu- Sigismund Budai ; 

pre Andreiii Barcial fratele lui, după ce sai judecat a f 

vinqători: patriei Pai: spânzurat hohâriul în Făgăraș, unde 

fus6se commendant sau părcălab. Acesta sfârșit ai avut prin-
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țul Acaţie Barclay, carele pria glumele sale şi prin- iscusi- 

rea vorbei, venise la prinţipatul Ardelului, trebuind se mul- 

țemescă- pentru tote. lui Gheorghie II Racoți, carele nu nu- 

mal Vai făcut ban “Caranşebeşului, şi “Logogiului, ci şi lo- 

cutenentul său. în judecăți, măcar că cu stricarea sa. După 

“mârtea. lui,. veduva lui au cerşut prin. „Arde, până ce 

o au luat şie mure unul dintre - nobilii. ardelenesci. Pare 

“că 6nsuși el și-au cobit nenorocirea cu. baterea banilor, 

scriind de 0 "parte: Dintru adâncuri am strigat cătră tine 

Dâmne! iară de câialaltă: Dâmne măntussce-ne. că perim... 

“Trupul lui saă îngropat în satul Dreppa.: ucigătorii ati 

“fost Franţisc "Cheuvari, şi lona Baradi, 6menii lui loann 

Chemeni. - 

„Până când sai lucrat acâstea în Arădl, Constantin vodă 

Bessarab nu sau putul odihni la Muncaci, unde au făcut . 

besrica cea de Theodor Coriatovică din lemn făcută dim- 

preună cu Domnica murea. sa, prin îndemnul lul Ioanni- 

chie Zeican, episcopului Maramurăşului, din mistiţe de : 

piatră, cum 'arată inscripţia bessricil din Muncaci cea de 

la. Basilovici £; ci iarăș sau apucat de Moldova, vrend 'se 

sestă pe Stefan XIII dintr'ânsa. Căci scrie Andreiii Frank 2, 

dicând :- «În 3 Aprilie.am luat veste din “Valachia, 'că a- 

colo sai poruncit oștilor, 'ca să se gate, se năvălescă în 

“ Ungaria dimpreună cu turcii, aşişderea că pe Constantin 

voivodul Moldovei Pau biruit și prindându'l pe cale lau 

- dus în Cameneţ: Dară mal chiar scrie Galeaţţo $ despre Con- 

- stantin Bessarab, dicând: «În anul 1661, Constantin dom- 

“nul Moldovei trecând din Ungaria (nu din Ard6l) în Po- 

lonia aă adunat cu bani! săi 4000 de cozaci, şi cu aceștea 

întrând în Moldova, saii. împreunat cu părinii săi; iară 

Lupul vodă ai fugit la munţi, ci căpătând după acâia bun 

_ajutoriu de la tătari, cu aceștea ai înterit pe Constantin 

1 Basilovits de: Fandatione Ko- | * 2 Andreas Frânk Cibiniensis i in 
Ms. ad..ann. 1661. a 

- riatovitsiana Part. |, cap. 18. 3 Galeazzo tom. IL. p. 19, 

N
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in Polonia.» Despre Valahia vorbind, aşa scrie prea ves-. „titul Enghel 1: «Grigorie Ghica domnul Valahiei ai agiuns la Caracăl în 6 Dechemvrie din anul 1660, și cu mare laudă aă domnit dintru'nceput. Găsitau €l țâra mult tur- „Durată; pre lăcuitorii. eir săraci -şi încărcați'de datorii ; tur- cil cerea. datoriile sale să 1; se plălâscă- nu numai de 6- menil cei de rând, ci şi de cămara . țerel ; și ce împrumu- tase mal nainte Mihnea vodă, trebuia se plătescă . Grigorie Ghica vodă. Grigorie vodă, au âmblat (6tă țsra, ati dat tâte veniturile sale până la o vreme, și (6te le-ai cercat, până ce ai plătit tâte detoriile și cgle privale și ale com- munităţii turcilor. Rebelliile, ce se obicinuise a se face, pe- depsindu-le, le-ai stâns și le-ai desrădăcinat. Firea încă 
Sai impreunat cu Sârguințele acestea; pentru că în anil aceştea forte ai rodit tâte, şi așa ai ţinut în anii 1661 
"și 1662, până când ai trăit viziriul Chipriuli cel bătrân. „ Între Grigorie vodă și între Constantin Cantacuzenul încă - înflorea buna înțelâgere, care mult ajuta pe Grigorie Ghica... vodă.» Așişderea scrie Istoria Bălăcenâscă 2, Iară Franc 3 scrie: «În luna lui Maiă preaputernicul: împăratul turcesc au poruncit lui Ghica vodă domnului muntenesc, ca - în persona sa cu. tâte oștile sale se trâră pre la Buze pla- iul Braștului în Ard6l, nefericita patria nostră, de nu vrea | se-l belâscă. de viii. La acesta rezpundând Ghica vodă, a făgăduit mare sumă de bani împ&ratului, numai se-l lase se remână a casă, ci în zădar; în 28 Mai din anul 1661 oștile turcesci s'au tăbărit pe șesul Ernotului. | 

Ci mai pre lârg le scrie acestea Galleaţțo 4, dicend: «În 
anul 1661, pornind turcii din tabăra de lângă Timișoră 
Și "venind pre la Caranșebeş și pre la Logogi au întrat- 
în Ard6l pre la pârta de ferr, nestându-le cineva împro- 
tivă, alţii apol ai venit de cătră Valahia. Agtuns-aă fără de 
i Engel in recent. Hist, Valachiae Part. 1, p. 809 — ? Codex Mz. Balacianianus ad. h. a. — 3 Frank în Ms. ad. h..a. — + Galeazzo tom. ÎI, p. 23. seq. - E m
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| împedecare şi tătarii cu generariul lor Iali aga, şi do! domni 

românesci.al Moldovei şi al Valahiei, cu atâta frică-a ar- 

delenilor, cât partea cea mai mare a lăcuitorilor au fugit 

la munți, lăsând țâra se o lae și ardă protivnicii. Ioann 

Chemeni cu o parte a oștilor sale ai trimis pe Ștefan Petchi 

spre Sibiiu şi Făgăraş; cu câia-laltă parte el sau dus la 

Bonţida lângă Someşul mic, unde tocmă atunci ati sosit 

Dionisye Banfi de la Vienna cu răspunsul pentru ajutoriul 

cel poitit. De acolo, fiind că tătarii se apropia, Sau dus 

la Gherla, și de la Gherla fără de zăbavă ai mers la Ne- 

grilesci supt plele “muntelui de acolo, Și a doao iau tre- 
cut la Băciuţ cu gând, ca acolo se odihnâscă o di; dară 

vădând că tătarii îl: urmeză din dărăpt, s'au tras spre Un- 
garia, şi tătarii robind ţinutul de la Baia-Mare, aă robit și 
pe văduva lui Ioann Zombori celui de familiă fre veche 

în Ard6l. 

După ce au întrat: tătaril în Ungaria, loann Chemeni ai 

mers în Hust, unde fu încunjurat de turci, ci în zădar; pen- 

tru că apropiindu- se în luna lui Avgust. înt”acolo „împără- 

“tescul generariu Montecuccoli, turcii au. lăsat cetatea Hu-.. 

stului. 

larăș Galeaţţo 1 dice: «Turcii simțind. pornirea oștilor nem-. 
țesci, sia tăbărit la Murăș-Oşorheiă, necutezând se trimită 

„barem se ispitâscă, câte sânt, care apropiindu-se de Cluj, - 

lăcuitorii ati deschis porţile, și cetatea fu întărită cu n6mțl.. 
Când zăbăvea turcii la Murăş-Oșorhâii, lui Ali bașa - i-a - 

venit poruncă de 'la p6ita turcâscă, ca se alâgă și se pună 

prinţ Ardâlului. Mulţi era care poltea se fie prinți, între 

cari! era și comitul- Nicolae Zoliomi, carele multe fagăduia, 
ci în zădar, pentru că turcii nu voia se pună prinţ bogat 

saii de nm mare. Drept''acâia ai trimis pe. doi țerani de 

“la Murăș-Oşorheiii la Stefan Petchi, și .neprimind acesta 

domnia .saă măniat Ali bașa şi,aă poruncit tătarilor se 

_1 Galeazzo, tom. Il p. 33, seq. o ă - ÎN
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robescă şi se ardă scaunul Murășului şi al Odorhsiului; 
„apol au întrebat pe solii sasilor, de sciii în vecinătate pre. 
cineva vrednic de domnie? carii au răspuns: că este în I- 
bașfalăă un bosriii: a nume Mihail Apafi, carele nu de mult 
Sau rescumpărat din robia de la Crim. Drept. acâia Ali 
bașa ai trimis după dânsul, și Vai numit prinț Ard6lului, 

tocma atunci când i-a născut musrea pe fiiul cel dintâiiă; 

Și așa Apafi. îndoită bucurie au avut întru acelaș timp.> 

“Tot Galeaţţo 1 scrie: «că Apafi după stricarea secuilor ati 
adunat țâra la Ş6ica mică, unde iarăș întărindu-se prinț, aă. 

„primit de la pârtă schiptru, sabie, căltan; cal, friă, șea și: 
ce nu Sai mai făcut cu prinții Ardelului, thron şi șaltă 
împenată. După acâsta staturile Ardâlului sai rugat de îm- 

p6ratul Leopold 'se'și chiame înapoi oștile, pentru că bine, 

că el au fost. cerut ajutoriul, dară acum nu ai op de dân-: 

sul, dacă n'ai venit mai nainte. Apafi încă îndemna pe 

toți prin un manifect se părăsescă pe loann Chemnni. In 

tâmna din anul 1661 turci! ai încunjurat Făgăraşul şi după 

trei năvăliri în zădar făcute, sai înturnat prin Valahia la 

locurile: sale, după ce au nins în Ardi, precum S'ait întors 

și nemți,» Ortul și progressul nemurilor din Dăchia 2 dice, 

că «Apafi sau numit prinț în 19 Noemvrie” din anu! 1661 
și apol după. 10 dile sai ţinut seim în Șâica-mică»; tot 
“acelaș disese mal nainte, că pe Acaţie Barclal lau îngro- 

» pal românii din. satul Cozma. 

Anul 1662. «In anul 1662, de la. Hs. .„ dice Reischie 3, iară 

al heghirei 1072, loann Chemeni vrând se isgonâscă pre: 
Apafi din Ard6l, ai cădut de armele lui Cuciuc başa, per- 

- d&ndu-și tâte oștile. După acâia sau poftit îndărăpt de la 
nemți cetățile din Ard6l.» Ci mai chiar le scrie acâstea 
Galeaţţo+ dicend : «Ioann Chemeni înțelegend, că Ali bașa 

  

1 Galeazzo, tom. Il p. 33. | Appenâice Chronici Tureici Lib. 4. 
2 Ortus et Progressus variarum | C. g | NE 

in Dacia Gentium p. 163. . , 
3 loannes Reiskius in secunda Galeazzo tom. II. p. 97. seg. 

-
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at eşit din Ardel, şi numai pe Ali Beg Pau. lasat lângă 
Mihail 1 Apafi, au trimis pre un credincios al său la Mon- 
tecuccoli se câră 2000 de călăreți şi 400 de dragoni. A- 
ceștea i s'au și trimis supt colonelul Iacves Gherarţ, c carele a. 
mers la Muncaci şi de acolo aă "trecut la Maramurăş, ce 
se |inea de Ardgl.. Unindu-se. ajutoriul acesta cu 5000 de 
ardeleni, Joann Chemeni ai pornit cătră Mediaș, unde se afla - 
pe. vrâmea aceia „Apafi, carele audind de venirea lul Che- 

“mMeni, Sai tras în Șighişoră, unde au purces şi Chemeni cu 
cuget ca se ocolâscă pre Apafi, și îndată ad - trimis pază 
a pârla de furr, şi la secuime, ca se nu pâtă scăpa Apafi 
în vre o parle. In 22 Ianuarie din anul 1662 când era turcik 
în cortelele de iarnă; Chemeni ai mers supt Şighişoră, dară 
în zădar, Pentru: că re-care Serafim Fux din Satmarit aă 
descoperit cugetul lu! Ioann Chemeni la Cucluc bașa din 

| Oradea-mare, și Apali aă tămândat pe Chemeni,; că va în- 
gădui prinţipalul, până când ai agiuns numitul bașa cu 2000 
de turci aleşi la Șighișră. Chemeni pricepend apropiarea 

lu! Cucluc başa din cel de bucurie sunet al tunurilor şi 
al puştilor celor: din cetate, sai ras, la satul Seleuş şi s'au: 
tăbărit aci din: sfatul ministrilor să, al lui loann Betlen și 
al luj Gavriil Haller, carii fiind ei mai nainte amăgiți de 
turcă Pai şi vindut Partea cea mal bună a ungurilor șia 
nemților * mersese după zăhărea.. și turcii . însciințându-se 
despre acâia mârseră la locul acela. Vindătorii -Betlen și 
Haller au eșit din tabără, şi Chemeni nu mult ai băgat 

_de samă, gândind că protivnicil: sânt departe Și că cel ce i 

mers6se după zăhărea îndată să vor înturna; ci Lurcii aşa 

de. iute au năvălit, cât Chemeni de abea au putut încăleca 

şi eşi din sat; vârându-se între oștile cele nemţesci. Atunci 

turcii și mai tare: năvăliră, iară ungurii, croații şi dragonir 

“ perdându'şi cumpătul -de abea aii dat un foc și îndată ai 

prins fuga. Turcii întrară în sat și tăiară tot fărâmi pe câţi 

aflară acolo, sai îl' prinstră, şi acâsta sai întămplat în 

23 Tanuarie din anul :1662., Luataui: și doao tunuri, ce 

  

a 

Cronica românilor. Tom III / | , . 10
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6ta acolo, cu t6tă bogagia, nici ai gonit pre cei fugiți. 
Ioann Chemeni sau părăsit de pagi şi “lunecândui calul 

"pe ghiaţă, at cădut cu el, nici sau mal găsit mal mult.> 

Aşa scrisă Galeaţţo, ci-Ortul şi Progressul nâmurilor din 

Dachia ! dice: «losuş loann Chemeni cădând cu calul, sau . 

„călcat cu voe -sai fără de voe de cei ce fugea şi a.pe- - 
rit în 29 Ianuarie din anul 1662. Au fost: încălecat pe 
calul lui Acaţie” Barcial celui înainte de un an omorit, şi 

calul ai izbândit mârlea domnu-ssă, nu scii re cu de- 

stulă pedepsă. . Trupul lui loann Chemeni aflându- -se după 

vro câte-va dile capul Sai tăiat, și trimeţendu-se în Odriu * 

mult tîmp aă stătul în tapă.> - | 

După mortea. lui Chemeni dice mai încolo Galeaţţo ? îi ec 

pafi sau unit cu Cuclue Mehemet başa din Oradea-Mare, 

şi ad încungiurat Gherla, ci nepulându-o lua: sai dus la 

Făgăraş, al căruia lăenitori, cât au perit Chemeni îndată 

se plecase cătră Apafi; drept accia părcălabul cetăţei, Gri- 

gorie Betlen,, v&dându-se cuprins de doi nemici, şi lipsin- 

du'i şi zăhărcoa, fără de împrotivire ai dat cetatea lui Mi- 

hail I Apafi, căpătând mai nainle de la dânsul şi de la 

bașa securitate, că! vor. trimile “dimpreună cu. nemţii la loc 

fără de primeșdie, precum lau și trimis în 22 Fevruarie 

din anul acesta: 1662.» | Sa 
Despre Moldova a aşa scrie prea vestitul Enghel3: «Stefan 

feciorul lui Vasilie Lupul din Noemvrie al anului 1659 până 
la anul 1662, au fost următoriul lui Gheorghie Ghica, și 

numai pârderea lui Gheorghie II Racoţi cea din 22 Maiu 

al anului 1660 i-au lăcut domnia în Moldova fără de pri- 

meșdie. Istoria nu. aduce ceva. vrednic de aducere aminte 
despre dânsul; d6ră au avut parte şi în rescolele din Ardel; 

în anul 1661 aă trecut lătarii prin Moldova, de au prădat 

secuimea. După Cantemir, aii murit în scaunul Moldovei.» 

1 Ortus et Progressus variărum | 2 Ioannes Christianus Engel in ' 
in Dacia Genlium p. 165. recentiore [lislor. Moldaviae pa-: 

2 Galeazzo tom. II. p. 100, gina 274,
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Ci acestea nu t6te sânt cu lapte, pentru câle ce s'aii scris 
mal nainte, şi pentru că dice istoria Bălăcenescăl: «Ste- 
fănuţ feciorul lui Vasilie vodă, fiind domn la Moldova și 
tiner se desmierda și făcea lucruri copilăresci şi nebunesci ; 
nu căula trebile domniei, ci curviile, nu numai cu partea 
femeâscă, ci și cu partea bărbătâscă, că coconil moldove- 
nilor cel frumoşi atâta sai împrumutat câl-nu era în stat 
se plătescă fără de paguba sa ucea datorie. Mal [făcea] 
de aceste nebunii şi atunci când eșia la preâmblare și la 
venaturi, că punea pe bo6rl pe cal turcescl şi eşind !a câmp 
poruncea, de le lua frânele şi.le da calea, iară caii nefiind 
domoliți la munţi le-ai făcuL primeșdil de mârte. Era și un 
halașt&i mare, și deasupra lul foişor domnesc, lângă casele 
câle domnesci; de acolo pe mulți boGri îl arunca în ha-! 
laştăi şi apol videa, deci scoțându” din -apă în îmbrăca în 
haine doinnesci.' De acâstea și altele făcea. Stefănuj "vodă, 
pentru care toți îl urise. Deci venind poruncă, se mârgă 
la 6ste la Bender, acolo sosind s'aii răsbolit şi au murit, 

“De aci lau dus la Iași şi au îngropat domnesce lângă 
tată-săă Vasilie, iară în locul lui ai pus domn pre Istrate 
Dabiţa.» Dară re pe Vasilie Lupul vodă îngropatulai în 
laşi, și Stefănuţ sai Stefan XIII bolnăvitu-sau la Ben- 
der, ai ba? 

> 

Anul 1663. La anul acesta scrie prea vestitul Enghel2:. 

<Murind viziriul cel mare Chipriuli, i-ai. urmat în deregă- 

torie unul dintre feciorii lui, 'ce iarăș se chiema Chipriuli 

şi era numai de 22 de anl. Acesta, doios de a'și arăta vi- . 

tejia la - începutul. deregătoriei, în anul. 1663, Saii apucat 
de împăratul Leopold [, cu t6tă putsrea tureâscă. La răz- 
boiul acesta sau chiemat şi Dabiţa domnul Moldovei, şi 

- Grigorie Ghica” domnul Valahiei, “Și acesta ai şi pornit în 
20 Iulie, după căriadariul cel vechii în anul 1663, şi au 

* Ms, Codex Balacianianus ad |, 2 Engel in recent. Tist. Vala- 
h. a. i Lehiae” Part. 1. p, 809, segq,
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mers la Erşec-Uivar, carea. cetate o aii şi juai turci în 25 

Septemvrie dintracestaşi an. Apafi prinţul de atunci ai a- 

rătat că el este plecat spre casa Austriei, că el n'a Mers 
la bătaie. Prai din tomul III la anul 1663 a lui Joann Betlen 

dice, că Apafi și ardeleni prin prinţul. Valahiei s'au însci- - 

ințat se. nu'și lase ţera deșartă, pentru că turci! vrea: se 

o cuprindă şi se o împreună cu (6ră lor. Ci acâsta pentru 

acâia nu se pâte crâde, pentru că Grigorie. Ghica pe vr€- 

mea. acâia, încă era bine plăcut turcilor, şi Apafi prin da- 

rar au -aflat mișlocire de a nu merge la bătaia acesta. 
Grigorie Ghica ai dus cu sine la războiul acesta 5000 de 

călăreți .și 600[0] de pedestrași.» Așa le scrie acestea şi 
Gronschi |, cu Barat Pal?, ci amândoi întăresc disa lui 
Prai, că Grigorie Ghica domnul muntenesc adevărat ai do- 
jenit pe Mihail Apafi, se ia sama, că lurcil și-aă băgat în 

cap, se cuprindă (6ra Ard6lului, și se o turcâscă, Și mal 
arată scriitorii. aceștea, că Apafi după ce aă trimis mal nainte . - 

oștile sale cu Gavriil Haller, pe carele Pai şi omorit _vizi- 

_Tiul, în anul acesta din porunca viziriului în persona sa 

au mers la Erşec-Uivar cu 250 'de Gmeni spre -slujba sa, 

şi că cu forte mare pompă Lai primit viziriul; dară nu 

mult ai zăbăvit acolo, pentru că în 1 Septemvrie din a- 

nul 1663, ai fost în Bălgrad şi au înlărit privilegiul cel de 

" Acaţie Barclai dat preolilor românesci, ce s'aă adus la a- 
nul 1660, şi i-a scutit şi de datul dijmel din vil, precur 
arată arhivul episcopiei Făgăraşului 3. | 

Galeajţo + forte pre' larg acestea scrie despre bâtae din 
acest an: că viziriul au mers asupra Erşec-Ulvarului „cu 

130,000 de ostaşi, că între ostașii aceia aii fost 12,000 de 
moldoveni și muntâni cu prinți lor, adecă cu Evslatie sai 

„Istrate Dabiţa și cu Grigorie Ghica; că din Ard6l au fost 

1 Gronzki în Ms. Elencho ad! 3 Archivum Eppatus Fogarasi- 
ann. 1663. | ensis. 

„2 Borsai Pal a' Magyar Kroni- “1 Galeazzo Tom. IL. p. 220— 

kâban ad-h. a. | 245.
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numai. 4000; că lălarii ai robit. pre un Tezuit anume Li- 
goe de lângă Tirnavia, când se pre'mbla pre lângă orâş,. 

dicenduși rugăciunile, că Grigorie Ghica ai rescumpărat 
pe lezuitul acela de la tătari, şi la atâta s'a adus printr'ân- 

sul, de după acâia Ghica mult s'aă înțeles cu generarii îm- 

păratului Leopold asupra turcilor, şi întâlnindu-se cu comitul 

Zrini, lau însciințat cum şi când se mergă asupra turcilor, 

“ce făcând Zrini au și bătut: bun numer de turci. 

| Despre Valahia deosebi aşa scrie prea vestitul Enghel!, 

din Filştih: «Când ai purces Grigorie Ghica cătră Erşec-Ul- 

“var, mers'aii cu dânsul și trei feciori ai lui Constantin Can- 

lacuzen postâlnicului: celui mare, adecă Dreghici păharnicul. 

* cel mare. Șerban logofătul cel mare şi Constantin postl- 

nicul. Iară purlărorii “de grije țerei pre lângă Maria dâmna 

sa ai lăsat pe Stroe vornicul cel mare de la Leurdâni și 

pe Dumitraşco vistisriul cel mare, grecul cel ce-l adusâse 

cu -sine din Țarigrad. Amândol boârii aceștea era duşmani! “ 
lui Constantin Cantacuzen postelnicului -celui mare, bărba- 

. tului celui putârnic şi bogat, măcar că pe Stroia, odincdră 

lau fost mântuit de primeșdie. de msrte, și, Şerban fiiul lui - 
luase pe fala Siroei și măcar că pe fratele mame! lui Du- - 

„milrașco, lau crescut: de. mic şi Pai ajutat de s'aii făcut 

bosriu, Aceștea ai părit.pe Constantin şi la dmna Maria. 

cu gura şi la domnul carele-era la 6ste cu scrisârea, că lă- 

cuâsce aprope. de Dunăre în vecinătatea turcilor ca se ne- 

grescă credincioșirea domnului săi la portă ; că pe demna 

Maria o ţine numai de batjocură ; că pe țeranil din ţinu- 

„tul săă nu'! îngădue-se dea. darea la vrâmea sa, ş. c. Con- 

„Stantin nemica aă sciut despre clevetirile” acâstea, că pre- 

cum mărturisâsce hronica lut Filştih nic] era vinovat în vre 

una. După ce saii întors prinţul, tote clevetirile acestea 

sau înoit de Stroia vornicul cel mare, ba ce e ma! mult, 

s'au sfătuit prinţul, ca ni se - lase pe Constantin. înaintea 
7 .- 

a Engel |. e. p. 310 seg. a ,



150 

  

sa, ca se nu se p6lă mântui, ci cât mal curănd sel poto- 

„ pâscă. Așa dară Grigorie Ghica dacă ait agiuns în Bucuresci, 

“ Sk-au ultat de făgăduinţete lui Constantin Cantacuzen făcute, 

și de jurămintul săă, şi ati trimis pe dărăbanți la casa lut 

Constantin, cari! în 20 Dechemvrie din anul 1663, nâptea 
Pai luat din pat și Pai dus la mănăstirea Snagovului ; aci 

Tau ținut în carr dinaintea icânelor, până ce sai sfirşit 

slujba ; apoi sai cuminecat, şi gătindu-se de morte, de că- 

tră sâră sau omorit în trapezariul mânăstire. Vestea. mor- 

(ci lul ai deşteptat cunoscința cea adormită a lui Grigorie 
Ghica, carele s'a căit pentru porunca. cea strâmbă, ai blăs- 

tămat pre Stroia şi pe Dumitrașco, și aii dis cătră  arhie- 
piscopul” Stefan și cătră bosri, că Constantin Cantacuzen nu 
sai omorit din porunca sa, că nu scie pentru ce sai o- 

“mori, că el atunci aă dormit. Ai şi îngăduit ca Elena cu 

şâse feciori al săi se ia trupul celui omorit, pe care Tai 
îngropât în mânăstirea- de la Margineni cea de Constantin 

făcută, cu forte mare pompă și cu multă milostenie făcută 
cu seracil. -— —- — De duşmanii lui Constantin Sau ținut 

„Şi armașul Radul Vărzariul cu feciorul lui Constantin pă- 
harnicul cel mare,» | Să 

„_ IStoria Bălăcenescă! așa serie tragedia acesta : «Acolo în 
stea lui Grigorie vodă, precum dic uni, sai făcut nisce 
amestecături, adecă: Șerban logofătul feciorul lui Constan- 

tin Cantacuzen postelnicului, şi Gre-care din fraţii lui ce 

era, acolo, și Mareș-Creţulescul, cum că ar fi âmblat pre 

la căpitani și pre la slujitori dei îndemna se “mergă se pâ-: 

, râscă la viziriă pe. Grigorie vodă, că este viclen (pentru că 

Grigorie se rumpea de durere, când vedea pre uriţi!, spur- 

cații şi fără de lege agarâni, robind pre creştini şi supunân- 

du supt jugul lor cel greu, şi era fârte cu bună inimă spre 

casa Austriei), şi se ceră de la viziriă domn pe Șerban lo- 

'golătul, carea vorbă din om în om mergând, ai agiuns și 

1 Codex Ms, Balacianianus adh.a..
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la. domnul Grigorie. Deci se păzea se'şi ia dioa bună de la 

veziriul şi se vină în '(6ră. Pornind dară și apropiinduse de 

(6ra sa, ati conăcit întrun loc pentru odihna de amiad şi 

ai. poruncit lui Gheorghiţă Moldovenu, carele era votaf, se 

aducă pre, acel boâri câril âmbla sel pârâscă cu vicleșug; 

şi aducându,. începu-a"i mustra, pentru ce ai făcut acâsta,. 

de ai vrut se'l pârâscă la vizirii. — — Iară Mareş fiind mal 

sloveneţ, şi mal îndrăzneţ respuns* că.nu sânt vinovați. Gri- 

gorie vodă aduse mărturiile de faţă şi pe căpitanii cătră carii 

”vorbise, între care era şi . Alexandru feciorul“ lui Georma 

banul, şi începută a: dice: Așa e Dâmne! că ne-au dis să 

mârgem, se.te pârâm la viziriul turcesc, şi se cârem domn - 

pe Şerban logoltul. fară Mareş: respunse:, Dâmne ! Alexan- 

dru acesta, în dilele Mihnei vodă fiind postelnic mare, prea 

“multă. boerime ai omorit fără de vină, acuma iarăș sai -. 

apucat de acâia, ci de-l vel asculta .Măria-ta, [ă cu noi ce vel" | 

vrea, şi el va da samă înaintea lui Dumnedei, iară noi nu. 

sântem vinovaţi, Din acâia 6ră i-ai dat Grigorie vodă. pre «i. 

în sama votafulut'de ai păzi, şi altor slujitori, de i i-ai dus cu 

pază până în (6ră. Lângă acestea şi din [ră venist pâră de 

la Stroia vornicul şi de la Dumitraşco vistiâriul Cantacuzenul, 

carii era de domnul lăsaţi în âră, purtători de grije, pârănd 

pe Constantin postelnicul Cantacuzenul, cum că ati umblat 

„ Gmenii lui pe marginea turcâscă hulind numele domnului, 

şi dicând : că e reii și trufaș, şi zătihnesce pre 6menii ţe-, 

rel, de nu lasă să dea  dăjdile împerătesc, și cum că se 

laudă, că el aii potopit pe Gheorghie Ghica vodă ş..c. Deci 

acâste doao pricini, una din tabără, alta din ț6ră înţelegen- 

duse, aţițară pe Grigorie vodă la mare mânie asupra casel 

„lui Constantin postelnicul [carele audind) de venirea dom- 

nului şi de oprela feciorilor săi, 'aii eşit întru întimpinare 

cătră Craiova, şi mergând să se împreune cu domnul, Vai 

“primit de sai împreunat, dar i-ai artat o faţă - forte: po- 

somorită, ponosluindu' pentru feciori) lui, că sânt rel şi 

'viclâni, şi cum că ai indemnat pe căpilani să "1 pârescă la
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viziriă și se pună domn pe fiiul .s&i Şerban logofătul. A- 
cestea audind Constantin postelnicul, tăgăduia a putea fi, și. 
dicea că sânt numai minciuni, dară se nu le crede Măria 
sa, şi cu acâstea ati eșit afară: Constantin - postelnicul. Ve- - 
nind la scaun Grigorie “vodă pe ceialalți bo&rl i-ati slobogit, 
dară pe Șerban logof&tul Tai tăiat la nas, de o parte, pentru 
că sai fost numit se fie domn; iară pe Constantin postel- 
nicul tatăl Iul Paă trimis nâptea prin dărăbanți de la unguri 
în mânăstirea, Snagovului, unde mult nu laă întârdiat, ci 
poruncindu'! să se. cuminece, laă adus în trapezariii, și le-: 
gându'l de stâlpul cel mare, Pai sugrumat. Deci jupunsa 
înțelegând, ai venit, şi cu voia domnului Pai rădicat de - 
acolo şi Vaii dus la Mărgineni de Lai îngropat.» | 

Iară Anonymul românesc 1 dice : Grigorie Ghica vodă 
“I6t 1661 fecior lui Grigorie vodă prin ajutoriul lui Constan- 
tin “postelnicul Cantacuzenul s'a făcut domn; iară după ce 
au venit în țeră. prin statul vornicului Stroia de la Leurd&ni, 
Vă închis la mânăstirea Snagovului, şi Pai omorit. 

Anul 11664. Galeaţţo 2 mal pre urmă acâstea scrie despre | 
români: «În luna lui Iunie din anul 1664, turcil ai purces 
cătră Buda, şi acolo-aă așteptat pe prinții din Moldova şi 
din. Valahia, carii din porunca porţi! aducea (6te oștile câte - 
puluse aduna în ţerile sale.» Ci prea vestitul Enghel3 dice: 
«În 9 Maiă din anul 1664, iarăş au trebuit Grigorie Ghica şi 

“Istrate Dabiţa se mâriză în Ungaria cu oști, și ati fost de față 
la încungiurarea celăţei Leva, carea s'au slobodit prinegene- 
rariul Susa, că bătaia cea din 19 Iulie al anului de acum; 
din carea, precum mărturisâsce hronica lui Filştih, Grigorie 

„Ghica (și Dabita). încă la început au lugit, perdendu'și mol- 

 dovânil și munteni cortorile, tunurile și tote. gătirile, așa 

cât căpeteniile numai în hainele sale a scăpat. Mal încolo 
la „bei sau patru mil de carre cu câte opt bol aă venit pe 

„+ Anonymus Valachicus în Ms, 3 Engel in receni. Hist. Vala- | 
cap. 4, , 

2 Galeazzo tom II. p. 431. chiae Part. 1. p. 311.
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„mâna. nâraitot celor Diruitoră, de la turci. În -bălaia acesta 

“Sati noroit și au perit Consiantin păharnicul cel mare, fe- 

ciorul armaşulul Radul Vărzariul ; Preda logofătul cel mare, | 

“Buxanul, Derivascul și Cepariul, caril toți ai fost ameste- 

caţi cu Stroia vornicul şi cu Dumitraşco Cantacuzenul spre 

surparea bosrilor. celor mal de frunte, cu se o pâtă apoi sin- 

guii domni, începând de la Constantin Cantacuzenul; drept 

“ acâia dice hronica lu! Filștih, că perirea acestora au fost 

“osândă de la Dumnedeii trimisă. Osânda acesta ati căqut - 
şi pe Grigorie vodă, după ce sai înturnat el pre: întăia - 

Avgust de la 6ste; pentru că i-aii murit pruncul cu grâz- 

nică morte rântezând ca cai, carele sai astrucat în bes6- 

rica lul Matheiii vodă. Grigorie Ghica vodă încă temându-se - 

ca se nul pedepsâscă turcii pentru greşâla ce o aii făcut 

la Leva şi pentru uciderea lui Constantin Cantacuzen, Şi 

neavând cine se'l sfătuâscă bine, în 20 Noemviie din anul 

1664 ai fugit prin Ardl în Germania unde sau făcut ca- 

tholic. Acâsta e spunerea cea adevărată a hronicel.> 

Iară Istoria Bălăcenâscă ! dice: «Când au fost întâiulea - 

(nu adoilea) an după ce aă sugrumat „pre Constantin Can” 

tacuzenul postelnicul, - adecă în anul 1664 (nu 1665), ia 

răș ai venit poruncă lui Grigorie, Ghica vodă și lui: Istrate. 
Dabiţa vodă, ca se mârgă la 6sle spre Buda, carii mergând 

la Husain başa din Buda, acesta i-ati dus la celatea Leva, 

de o aii Dătut,. dară nimica au putut se! strice. Iară vizi- 

riul cel mare Chipriuli: era la altă cetate ce se chiamă Sân- - 

gothard : acolo veniră o samă de oşti nemţesc! cu genera- 

riul Montecuccoli; iară la Leva, unde era Husain bașa și! 

domni) „ţerilo: românescă cu o samă de tătari, veniră alte 

oști cu generariul Susa, înteu amândoao locurile bătându. - 

„se, aii biruit creştinii -pe turci. lară după ce fusere bătuți 

turcii, viziriul se temea de impăratul se nu'! facă ceva re; 

ci Panacotahie marele“ dragoman punându-se mişlocitorită, 

1 “Codex Ms. Balacianianus ad h, a. p
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ai împăcat pre amândoi împărații (precum scrie Galeaţţo 1, 
în 10 Avgust din anul 1664), ca în 20 de ani se albă pace. 

Într'acdia, bălaia la Leva voind Grigorie vodă se'și arate vi- | 
tejia, au dat bătae cu- nemţii, și o rotă de nemți de toto 
ai prăpădit, iară mat pre urmă au învins nemții, şi ro- 
mânil fugind se împedeca. de lutul cel mare, şi aşa pe forte 

mulți boâri şi pre alțil i-ai tăiat nemții. Iară după ce sati 
făcut pace, amândoi domnii n'aii cutezat se dea faţă cu vi- 

„ziriul, pentru” că îl bătuse nemţii, ci fiesce-care ai: venit 

la ț6ra sa, şi fiind obiedii la turci, ca fără de ferman se 

nu se întorne, ait luat scris6re se. mârgă la viziriă, că de 
“nu vor merge mal pre urmă va fi mat reu. Iară Istrate 
Dabiţa având sol la pâ:tă pre Chirimil Drago, carele mai 

pre urmă âă fost şi domn, acesta i-aii scris se mârgă pre 

capul şi pre sufletul lut. Acâstea audind Dabiţa. vodă sati 
întors înapoi, şi sau dus la viziriul. Deci viziriul mustrân- 
du'l puţinel, i-ai dat iarăș domnia și Sai întors la Moldova. 
Iară Grigorie vodă nu-cuteza se mârgă pentru vicleniile bo6- 
rilor, căl spăria,. că Vor sel ia și se! ducă la viziriul ser 
tae capul. Deci spăriindu-se sai rădicat cu tâtă casa sa, 
“sau dus în (6ra nemțâscă de 'aii şedut acolo câtă-va 

vreme.» Anonymul. românesc? încă scrie: «Iară. Grigorie 
vodă mergând cu oști din porunca împ&rătescă la țera un- 
gurâscă (nu leșescă), și acolo biruindu-se turcii, el Grigorie 
vodă au fugit în țeră, şi temendu-se, și-aii luat dâmna din 
Țera Românescă și ati trecut în târa leșâscă: au domnit 
anl 4.» Vedi cum nu se nărăvâsce Anonymul nostru cu 
alții pentra trecerea lui Grigorie Ghica vodă.. 

“Mie mi'se vâde, că mai drept scrie loan Betlen 3 carele 
dice, că Grigorie Ghica vodă la Leva Saii fost înţeles cu 

„nemţii, pentru carea înțelegere şi pentru cea prea timpurie 
“întâreere a casă Vaii Și pârit Hus sain. ba: a din Buda, careie 

i Galeazzo |..e. ! E 3 Ioannes Bethlen edit.. Vienn, 2 Anonymus Valachicus in Ms. _ 
cap 44. 1782. 8. p. 194. seqq. 

N
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[u sugrumat pentru perderea de la Leva, la viziriul, ŞI a- 

cesta Lai sorocit . înaintea sa; „dară Grigorie Ghica nu ai 

mers, ci trimeţendu'și dâmna care era grede în Arddl; el . 
ai trecut prin Polonia în Germania. Dară 6ră: spănzurataiă 

nemții pe 700 de moldovâni și muntâni la Strigon? şi 6re 

Dumitraşco Cantacuzen vistisriul cel mare din Valahia fu- 

gitau cu 40,000 de ialeri, ce'i trimisese Grigorie Ghica vi- . 

“ziriulul au nu? precum dice Ghebhardi 1, judecă. tu. 

Anul. 1665. La anul acesta dice istoria Bălăcenâscă 2: 

«După ce ai pribegit Grigorie Ghica vodă, bosril ţerel 

strângându-se, ai trimis la pârtă seși câră domn, ȘI S0- 

cotea că de le va fi indămână, se pună domn pe-Dumi- 

trașco Buzăanul. de la Căpătinesci; iară când at sosit a- 

colo, ai: aflat „pe Radul (XIII), feciorul lut Leon vodă rân- 
duit domn de la turci. Acesta vtdend.bocrii, n'aii cutezat 

mal multe . se qică, ci sau lipit lângă Radul, că și el 
trăgea pe boâri cu cuvinte blânde, şi aşa aii venit în (6ră. 

Punându-se Radul (XII) domn, şi venind în țâră, toți bosril 
şi slujitori! cel eşise înainte după obicâiu, cu. pompă mare. 
Pau dus în scaun, şi toţi cel mai mari și cel mai mici s'au: 
închinat lui. Iară domnul cătră toți sai ar&tat blând și mi- 
lostiv, şi avend pace și nici într'o parte fiind oştire, petrecea 
bine, în. primblări pe baltă, în vânaturi, în ospâțe pre la 

unil şi pre la alţi!, şi era toți veseli că aă fost dat Dum- 
nedei pace, odihnă și biușug de-iâte bucatele, şi nu avea 

alte griji, fără numai când venea timpul haraciului sel 
strângă și sel dea împărăției în timpul s&ă; ci acestă pace 

nu venea de airea fără numai că împăratul avea rsbă, 

de bătea Critul,. Şi Tera Românescă fiind departe, nici o 

bântuială.. avea. “ 

| Delchiaro 3 almintrelea scrie despre Radul XIII doranul 

1 Gebharăi. apud Engel in recent. Hist. Valach. Part. Î. p. 310, — 

2 Codex Ms. Balacianianus ad ann. 1665, 5 Anton. Maria Del 

chiaro p. 125. seqg.
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Valahiei, qicând:. «Într'acâi ia Gre-care Radul, carele sai po- 
reclit stridiaţi sai vindătoriă de scoice, grec de nem, sat 
cum dic alţii arnăut, luând împrumut 400 ;000 de taleri, 
ai cumpărat domnia Valahiei, cu prea mare pagubă a țerei. 
aceia, carea ai trebuit se plătâscă detoriile cele de neseţi- 
6sa mândrie a prințului său celui strein făcute, și de o: 

- dată se gemă supt mal multe și mal mari greutăți, care 
întru atâta at stricat țera, de mal pre urmă ai trebuit să 
se j&luiască porţei lurcesci> 

Ci prea vestitul Enghel 1 - scrie: - <Radul a domnit de 
la 12 Fevruarie după cărindariul cel vechii din anul 1665, 

„Patru. ani până cătră începulul anului 1669. Bocril mun- 
tenesci după fuga lui Grigorie Ghica vodă mersâse la Ța- 
rigrad, şi aci le-au dat domn pe Radul fiiul lui Leon vodă 
și aşa Pati trimis. Ja Bucuresci, unde au agiuns în 12 Fe-- 
vruarie din anul 1665.» Apoi însâmnă acelaș Enghel 2, qi- 
când: «Așa vorbâsce hronica lut Filştih, ci alle hronice nu 
bine fac pe Radul grec din Epir, și reă.îl numesc stridi- 
aţi; pentru că pe Radul Stridia lau spânzurat la Țarigrad 
în anul 1637, “după pofta lui Matheiii vodă.» 

Anul 1666. Despre Moldova așa scrie prea vestilul En- 
8hel3 la anul de acum: «Mat încolo nemica aflu insemnat 
despre Evstathie sai Istrate Dabiţa, fără numal. acâsta, că | 
Și-au măritat fala după 6re-care bărbat a nume Duca, ca- 
rele « era născut din părinți de rând; dară prin destoinicia 
sa și prin ajulorinţa . lui Dabiţa aii ajuns la cea mal de 
frunte deregătorie boerâscă în Moldova. După tste catasti- 
curile prinților Dabiţa au domnit în Moldova numal 4 ani, 
adecă până la anul 1666. Dară despre Duca așa scrie 
prințul Dimitrie Cantemir î: «EL din nascere era grec din 

! Engel în recent. Hist. Vala- | + Princeps Demetrius Cantemir | chiae Part. 1. p. 313. tri _ iri 2 [dem Engel ibidem în Notis, | în Hist. Osm. Regni Lib. 3. Cap. 
* Engel in recent. Hist. Mol- | 12: Nr. 14. in Notis ad Vocem faviae. p. 275, Dula, Ă
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Rumeii. Dinirui început ati fost şerb la un neguțătoriii din * 
Iași, după acâia Vasilie. Lupul vodă lau făcut camerling, 

apol Stefani (XIII). feciorul lui Vasilie vodă Pau făcut bo- 
6riă, şi însurându-se .cu fata lui Istrate Dabiţa, mal pre 

urmă prin bani şi prin prâteni au dobândit. ȘI principatul, 

cu adevărat era om neînvă&țat, dară era mare politic, și pe 

„vremea sa Sau numerat între cet mal vestiți şi înţelepţi 
bărbați; fostaă prinţ de rel ori în Moldova şi odată în 
Valahia; dară cătră sfârşitul vieţii dându-se spre iyrănnie şi 

lăsând direptatea, sau vindut prin bo6ril moldovenesci, şi - 

cădând în robia. I6șilor, au murit în Varşavia.» 

Istoria bălăcenâscă ! încă dice: «Intru acest: timp în Mol- 
dova murind Istrate Dabiţa' vodă, boii ţerei sai dus la 

“pârlă împreună cu Duca vistieriul Neca!, pe carele” soco- 

lise se'l pună domn, şi mal nainte aii trimes pe Statathie 

poslelnicul, ca se prindă porţile, sciind şi turcâsce, și ca 

se nu âmble alţii cu bani şi se ia domnia.şi se fie peste 
voia boârilor “erei: deci mergând atâta boerime la viziriul, 
şi rugându'l, ca-se le dea domn dintre dânşii le-ati dat voe 

seși algă, şi fiind că mal: nainte candidase e! pe Duca 
vistieriul, Pa adus bine îmbrăcat.la viziriă şi Pat îmbrăcat 

cu căltan, dândul domnia, și dându-și poclânele de dom- 

nie, și-aii luat dioa bună şi sat dus în ț6ra lor, dară nu- 

mal o'givăătate de an au domnit, și Pai măzălit; pricina 

„pentru, ce, nu scim; şi ai pus pre lliaş (sati -Elia III) fe- 
ciorul lui Alexandru (VII) vodă, -carele irăind în Țarigrad 

cra serac şi încărcat de dâlori!, când aă venit de la. pâită se 

fie domn, el nesciind. şi părândui-se că sânt niscari da- 
tornici, Sai asctins în podul casei, şi până nu sau do- 

vedit mai bine, n'au cutezat a se pogori. Deci făcendu'”! 

domn și venind în (âră multe milostenil au făcut săracilor - 

şi mult bine terei. Atâta de milostiv aii fost, cât şedând 

la divan îŞI ducea punga de „bani cu sine, și "de se în- 

  

! Codex Ms, Balacianianus ad, h. a.
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tâmpla ca vrun datornic se tragă pe vrun serac, carele 
„nu avea de unde se plătâscă, scotea el bani de ai lui Și 
plătea. Așa era Ilias vodă, dară cel buni nu trăesc mult 
cu „norocire, pentru ce numai Dumnedeii scie, că pre acesta 
încă Laă măzălit. și sati dus în Tarigrad iarăz sărac, cum: 
au fost, Și au murit în sărăcie, remâind în urma lui o fată 

„carea trăia din mila creștinilor. În locul lui Iliaș vodă ia- 
răş Sai. pus Duca domn de la împărăție âmblând cu me- 
şteșug Căpariul cel bătrân, de i-ai scos domnia, dând bani. 
mulți, şi ai făcul nevoe bietului Iliaș.» 
“Tot isloria bălăcenâscă 1 așa grăâsce: «Radul ( (XIII) vodă 

având un cocon anume Stefan, și Duca vodă din Moldova 
„având o fată anume Catherina, Sau logodit amândoi, la 
carea logodnă în Ţera Românescă au fost mare veselie și 
ospățe multe și jocui, carea nu logodnă, ci nuntă crăiască 

se putea numi; că Radul vodă aii slrâns 6tă boerimea [erei 
cu tote jupânesile și au întins corturile în d€l despre Mi- 
haiu vodă în drumul Cotrocânilor, acolo fiind ospâţe în l6le: 
dilele, au adus pehleivani de cei ce juca pe funi și alte jo- 
curi, adus'aii şi pre un pehleivan harap Chidaiă carele făcea 
Jocuri minunate și nevădute pe locurile nstre. — — — În 
Moldova încă s'au făcut mare -veselie și ospâțe. 

Iară prea vestitul Enghel?, scrie: «Elia (III) feciorul lui 
Alexandru Iliaș, de la anul 1666, până la 1667. Noi ur- 
măm aci lul Cantemir, carele dice, că Elia nemișlocit au 
urmat lui Dabiţa. Însemnarea din laşi, și a lui Sulţer: die, 
că Duca ai domnit Ș6se luni, îndată după socrul săi Da- 
biţa.> Dară aci greșâsce prea vestitul Enghel lăsându-se de. 
însemnarea din lași; pentru că Elia al treilea n'a domnit 
mai de multe ori, fără numa! odată în Moldova, precum 
se vede -și dintru acelea, care Ensuş dumnealui Enghel 3 le 
aduce despre satul Cosmin, cel dăruise Stelan V mânăs- 

N 

'[dem Codex Balacianianus ). c. 5 Idem Engel in Hist. litteraria 
2 Engell. e. : Valachiae et Moldaviae p. 75.
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tirei de la Putna, dicend: <Porunca prinţulni Iliaș Alexan- 

dru-la vornicul German se așâde marginile otarului  Cos- 
minului din 24 Aprilie 'al anului de la zidirea lumei 7175, 
iară de la Hs. 1667; judecata aceluiaş prinţ în pâra cu 

Lucaviţa din 16 Aprilie al anului de la plăsmuire 7176, 

iară de la Hs. 1668.» Acdia ce dice Enghel! adecă: că 
Elia 1 aă dobândit domuia Moldovei cu bani, încă nu pâte 

fi adevărată, pentru: câle ce dice Istoria Bălăcenâscă des- 

pre dânsul. Despre nascerea lui Duca: vodă vedi și pe Del: 

chiaro la anul 1674. 

Anul 1607. Așa dară bine dice însemnarea din Iași, că 

Elia TII, ai urmat lut Duca vodă, şi că ati domnit do! an! 
şi şăse luni după olaltă, nu în doao rânduri, cum se în- 

şală prea vestilul Enghel?, carele ma! bine nimeresce sco- .. 

pul Istoriei, când scrie: «În domnia lui Elia se vâde, a 'se 

fi întâmplat,.ce se dice în teatrul porțel ottomanicesci, că . - 
la începutul anului 1667 au dus lătarii 100;000 de robi 

din Polonia prin Moldova. Solul leşesc în luna lui Maiă 

ati trecut prin Moldova cu 250 de argați ca să se jăluia- 

scă pentru acâia la pârlă, şi trecând tâte i s'a dat de câte. 

ati avul op, numai domnul Moldovei nai mers pe. curte- 

nirea lui, din mândria sai din porunca 'porței,: nu se. 

pole sci. i Sa 

Anul 1668. La -anul acesta scrie Istoria Bălăcenescă 2 pre-. 
cum urmeză: «În acâle timpul vedând pârta, că domnil 

țere) se keignesc de cătră împărăție au poruncit, se fieobi- 

câiu, ca la al treilea. an se mârgă domni la portă, se sărute” 

“mânele împăratului și seşI inoiască domnia ; și acest obicâiti” 

mult, timp aă ţinut. Deci având Radul (XIII) vodă poruncă” 

se mârgă al treilea an la portă, Sau rugat bo&rilor jerei 

1 Idem Engel in recent. IHist. Mold. p. 275. — ?- Engel in re-. 
“cent. Historia Moldaviae p. 275. — * Ms. Codex Balacianianus ad 

ann. 1668.
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se| mai primescă a le fi domn, şi bosrii primindul,: ai 
pornit: toți cu. dânsul la Odriiu, iară mai nainte ai trimis | 

pe Drăghici spătariul Cantacuzenul; se gate bine de poclo- 
nul domnului de pre la prâteni, și se dea în scire că vine 
domnul cu tstă boerimea, ca se'l primâscă cu toli se le fie 

domn, lăudându'l. că este bun cu era şi cu boril. Și mer- 
gând domnul acolo n'aii făcut multă întârdiare, ci i-au dat 
domnia, şi dendu'şi poclonul de domnie, sati: rugat, sel 
lase se mârgă pre la Țarigrad, ca seşi vadă casa; dară 
nu era lui pentru vedsrea casei, ci pentru mândrie, ca să 

se preâmble în pompă domnâscă prin Țarigrad, și slobo- 

dindu'l, prin Țarigrad au venit în (6ră. Întru acâste tim- 

puri fiind Drăghici spătariul Cantacuzenul !a Țarigrad cu' 
„Radul vodă, sau bolnăvit de ciumă, și aă murit, și dea-" 
colo Paii adus la mânăstirea Comana de Pai îngropat.» 

Ci Anonymul românesc: dice : «Radul (XIII) vodă Strida, 
let 1665, fecior a lui Leon vodă îngreuind (6ra cu biruri, 

Și mergând jalbă, împărăţia lat măzălit, iară el se aşedă 

„cu bosril,. că va păzi obicâiul ţerei și va seste pe greci din 
ț6ră. Deci mârse Drăghici spătariul Cantacuzenul, la pâr- 

tă, și întări domnia, iară Balasache păharnicul. otrăvi -pe 
- Drăghici Cantacuzenul, de ai murit, şi prin sfatul acestuia 

şi a lui Nicolae Sofialeul și al lui Stroia Leordânul vrând 
Radul vodă, domnind ani 4.» Așișderea scrie prea vesti- 
tul Enghel? din -Filștih, numai cât adaogă, cu Radul XIII 
vodă, când sai întors prin. Țarigrad, ai luat și ma! mulți . 

greci cu sine, şi au cumpărat scule de 40000 de taleri, Și 

„ai făcut pe bocri se ia detoria pe [6ră, apoi că acelea,. 
care le voii scrie la anul viitoriii din Istoria Bălăcenescă, 
adecă: cum sau strâns bocrii la' Mitropolie şi ai mers la 

portă asupra Radului . vodă, s'au întâmplat în 3 Dechem- 

vrie din anul 1668. “ 

  

1 Anonymus Valuchicus in Ms. > Engel in recent. Hist. Valach. 
cap. 44 î "| Part, L..p. 814'seq.
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"Anul 1669, În 4 Martie din anul acesta 1669, ai întă- 
rit Mihail Apafi prințul «Compilatele> care sânt a doaoa par- 
„te a legilor ardelenescii, nici sânt mal bune pentru ro- 

- mâni de cât aprobatele, despre care am cuvintat la anul 
1653. «Iară Radul XIII domnul muntenesc, precum scrie 

istoria Bălăcenâscă 2 venind din călătoria de: la Odriiu în 

(sră, cu toţii: au petrecut bine până la un timp, după a-. 

câia Cantacuzenii iarăș ai început a amesteca. lucrurile, 

precum le era. obiciul, şi a turbura pre unil din, bosri, 
dicend, că au audit că sau sfătuit Gmenii Radului vodă, 

Sofialeiă clucriul şi cu Balasache păharnicul şi. cu alții, 
ca se. omâră, și indemna ca să se scâle asupra Radulul 

„ vodă și asupra 6menilor luj, să! scotă din ţ6ră afară, şi 

„ acestea nu pentru altă le făcea, ci. socotea ca 'tot-deauna 

se fie el mai mari, alunecânduse cu firea, că vor fi cele ce dic 

Cantacuzenii, au scris pre la căpitani și pie la slujitori, fiind. 
„Şerban Cantacuzenul spătarii mare, să se strângă toți în. 

Bucuresci. lară Radul vodă nu scia de acâstea, şi . „strân- 

- gânduse într'o di numa! din curtea cea domnâscă - ai fă- 

cut tare rădicare, și au început a sfriga . că va sel o0- 

“moră Radul, vodă, și ai eșit bocrii şi gl6ta, şi s'a strâns 

la Mitropolitul Theodosie, spunânduii jalba, cum au vrut 

"se omâră grecil, ci nu trecu multă vreme și iată - veni şi 

Radul .vodă' şi multă pricină având cu botril, sai dus apol 

la curte. Iară bo&ril s'au dus de ai mas n6ptea cu pază bună 

„de frica Radului vodă, și nâptea s'au gătit de cale, şi a.doaoa 

qi des de dimincţă au pornit la Enifiriă, uride era împăratul, 
se pârescă pe Radul vodă și pe. grec). Radul vodă încă ai 
trimis -pre Alexandru Iliaş ȘI pe Dumitrășco postelnicul Ca- 

„vamallaul,: îndată se agiungă, la caimacanul, se-l spună 

jalba, cum fără nici o pricină s'a rădicat bosrii. asupră' 

cu pâră, Și fiind caimacanul prâten, Radului vodă, sau mâ- 

  

1 Conclusio Copil. Constitat 2 „Codex Ms. Balacianianus ad 
Transilvaniae. . annum. 1669.. | 

| Cronica românilor. Tom III, Mă „UA
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-niat pre boâri, şi mergând bocrii la dânsul i-ati mustrat 
re, şi de nu ar. fi lucrat bosril cu. meșteșug supţire, nu 

ar fi putut se! biruiască; ci turcii nici Radului vodă, nici 

bosrilor credenă, au trimis pre un agă Ja Bucuresci se cerce 

lucrul, din ce le-ai venit gâlceva, şi precum va afla, mer- 

gând îndărăpt aşa se spună. Iară botril saă îngrijat, te- 
mându-se, că inergând la: Radul vodă, îl va apuca cu vorbe 
pre aga și cu daruri, şi se va întorce lucrul spre reul lor, 

căuta oin carele se albă pretenșug cu aga, câ sel apuce 

el mal nainte, ca nu cum-va se le facă vre-o perire, și gă-" 
'siră pre un grec, a nume Pavel, carele de multe ori cerea 

la Turci se ia domnia țerei, pre. acesta aflândul, Paii.rugat 

se grăbâscă' cătră aga, ca se riu asculte de cuvintele“ Ra- . 

dului vodă, nici se 16 crâdă, ci se grăescă de bine pen- 

"tru bo&rii ţerei, și lur aga făgăduiră multi bani, iară lui 
Pavel făgăduiră că'l vor câre domn. Acâstea audind Pavel, 

cu tolă putsrea. au lucrat de au tras spre „partea bo- 

rilor pe aga carele mergea în ț6ră. Deci bocrii îndală au 

însciințat pe. bosril cei ce remăsese. în |6ră, pentru ce-vine 

turcul, dicându- le se scâle” țeră multă înantea Iul, jăluin- 

du- -se în cântra lul vodă și a grecilor. Și aşa ati făcut, că 

aii scos tot fâliul de fete şi de mueri,: care dicea că le-ai 

ruşinat; de copil, carii dicea că le-au făcut acel licru gro- 

zav; de 6meni caril dicea că i-au prădat şi i-aă căznil, şi 

altele multe. Deci întorcându- -se îndărăpt turcul au spus 

jalbele cele mat mari care le făcea ţâra asupra Radului 
vodă, și întru acesta ati remas nevinovatul Radul vodă ju- 

decat ca un vinovat, şi vinovaţii şi reii boâri s'atiîndrep- 
tat și le-ati dat voe se ŞI alegă domn pe carele vor vrea şi 

se'l aducă .sel îmbrace cu căftan. Inse ei pe cale mergând 

candidase pre Antonie vornicul din Popesci, de Pralova, şil 

aduseră del îmbrăcară cu: căltan domnesc, iară Pavel cu 

făgăduinţa bosrilor remase în deşert. Aceste făcându-se, aii 

trimis porta de ai rădicat pe Radul vodă, și ai prins pe 

doi bo6ri greci, caril se dicea că sânt pricina relelor celor
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multe, adecă pe Sofialeă și pe Balasache; şi pe Sofialei 
țiindu'l închis câtă-va vreme la ocnă, - acolo lau spânzurat; 

iară pe Balasache Va dat în mănile unor dărăbanți, de 
lau trecut Dunărea, şi i-ai dat drumul Țarigradului. - Iară: 

“celOralalți greci alâta bătae le-au dat slujitorii, cât mul 

se mira, că: mal pot trăi, mai ales.lui Pascvale gramati- 

culul. Pre. altul iarăş forte reu îl bătea, cât striga pe popa 

sell cuminece, Acestea ati pătimit greci! după Radul vodă. — : 

Intra acestea - timpuri ai luat turcii Candia cetatea cea 

mare a Critului, carea în multă vreme bătându-se abea o 
ai biruit, și tot ostrovul Critului Vai supus șşie. Turcil.> 

Prea vestitul Enghel 1 din Filztih. scrie, că Antonie vodă 

“în.19 Aprilie au sosit în Bucuresci, şi-în Vinerea mare ait 

împărţit deregătoriile boeresci, apor” în . diua de Paşti au: 

jurat el ţerel şi (ra lul. De aci înainte. scrie ca și istoria 

Bălăcenescă 2 carea vorbesce precum urmeză : «Luând dom- 

“nia Antonie ai venit în (&ră cu toţi bodrir şi i-a “făcut . 

pompă după obiceii, şi se bucura toți fiind că este fiiul ţerei, 

nădăjduind că va îi bine, și el va fi drept, -liind-că era şi 

bătrân, și ati boerit pe bosri după rânduiala, sa, şi lucru- 

vile ţerei, şi gâlcevile despre toți se aşedese. Iară feciorii - 

lut Constantin postelnicul Cantacuzen, Miha! postelnicul Ma- 
theiii cupariul și Iordache, găsire vreme se caute mâriea tală- - 
lul lor, din cine ai fost? şi închisără pe Stroia vornicul Leor- 

denul, vinuindul că el ai fost pricina morţei tatălui lor, şi 
Pai scos la divan. E! tăgăduia dicând, că nemica scie de a- 

cesta; iară feciorii lui Conslantin scosere nisce răvășsle, di- 

când că sânt ale lui, care le-ai scris la Grigorie Ghica vodă, 

şi fiind Constantin Cantacuzen postâlnicul în părţile apusu- 

lui spre nemți, și la Veneţia și prin alte locuri, dicea că sar fi 

întâlnit cu Grigorie Ghica vodă şi având vorbă pentru mortea 
tatălui săi, se fie arstat Grigorie acâle răvășele;. alţii (ic că 

' Engel in' recent hist, Valachiae Part. Î. p. 815. seq. — ? Co- 
dex As. Balacianianus h. a. : -



nt e 
i le-au dat Grigorie; alții că sunt scrise dintr'acâlea. Deci 
închidend pe Stroia vornicul în - pușcărie, i-a făcut _jude-- 
cată de morte şi Vai pus întrun carr cu doi boi, numai 

„cu antiriul şi cu nădragi, și au pus nisce priviți la carr, 
şi i-aă spândurat răvașele acelea, şi așa cu acâia pompă 
Vai trecut prin tîrg, și Pai dus la mânăstirea Snagovului, 
însă nu laii omorit, -ci fără de voia lui Pai călugărit; iară 
el au strigat: fără de voe îmi „este, Dâmne! și vrea se! 

"pună numele Silvestru, iară el dicea.: nu Silvestru, ci Meh- 
met. Așa fu călugăria, vornicului Stroia. Mai închis'aă pre 
aceste timpuri şi pe Negoe postelnicul Secuanul şi I-au tăiat 
nasul, pentru ce nu scim. Mal închis'aă și pe Bălăcenul și 
Tai scos sei tae capul, apol Pai ertat, „pricina nu scim; 
pârâşii lor vor da samă» | | 

In anul acesta sai măzălit și Elia III domnul Moldove! 
şi Sai pus în locul lur cua doaoa domnie Duca; că scrie 
prea vestitul Enghel! precum urmâză : «Duca a "doaoa 6ră 
ai. domnit în Moldova de la. anul 1669 până la 1672; așa 

“dară domnia Duchei aă ţinut 3 anl. i 

Anul 1670. Precum mi se vede, în anul acesta sau în- 
tâmplat ce se scrie în istoria Bălăcenâscă ? cu cuvintele a-. 

„câstea: «Intru acest timp aă' venit poruncă şi lui Antonie 
domnului muntenesc, se mergă cu 6sle la Bugiac, se scotă 
pe Nohai de acolo şi din hotarele Moldovei, că se înmul- 
țise şi făcea multe r6le şi bugecânilor și moldovenilor, ŞI- 
„mergând seraschirul- cu mulţi turci și cu tătari, și Duca 
cu moldovenii, cu anevoe i-ai scos, mai mult cu vorbe 
bune și pacinice, de cât cu bătae, că să lemea de dânșii, 

fiind mulți și vit. şi de muite ori s'a strins se dea bă- 
„tae cu turci, atâta. cât era toți în mare grijă. Mal pre urmă 
er de bună voe au trecut Nistrul de ceia parte, și oștile 
sau întors -pre la locurile sale, şi Antonie ai venit î în „Scaun. 

"Engel în recent. Hist, Mold. > Codex Ms, Balacianianus ad 
p. 275. “ h. a. A -
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-Disu-s'at la anul 1664, că după hătae de la Leva: și de 
la Sângothard între turci şi între nemți sait făcut pace. 
Pacea acesta cum sai făcut, nici împăratul Leopold 1, nici 
sultanul Mahomet. IV au voit să se vestescă la toți. Drept 
acâia ungurii fârte sau bucurat şi aii început a se sfălui 
intre sine, cum să.se scotă de. supi casa Austriei; ci sfatul . 
lor fu vădit în-anul acesta 1670, și mulți dintre unguri 
Sau prins, între cari! cel mal de frunte aă fost aceştea : 
Franţisc Nadajdi, Petru Zrini, Franţise Franghepan, Fran- 
țisc Bonis și Tattembac, precum mărturisesc Ioann Betlen 1, 
Ghebhardi ? și Stefan Catona.?. = 

Anul 1671. “Zaluschi + "aduce înainte o poruncă a oblădu- 
jrey leşesci din luna lui Ianuarie al anului: 1671, cu carea - 

se opresc podolânii, de a năvăli în Moldova; de unde se 
vede că acuma începuse înțelegerea cea .rea. între turci ŞI - | 
între poloni, și că Doroezenco cozadul aţița pe moldoveni 

asupra polonilor. _ 

“Despre cei ce sai prins la anul trecut în Ungaria, aşa . 
scrie Stefan Catonaj:" «Franţisc Nadașdi judecătoriul. curțel | 
cel crăesci din Ungaria în Beci, numa! -cu o tăetură a ho- N 
heriului -și-aă perdut capulsîn 30 Aprilie din anul 1671; 
întru aciași di s'au tăiat capul lui Zrini și al lui Franghe- 
pan dară cu trei tăeturi în Neoştadiii, şi al lui Tattembac 
în Grecii dară mal târdiă-adecă în 3 Dechemvrie, Pe mai i 
mulţi alţii caril aă fost. amestecați cu dânșii, parte i-au 
tăiat, parte i-aă sârgunit, iară lui - Franţisc “1 Racoți mu- 

“mă-sa' Sofia Batori i-ai scos grațiă, lătuș au plătit pentru L 
răscumpărarea capului 400,000 de florinți. >" Așișderea scrii | 
“Toann Betlen 6 și. Ghebhardi?, numai cât „die, că lui Na 

! Ioannes Bethlen în Historia] 5 Stephanus Katona în Epit. 
Transilvaniae ad h. a. Chron. part. [l. p. 9255. , 
„2 Gebhardi Part. III. p. 268. seq. * loannes Bethlen in Hist. Tran- | 

3 Stephanus Katona in Epit. | silvaniae Past. II. p. 97. Si 
Chronol. Part. III. p. 253 seg. | 1 Gebhardi in Fist, Hang. Part, . 

+ Zaluski Epist, |. p. 297. | IIl.p. 272. E
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daşdi, lut zeini și lui Franghepan li sai tăiat capetele, nu 

în 30, ci.în 29 Aprilie, şi lui Bonis încă întru aceia di îi 

Sau tăiat capul în Pojon. : 

"Despre Valachia dice istoria Bălăcenâscă !: «După veni 

rea, lut: Antonie vodă de la Bugiac Sau „făcut vrajbă între 

"bosri. Mareş banul, Radul Creţulescul, Şerban Cantacuze- 

nul spătariul, şi: fraţii” lui se măriră, se împuterniciră preste 

modru și de, alți nu băga samă, nici îl socotea se fie ceva, 

și cum că aşa Sat tărit, dintru acâsta încă se pote culege: 

în vrâmea ce sSaii dus Mareş banul la Craiova, nu saii dus 

smerit ca. alți bani, ce saă dus cu mare pompă, cu sl6g 

bănesc, cu trâmbiţe, cu dobe, cu surle, cu gldte şi cu mulți 

copil de casă cu sulițe, și înaintea lul mergea vr'o câți-va 

povodnică îmfrumseţați, iară după ce au venit la Craiova: 

în judeţ pe bocri aşişderea îl bătea, cu bastâne'ca şi proşti, 

carea şi în Bucuresci o făcea. Acâsta. vădându-o bosrii, mai 

": vârtos. cel mâhniţi, se scăpa de dicea câte un. cuvint îm- 

protivă, care cuvinte audindu-le Mareș banul şi Creţulescul, 

și Serban cu: fraţii lui postâlnici, li Sau nălucit, cum că 

- Gheorghie Bălânul cu al lui şi cu câialaltă bocrime a ţerel 

- ai făcut sfat, ca se omoră pe Mareș banul, pe Crețulescul, 

pe Şerbâin spătariul şi pe ceia-lalți al lor, şi Mareş banul 

lomendu- -se au fugit'în Lovişte la Cornet în mânăstirea sa, 

şi ali scris la vodă şi la ceia-lalti, că pentru frică at fu- 

- git acol6, ca se nul omoră botril. Antonie vodă i-au scris 

se vină şi se caute: cu cine are judecată, și de acolo ai 

_venit în Bucuresci şi împreunându-se cu ceia- alţi al lor aă. 

vorbit multe; iară Antonie vodă au făcut divan şi au eşit 

acel bo€ri jeluindu-se de vornicul Gheorghie Bălânul şi de ai 

lut cum în taină sati vorbit cu altă boerime a (erel seu- 

cidă pe boâril- mal sus numiţi ; iară Gheorghie Bălenul 

_Şi Hriza. visticriul ginerele lui şi fiiul lut Ivașco Băl6nul, şi 

Stanco vistieriul, Bucenul, şi Radul vistiariul Şerbescul. Și 

1 Codex Ms. Balacianianus ad h. a. 
i
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alții tăgăduind, că nu le este scire, nici în gând ai âvut 
acest lucru de care li se face acum năpaste. Cu aceste 
vorbe sai spart divanul. După divan ai. eşit poruncă să - 
se ducă o samă: de bo&ri la (sră, şi ai măzălit pe. Hriza 
din vistieria cea mare și pre Ivaşco feciorul lui Gheorghie 
Bălenul din agiă; dicând că nu trebue se fie slujitorii pe 
mânele lor, și ai făcut pe Matheii Cantacuzenul, fratele 

- spătariulul Şerban aga mare și pre Ivaşco Bălânul Pai fă- 
cut comis mare dicând, că de ce 6ră este tatăl lu! măză- 

„lit, se nu fie şi feciorul, și. pentru acâia ai început bosril 
cel mal sus numiţi a turbura lucrurile, ca vodă, se ia de 
lu boerime şi se le dea-la 6menil lor, și așa se porte ei pe 
vodă de nas după plăcerea lor; că atâta îi scurtase tdle 
veniturile, cât de mâncare încă nu erâ sătul, nici de bău-:. 
tură. In di de dulce carnea de vită numai cu apă sărată 
o făcea; în di de sec lintea și fasolea cu apă și cu sare 
i-o. da de mânca; vin fârts puţin, cât fiiul lui Antonie vodă 
cumpăra din tărg pe bani vin.» 
„Așa scrie şi -Filştih 1, carele :tocma așa. apără pe Canta-: 

cuzeni pretutindenea precum îl împunge Istoricul Bălăce-. 
nesc, pre unde pste. Apoi dice: «Înţru' resplătirea faceri- . 
lor. de bine ale lui Antonie vodă visticriul Hriza, -păharni- 
cul Staico și Radul Șerbescul Sau dus la Odriiu, şi au ne-: 

_grit.pe Antonie vodă că nu e harnic de a domni. In Odrii 
Sai întâlnit ei cu Grigorie Ghica fostul domn muntenesc, că- 
ruia nui plăcuse a rămânea în (erile de supt casa Austriei, - 

. ci mers6se iarăș la turc], și dobândisă graţiă, doră ca se șpio- 
nescă printr'ânsul tainele curței de la Becl: — — Cu Grigo- 
rie Ghica sșa dară înțelegedu-se numiţi! boeri prin multe da-. 
ruri atâta ai făcut, de Antonie vodă sai măzălit, şi. în locul 

lu! s'au pus Grigorie Ghica cu a doaoa domnie. Antonie după 
aceia, ai trăit în Țarigrad şi acolo ai şi murit, el aă fost - 

„moș principessel Mariel văduvei lui Constantin Brâncovânul. 

1 Filstich apud Engel in recent, Hist.' Valachiae part. Î. p. 316 seg.
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Despre Moldova dice istoria Bălăcenscă 1: «Intru acestea 

timpuri. sai sculat (âra Moldovei asupra lui Duca.-vodă 

“domnului să, fiind cap lucrului acestuia, Checul serdariul, 

. carea strângendu-se din glos; ce se dic gloseni, au venit: 

la lași și ai tăcut mare gâlesvă lui Duca vodă, măcar că 

şi “Duca ai strâns ste, cât ai putut şi hătmanul Bu- 

cuș cumnatul lui Duca vodă ai eșit cu: oşti înaintea lor, 

de sai bătut cu dânșii, dară nemica ai isprăvit; ci. i-a 

„căutat se lase țâra şi așa sai dus „la turel. preste .Du- 
năre, şi ai scris la împărăție, «cum sui nebunit o samă 

de 6meni şi fără nică o vină fac gâlcevă, aducând pe 

bo&rii țerei. mărturie că „toți era cu dânsul. Într'acâia îm- 

părăţia aă trimis pre un aga se întârne pe Duca la scaun, 

și ai scris şi bașil se dea urci, se gon6scă pe cel rel ȘI 

nebuni. lară Duca înțelegând, că mulți merg sel pârâscă 
la pârtă, şi sânt în Dobrodea (saii Dobrodiţiu) și având pre 
aga turcul cu putere, şi şi ale sale oști, i-au bătut şi i-au 

spart, gonindu' înapoi preste Dunăre și pre cel ce-i-aii mai 

găsit strânşi în ț6ră, i-au împrăștiat ş şi s'au înturnat în scaun . 

Duca, și pe căpeteniile turbucrărei i-au prins de i-ai omo- 

rit. Dâmna lui Ducaeîn turburările acâle era în Ţâra Ro- 

mânescă la Drăgănesci, apol aședânduse turburarea s'aă în- 

"turnat în Moldova.» Sulţer 2, dice : că rescola acesta asu- 

pra lui Duca vodă sait făcut î în 29 Octomvrie din anul 16714; 

că bașa carele Vai dus înapoi în scaun sai numit Caplan . - 

bașa din Alepo; că Duca vodă sai întarnat în scaun Ja în- 

ceputul anului 1672 ; că armânii cu Heicul povăţuitoriul lor 
încă ai fost amestecați în rescâla aceia, și pentru.acâia ai 

trecut-în Ard6l, ca se nu se taie și e! dimpreună cu giosânil. 

Anul 1672. Despre măzălirea lu! Antonie vodă, despre 

care vorbiiă și la anul trecut, şi despre a doaoa domnie 
a lui Grigorie Ghica vodă aşa scrie istoria Bălăcenescă 3: 

N " Idem Codex Ms. Balacianianus „3 Codex. Ms. Balacianianus ad 
e, 

+. 2 Sulzer II. p. 183, o h, a.
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«In Țera Românescă bodril tot era tan învrăjbiți. Deci iată 
„veni poruncă și de la împărăție, se mârgă Antonie vodă. 

la al treilea an la portă se 'ŞI întărâscă domnia, la Țari-  - 
„grad sosi din pribegie şi Grigorie Ghica, carele fusese vodă. 
înainte de Radul (XIN), ertându!l împărăţia prin mişlocirea 

"lui Panacotache dragomanului împărătesc. Acâstea audind 
Antonie și borii, era. îngrijați şi trimiseră “mai nainte --pe 
Constantin postelnicul Contacuzenul şi pe Gheorghie Vor- 

_nicul, se cârce porţile, se vadă ce vor. afla. Deci vodă și - 
boârii mal pre urmă porniră și lăsară în ț6ră purtătorii. - 

“de grije pe Radui Creţulescul, iară pe Gheorghie Bălânul, | 
pentru că era bătrân, nu voiră se'l facă purtătorii de grijă, 
nici îl socoliră întru ceva, carele mult S'aii obidat, căci nu” 
dâderă vre o cinste. Iară dintre bodril cel. obidați, Negoe 

Secuanul cel cu nasul tăiat fugind din (ră, sai dus la 

pârtă şi lipinduse de Panacotache, pârea, tare pe Cantacu- 
„ Zeni, că fac multe nedreptăţi între bosri şintre seraci. Iară 

„când ai agiuns vodă la Dunăre, s'au întâmplat că Constan- 
tin Cantacuzenul venind de la pârtă, şi întrebându'l Anto- 
nie vodă, ce aii înţeles, i-ai respuns: Nu va fi după cum 
gândeam noi, și au spus t6tă povâstea de Grigorie Ghica. 
vodă; iară Şerban Cantacuzenul ai dis, că de ar trebui.se 

facă pod de pungi de bani de la seraiul românesc până 
Ta al viziriulul, tătuși îl va fi după voe, se mârgem numa! 

și vom. vedea. Iară la Dunăre diseră , că re au făcut de 
ai obidat pe Gheorghie Bâlsnul, nici o cinste dândur şi. 
scrisă vodă, del făcu purtătorii. de grijă al țerei Gimpreună 

„cu Radul Crețulescul logofătul; -de' aci se duce domnul cu 
bosril' la Odriiă., Acolo agiungând Mareş banul Și Şerban 

- spătariul cu al lor, cerca se pună domn pe Gheorghie vor- 
nicul, şi. se lips6seă pre Antonie, dicând, că e bătrân și . 
slab, şi vodă trebue se fie mai tare, se pâtă şerbi: împă- 
răție! la 6ste, că turcil se găta de bătae asupra l6șilor, A- 
cesta 'audind'o viziriul, au dis, că daca le trebue domn. 
tare, le va da el unul cu mâni de ferr. Carea înţelegând”o
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bosrii, se lăsară de aşi câre domn lare, și cerea, iarăş pe 
Antonie. Turcul le făgădui în faţă,. şi dise : în cutare di vă 
adunați, şi veniţi se îmbrace căftanul';: și despre altă parte 
au trimis la Țarigrad după Grigorie Ghica vodă, și bodril 
nemica scia. îară viziriul au chiemat pre Antonie cu boc- 
ril se vină se îmbrace căltanul, și mârseră toți; iară Şer. 
ban Cantacuzeuul fiind în sălaş la Caragaci, sai făcut că” 
este reuși zăcea lângă foc, și trimise pe [Ieremia] “comisul, 

„se vadă ce vor se facă: la pârtă domnul şi bo&rii? Deci 
mergând domnul și bosril la vizirial și așteptând căltanul, 
începu viziriul a întreba care este Mareș banul? el respunse, 
eii sânt. Viziriul cătră ai să: luaţi-l, şi-l luară. Aşişderea 

“ai făcut cu Gheorghie vornicul, cu Mihaii postelnicul şi cu 
alți! mal mulți; iară de Şerban Cantacuzenul respunseră 
că nu este aci, Și remânând Antonie cu vro cățiva bor), 

viziriul i-ai dis: Împăratul te-a măzălit ; și întorcându- 
se cătră Ivașco stolnicul, Hriza visticriul, Radul Ştirbescul, 
și. către -ceialalți bo€ri, carii rămăsese aci, dise : voao v'aii | 
dat împăratul domn pe Grigorie Ghica, păsaţi la dânsul... 

Deci eşiră de la, viziriul bosrii, incălecară și eşiră înainte: 
lângă Odriiă, că era aprâpe Grigoriz Ghica, şi veniră cu 
dânsul în Odriiă. Iară Șerban Cantacuzenul spătariul fiind 

„mal vViclân, ati scăpat, că poruncise viziriul se'l prindă, iară 
„el, cât aă înțeles de la comisul acâsta, îndată ai încălecat 
„şi ati fugit cât au putut. | 

Grigorie Ghica vodă. îndată aii scris cărți lui Grigorie Bă- 

„lânul, se scie că este domn. și se prindă pe Radul Cre. - 
țulescul logofătul şi pe fraţii lui Şerban: Cantacuzen cafil era 

la Bucuresci. lară Gheorghie Bălenul venind n6ptea. ati 
„strâns izbașil şi căpitanii slujitorilor şi pe bosril, cari! se 
întâmplase aci, pe Radul Năsturel și pre alții, şi adunân- 

duse au trimis. pe Radul Năsturel cu slujitorii la Cantemir 

„postelnicul şi la aga Matheiă şi la Iordache de le-ai ocolit ca- 

sele și i-ati chiemat la curte, și întrebând ei pentru ce? res- | 
“punseră, nu scim, fără numa) este poruncă domnâscă, vol
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veţi vedea; pre alţii i-ai trimis la Radul Creţulescul de la 
__chiemat şi pre el la curte şi mârseră. Acolo era Gheorghie 

Bălenul și slujitori mulți. cu lumiînări aprinse, şi dacă ve- 

niră şedură, şi sau sculat Bălnul, şi dice: «Bosii frați! 

sânătate dela măria Sa domnul Grigorie Ghica vodă, se 

sciți, că Tau miluit Dumnedei şi împăratul, iată cartea; Și 

o cetiră, şi mulţemia lui Dumnedei. Înse dintre mulţime 
_ fuge Iordache, şi vrea se fugă și Matheiii aga, dară. prin- 

seră de veste şi-l întârseră, și dise Gheorghie Bălenul: Ma-. 

(hei ! căci faci copilăresce de nu şedi? că domnul porun- 

- “câsce se fiţi la oprâlă, nu case vă omâră, ci numa! până 
la venirea mării sale, şi bun este. Dumnedei, va erla, 
nu vă temeți, nu ne mat face noao rușine. În: cămările . 
domnesci era 24 de boâri închişi de Radul. Crețulescul, şi 
în obedi pentru năpăstile ce le făcea, ci îndată: porunci 
Bălânul, de le lăiară obedile şi clobodi, și fiesce care. își 
lua -obedile: și le ducea înaintea Creţulesculul Şi îl dicea : 
Se fie în gând, şi le lepăda gios. Deci făcenduse di, tri- 
"mise -pe boâri pre la casele sale, şi slujitorii sei păzâscă, 
până ce ai: venit a doaoa poruncă de la Grigorie. vodă; de 

„iată închis “în turn. 

.. Bo&ril | țerei fiind n&căgiţi, indată ati - încălecat. de Sali 
duș la Odriiă la Grigorie vodă. Iară betul Elia. armașul 

! înțelegând că va se-l prindă” Creţulescul, au fugit cătră Ar- i 
d6], ci întâii aă prins o slugă a lul căruia, "1 ai fost stat 

„calul, şil duseră la Crețulescul, carele îndată: porunci. de” 
Lăiară capul. Pre” urmă prinseră plăsșii Și pre Elia arma-. 
„Șul şi aducâudu'” legat până la, o 'erișmă lângă . Bucurescl, 
“iată” și vestea mârge în (6tă' ț6ra, că Grigorie Ghica este 

lăcut: domn a _doaoa .6ră, şi el au început a jura pe plăs- 
șiL de Vai deslegat, 'și legănd el pe plăâşi, i-ai bătut reu 

„ŞI i-au dus. legati la Bucurescl. Stroia vornicul, pe carele 
îl călugărise la Snagov, cu meșteșugul fiului. săă Matheit | 
era trecut în. Ardl, acesta audind de Grigorie! vodă, că 

„este domn, îndată ai pornit de -saii dus la Qdriii la dea-
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sul, spunându'” i6te nevoile ce ai tras. Mersai și alți bo- 

âri mulți de sai jeluit, şi .așa Cantacuzenii cădură în mâ-. 

nile lu! Grigorie Ghica vodă, carele pornind de la Odriiă - 

cu toți boârii ai venit în (6ră în scaunul Bucurescilor - 

- în 20 Martie din anul 16[7]2, şi avea cu sine și pe bodril cel - 
prinşi, pe: caril i-ai dat în mânile lui legați în obeqi, a- 

decă : pe Mareş banul, pe Gheorghie vornicul, pe Ghiţa 

clucâriul, pe Mihaiii postelnicul, pe Stoan comisul, pe Va- - 
silie, căpitanul și pre alt căpilan, 'şi după ce i-ai adus, 
i-au închis în turn după pârtia cea domnescă. Ci n'a tre- 

“cut mult timp şi pre acei doi „căpitani i-au tăiat dinaintea, 
porţei, pentru că. suduise pe Panacotache de mure şi de 

copil: drept acâia ai îndemnat cl pe Grigorie vodă de i-a 

omorit. Iară pe Gheorghie vornicul lau trimis la ocnă şi 

pe Ghiţa clucsriul, și mai era şi Sloan comisul Ludescul 

acolo cu dânșii, ceialalți toți în Bucuresci era închişi, pe 

cari! în vro câteva rânduri scoțându'! la divan, judeca se” 

pedepsâscă, căci âu făcut stricare  țerei, făcând datorii la 

turci la.vro 1000 de. pungi, și aruncândule, căci când sai 

dus domnul din (6ra cătr& țera nemţâscă numa! cu 50. 

de pungi au lăsat (6ra datâre, și au poruncit,'se plălescă 

de la: casele lor acea detorie. Şerban Cantacuzenul spăta-: 

riul, după ce au scăpat de la Odriii, sau dus cu alți la 

Moldova la „Duca vodă, care audindu-o Grigorie Ghica vodă, 

au trimis sol la Duca vodă, del cerea, iară Duca ai răs- 

„puns, că 'ai venit la el, adevărat e, dară nu Vai primit, ca » 

se nu aibă 'vrajbă, ci sau dus-nu scie încătrăi din Mol- 
dova, înse n'âu fost așa, cil ascunsâse Duca vodă la ! mâ- 

'năstirea Canguciului. 

«Venind vara împăratul turcesc ai făcut mare gătire Și 

Sau dus cu ste la Cameneţ, şi au poruncit lui Grigorie 

“vodă: de ai mers şi el cu oștile sale, care așa. era de for- 

m6se, cât sai mirat şi împăratul, şi turcil. Acolo venind 
şi Duca domnul Moldovei după porunca împăratului, Gri- 

gorie Ghica, având pizmă pe dânsul, pentru că nu i-aă dat 
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pe Șerban Cantacuzenul, ai îndemnat pe boâril moldove- 
nescă, de Paii pârit la împăratul, că este om reă și mân- 
căcios şi că strică țera (fiind că şi moldovânil era supă- 

„rați pe Duca) și lucrănăd. și. Grigorie Ghica. spre perderea 
Duchey, împeratul ai vrut se! taie capul, ci au avut 'noroc 
Duca cu doao blane de vulpe din. Moscovia f6rte negre și 
formâse (amândoao făcea 40: de pungi) dintre care dând : 
una împăratului, alta viziriului, au scăpat de morte ; iară . 
din domnie Pai scos, şi au puș în Moldova domn pe Ste. - 

fan (IV) Petriceiă. Deci mergând împăratul la Cameneţ 
în puține dile o ai bătut şi luat, nefiind ([6ste multă. în- - 
trensa, fără puţintei nemii, dragoni] caril vedând mare - 

" Dulcea turcâscă și temânduse. şi de craiul lor, sati dus o- 

fițerii cu slujitorii lor în turn, unde era iarba de puşcă, şi 

i-ai dat foc de sau prăpădit cu toții, şi sau spart ȘI ce- 

tatea, după | aceia au întrat turcii, cum ai vrut ŞI o au di- 

res, pre unde se stricase, și de acolo împăratul Sai  în- 

turnat îndărăpt. Grigorie Ghica vodă pre la: Sânicâră încă 
au venit în. scaun, eșindu” înainte Gheorghie Bălânul, Stro- 
ia vornicul și Sturza spătariul, fratele dâmnei lui Grigorie 

vodă, că aceştea era lăsați purtători de grijă, și cu- "mare 

| pompă ali. întrat în Bucuresci, numai vodă era cam slab, că 

zăcuse mult în Hotin de să spăriase că va muri. ară dacă . 

„ai venit în scaun sau bucurat, că au aflat şi pe. dâmnă- * 

“sa venită de la Veneţia. Iară la venirea dâmnel i-au eşit 
“înainte multe jupănâse la. Dunăre Şi cu cinste! o ati adus 

la Bucuresci. Dâmna cra îmbrăcată în haine frâncescl, f6r- 

te frumâse, care în Bucuresci le- -au lepădat, şi aă îmbră-! 

cat haine: românesci.», May tâte așa le scrie şi prea vestitul 

Enghel 1,- Ioann Betlen 2 încă aşa. scrie surparea lut Duca 
vodă, adecă că acâia i sau. întâmpat: din pizma | lui Grigo- 
rie Ghica vodă, 

7 

1 Engel în recent [Hist. Vala- | 2 Ioannes Bethlen retum 'Tran- 
chiae Part. 1. p. 317. seq,  . | nicar. Tom. Il. p. 239.
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Dară 6re adevărate” sânt vorbele lui Delchiaro 1? carele 

dice: «Grigorie Ghica vodă, carele” era pribeg: în Italia, şI- 

ai sciut aşa îndrepta lucrurile, cât mal pre -urmă Îu chie- 

mat la portă, și trimis cu a doaoa domnie în Valahia. Scia 

el '(6te trebile țerei şi ale bosrilor. Ci scopul izbănde! lui 

cel mal mare era șâse frați Canlacuzeni; pre al cărora- 

tată, cum saii dis mal sus, din porunca lui îl sugrumase | 

în mânăstirea Snagovului. Șerban unul: dintre” fraţii aceia 

fugise, audinid de întârcerea lut. “Tot viforul sai: descăr- 

cat asupra “celor. cinci, pe carii i-au silit, se plătescă o : 

sumă nespusă de bani, și de aci ai venit la închis6re 

Și la bătăr. Într'acâia au poruncit Grigorie Ghica vodă, 

ca fiesce căruia dintre Cantacuzen! se i se dea câte o 

sută de falange în (6tă: dioa. Constantin. Cantacuzenul, 

carele fu sugrumat în anul 1716, dimpreună cu' fiiul s&ă. 

Stefan vodă, fiindu'1 milă de fratele săi cel mal tiner, s'au 

rugat lui vodă ca se'l îngădue se sulere el bătăile pentru 

dânsul, şi îngăduindui-se, cu atâta răbdare le-au suferit, de 

„nici un val au dis nici at lăcrămal. Întrebaii 6re adevărate . 

“sânt "vorbele acestea ale lui Delchiaro, şi „pentru acâia, că 

Sai azătat-la anul 1668, cum că Drăghici Cantacuzenul 

în anul. acela au murit, şi așa în anul de acum nu era 

mal mulți fraţi Cantacazeni. vit fără numai cinci. 
Despre Ardel scrie Catona?, precum urmeză: «Apafi nu 

numal “au primit pe rebellii din Ungaria, ci i-aă și ajutat: 
Drept acâia măcar că pârta lau oprit de la darea de a- 
jutoriă rebellilor, el tătuși ai poruncit lui Mihail Telechi, 
se” ajute. — — Carele eșind din Chioar în 6 Seplemvrie: 
din anul 1672, spre Sătmarii, în: 20 Septemvrie fu bătul 
de. nemți și întirit înapol.» 

Precum arată Mihail Lecvien 5 Dionisie patriarhul Ţari-” 

gradului încă în anul acesta 1672 au respuns la greşalele - 

  

+ Delchiaro p. 126. seq.. 3% Michael Lequien in Oriente 
> Stephanus Katona in Epit. pa 

Ghron, Part. III, $ 256. Christ. Tom. 1.
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“calvinilor: care respuns Pai iscălit: ahiereii aceştea; Ghe. : 
rasim a Trinovului, care apol ai urmat patriarhului Di- 
onysie, Meletie IL al Sofi ei, Mitrofan al Varnel Și Macarie 
al Drăştiorulul. 

N 

Anul 1673.. La. anul acesta, așa cuvintă istoricul Bălăce, 
nesc!: «Iară Șerban Cantacuzenul spătariul, după ce sau: 
măzălit Duca vodă din “Moldova, 'ai trecut în Ardel la: 
Gurgeii la Stefan Lazar bodriă mare al locului aceluia, și 
fiind prâten cu. Canlacuzenil din Moldova, prin mișlocirea 
acelora Tai ţinut în bună socotâlă la casa lui până despre 
primăvară, după acâia sau dus. la loann. Betlen cancella- 
riul Ardelului, şi. ai cerut slobodenie. se treca în (era tur- 

» cescă, și-au dobândit, și sau dus prin! Haţeg pre la. Ca- 
'ranșebeș, pre la Rușava la Odriiă la Cara. Mustata başă fiindu' 
-preten dintru . început; la ale căruia picdre.. cădând, sau: 
rugat pentru [raţii săi, carii era închiși de Grigorie Ghica, 

“se facă precum va sci modru, se scâtă: Caimacanul at che- 
mat pe vizirii, de Tai ospttal și Tai şi dăruit, După -a- 
câia laă rugat se facă bine, ser slobâdă, că le agiunge. pe- 
depsa, carea o ati avut întrun an și. altele dicându'; deci 
viziriul ati făgăduit. că va face. Caimacanul viclen fiind, ca - 
se nu se întârdie lucrul, și se facă vre o “mutare, îndată 
ai chiemat Ixagiul .şi ai scris ferman lui Grigorie Ghica 
vodă, se nu facă într'alt typ,,ci sei dea în mâna turcu: 
lui, și au rânduit și un aga, ca se mârgă, şi cât s'au dus 
viziriul de. la ospăț Caimacanul îndată au. trimis _pre aga 
cu fermanul și Pau învățat se mârgă oblu la curte la dom- 
nul şi se lase doy șerbi. la. uşa turnului. Şi dând fermanul 
nu putea să facă vodă înlralt typ, ce ai poruncit de i-a 
scos și i-au dat în mânile. turculul- de i-ai dus în Țari- 

- grad. Dară Mareş banul nu vru se mârgă, ci ai remas în 
țeră la casa lui, și Ghiţa socrul lui Şerban fiind. la ocnă 

aă poruncit. de la slobodit: şi sat dus la Nicopoiu. Iară 

7 
A Codex Ms, Balacianianus ad, h a 

*
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pe Gheorgie vornicul laii luat de la ocnă și Pati dus la Tis- : 
mana la închis6re, acolo fiind câtă-va, vreme, porunci vodă 
del scâseră din mânăstire şi” tăiară capul. Aceste nenădăj- 
duite întâmplări venind lu Grigore Ghica vodă, și şi po- 
runcă, se mârgă la ste cu Seraschir-basa se păzâscă Ca- 
meneţul, sa turburat, ci și mal tare sai turburat, pentru 
că bofrii pre cari'1 dusâse turcul la "Țarigrad, îl pâria, că vrea 
se viclenescă de la împărăție, și drept acâia i-ai.venit po- 
runcă, seşi trimită d6mna și coconil la Țarigrad. Deci du- 

- cându-se el la 6ste s'au dus şi dâmna la Țarigrad cu fra- 
tele săi Toader Sturza spătariul. Iară mergând la Hotin 

„Saii împreunat cu başa şi şedând multă vrâme acolo, so- 
coti .că nu se va putea odihni de Cantacuzeni, fiind et în | 
Țarigrad pururea lângă porlă. Deci ai trimis jalbă de la 
țsră și bant, câți a socotit, rugându-se viziriului, se go- 
n6scă de la pârtă, carele vedând jalba și banii, aă făcut 
surguni la Crit pe Șerban Cantacuzenul spătariul, pe Radul 
Creţulescul și pe Constantin fratele lui Șerban. 

Iară la Hotin fiind oștile până despre tâmnă, ai venit 
veste, că vine Sobeschi hătmanul cu multe oști leşesci ; 

„turcii îngrijindu-se, bașa . ai chiemat pre Grigorie: vodă, de 
au cerut sfat, ce va face? Grigorie Ghica ai “dis, se 6se 
I6șilor înainte să se bată la câmp, dară bașa nau voit, 

„ci ai băgat pe turci în şanţuri. Acesta era başa hursus, 
carele fusese și în țera ungurâscă la Leva, unde iarăş 
perduse bătaia, fiind biruit. Iară Stefan (XIV Petriceiă), 

domnul Moldovei fiind cu, oștile sale 'la Hotin, neputând 
plini o poruncă a, başei, și lovindu'l, başa cu buzduganul, 
Sai mâniat şi socotind că de vor bate l6şi! atunci pe turci 
va peri tâtă împerăția turcului, au fugit la I6șI cu o samă 

de bosri. Iară Grigorie vodă ai şedut lângă turci, şi v&- 
dând că vor birui leşii pe turci, sau. sfătuit cu bocril se 

trimită pre ascuns la I6ȘI cu rugăciune , se le spună, ce 

- 

“Semn aik el, „ca unde îl vor închide în șanțuri se n'ul pârdă 

cu turcii împreună. lară vodă când au scris la I6Ș), nai _ 

Li
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arătat cartea la bo&ri, ai din uitare, ai socotind că nu este: 
de lipsă. Deci bosrii ai socotit, că d6ră. vodă va se pună, 
supt sabia I$şilor, ca și în Ungaria, 'la-- Leva, și începură a 
vicleni domnului; dară cu sfaturile lor mişeiă mal pre urmă 
și domnia și capetele şi-au perdut. Acestea gândină bosrii 
vicleniră pe Grigorie vodă, şi sati sculat cu. toții de eşiră din “ 
tabără, și prin Nistru au fugit lu l6şI. Bălăcânul Sau lăsat. 
de acel sfat şi Sai dus de ati spus lui Grigorie vodă că 
fug. bodrii, și îndată. porunci slujitorilor se mergă se. îm- 
pusce, dară nemica le-au putut face, că apucase de eşise 
din tabără, şi n6pte fiind au scăpat. Acestă întâmplare aă 
f6rte întristat pre Grigorie. Ghica vodă ma! mult de cât ne- 
bunia simenilor din trecutele dile, iarăș acolo „la Hotin, carii . - 
dintru a cui îndemnare nu să scie, se sculase asupra domnului 
cu gâle6vă. Domnul cu cdia-laltă slujitorime a țerel, cu armaşii . 
şi cu tunuri aă mers asupra lor, iară ei temându-se mal vârtos 
de tunuri, aii lepădat armele şi sau dat prinşi, și pe cei mal 
mari i-au băgat în butuci ca la 80, și cu carre i-au trimis de. 
i-au băgal în ocnă; iară pe celalalți i-a 'slobodit pre la st6-. 
gurile lor, punându-le alți căpitani; și precum am dis, ma! 
mult aă turburat pe domnul nebunia botrilor, că puţin | 
de nu fu (6ra- robită de turey şi de tălari, pentru nebunia 
bocrilor, ci chivernisind domnul tâte bine, aă întors acestă 

-veutate dupre (să, --... - 

Apropiindu-se l6șii, lurcil s'au băgat în șanțuri, ȘI bă- 
gară şi pe Grigorie Ghica vodă cu oștile lui, Și incepură. 
a se bate cu tunuri și cu pusă; ci tureil nemica putea face, 
pentru că. I6șiI era mulți. -Deci I6şii rânduiră . catafracți, cari) 
sânt îmbrăcaţi în ferr, și după “dânşii: pagirnii, caril sânt - 
cu zale, și au dat năvală în șanțuri de: junghia pe turci 
ca pe nisce dobitâce, şi care ture scăpa din mânile Isşilor, - 

“îl căuta să se prăpădescă în apa Nistrului, că într'altă parte 
„nu putea scăpa de I6și, iară carele şi scăpa din Nistru, nu 
scăpa de oștile leșesci câle dincolo de Nistru, că era cu 
IEșii mulți bocri românescy amestecați dimpreună cu -comi- 

Cronica românilor. Tom II, a | 12 a
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tul (nu Conto3) Bălăcenul, dei ucidea, tăia şi omorea pe - 
turcă atâta, [de abea] ai scăpat başa în Cameneţ. Iară pre 

domnul Ghica și pre stea luf i-ati prins 16şil şi i-ai dus 

la, Sobieschi hătmanul, și cu cinste Pai primit dicendu”, 

se remână supt protecţia lor;. el ai respuns, că nu pâte 

se “fie acesta, fiind că dâmna şi coconil sânt în mânile 

turcului, ci sai rugat se facă bine se! slobâdă oștile. să se: 

ducă pre la. casele lor şi pre dânsul se! slobâdă să se ducă 

la viziriă, că de nu vas-mârge curând, pâle se dică că 

„viclen despre împărăție, şi vor trimite: tătari de or robi țera 

  

"şi va fi forte mare păcat. L6şil i-ai slobodit, şi Grigorie”: 

„Ghica vodă sai dus la viziriul, unde era la Baba, viziriul, 

vădându'l i-ai 'părut -bine, şi laii întrebat cum aă fost po- 

vestea de sai perdut atâtea oști? el ai respuns, că seras- 

chirul. este de vină,.că n'a ascultat de învețătura lul, şi 

fiind la viziriă niscal başi scăpajl.din bătaie, aşișderea măr- 

turisiră. Audind acestea viziriul pe seraschir Pau făcut sur- 
gun, şi lul Grigorie Ghica i-ai dat domnia, şi îndată cât 
mârsă la sălaş, trimisă în țeră cărți la Gheorghie Bălenul, la 

“Stroia vornicul, şi la Hriza vislieriul, se scie că iarăș ai 
- dobândit domnia. 

“N'ai -trecut mult timp, şi ad venit de la împăratul olaci 

la viziriul, și între altele îi dede în scire, că-aă pus domn 

'țerei românescă pe Duca, înse acâsta o au făcut Cara Mus- 

"tala la. impăratul pentru Şerban - Cantacuzenul, și pentru" 

banil ce i-au luat de la el, dicend la împăratul, căau ro-. 
bit I6şil pe Grigorie Ghica vodă. Iară viziriul chiemând pe 

Grigorie vodă, i-au spus că împeratul uă pus domn pe Duca, 

și almintrelea nu are. cum se facă, fiind că este : poruncă 
împerălescă ; ci el se mârgă la Țarigrad se'și vadă femeia 
Și pruncii, şi preste -puţintel timp iarăş. va dobândi dom- 

” nia, precum ar fi şi fost, de ar fi trăit; și luându'și diua 
bună de la viziriă, ai venit la Țarigrad și ai făcut ferman 

ă se slobâdă pe dâmna şi pe coconi de la închisâre. În 

(eră bo&ril. așteptând pre Grigorie Ghica vodă, iată veni
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Constantin “căpitanul feciorul lui Stoan Ludescul. cu cărți 
de la Duca, că vine domn de la pârtă, şi dând cu tunu- 
rile, vestiră prin (6ră. Iară. boeril vădând şi de la Grigorie 

„Ghica, și de la Duca cărți de domniă, sta îndoită, şi po-" 
runciră slujitorilor de hăgară în ferre pre Constantin căpi- 
tanul și] puseră într'o cuhni& saii carr cu șâse cal, și por- 
nind spre mânăstirea Argișulul acolo le-ai venit adevărată. 
veste că Duca € domn: drept aceia Lai slobodit şi sai 
dus la. Bucurescl; iară bocrii ai trecut în Arde! la Sibiiu, 
anume Gheorghie Bălânul, Stroia. vornicul, Ivaşco. logofătul, i 
Hriza. vistiriul, Negoe votavul Și alți mâhniți, au fugit pre 

la Haţeg. 3 Așişderea scriu Pilştih, , Zaluschi 2 Ioann Bet- . 
_len3 și Enghelf.- a | 

Ci prințul ' Dimitrie Cantemir 5, scriind despre bătaia ce- 
în: Il Noemvrie din anul 1673, Sau ținut între poloni şi .. -. 
între turci la Hotin dice: «Când era mal mare bătaie Pe- 

- treceii prințul Moldovei, și Grigorie: prinţul Valahiei fecio- 
rul lui Ghica ai trecut de la turci la poloni, și așa aa » 

"perdut + “turcil nu numay bătaia ci şi tunurile cu tote unsltele Ă 
cele de războiă. Apoi scrie acelaş Cantemir 6 despre Petri- 
ceii: <El era născut - moldoven şi bosriă de. viță, dară nu 

„prea de mare, şi prin. Istrate Dabiţa domnul Moldovei Sai 
rădicat la mal mare cinste: cu şâse luni „după mârtea lu! - 
Istrate Dabiţa după ce sai măzălit Duca, ai agluns la dom- . 

-niă Moldovei, (ce nu este adevărat'pentru cele ce am arătat 
la anii trecuţi, și mal vârtos la anul 1667), în bătaia de 
la Hotin au. trecut de la turci la poloni şi cu trecerea sa 
ai. făcut de turcii aă perdut bătaia. Iară nepuându' ŞI (inea N 
domnia prin spriginâla polonilor, s'ai dus cu dânșii în Po- - . 
lonia și acolo ai vieţuit până la mârleă sa, carea Sai în- 
lâmplat în anul 1674. Curând. după perderea turcilor la 

1 Filstich in Chronico p. 85. , * Engel in recent. Hist. Vala- 
> Zaluski tom.î. p. 551. hize. , . IN 5 Cantemir in Historia Osmanici ? Ioannes Bethlen rer. Transil- Regni Lib. 4. cap. 1. Nro. 6. 

vanicarum Part. IL. p..440. seq. | s Idem Cantemir in notis. 

-



DT ei i 

Beciă (din anul 1683), iarăș ai venit în Moldova, Și "cu 
“ajutoriul frăţine- -s&u -Bainechi aă luat. pe Duca vodă rob; 
ci după năvălirea tătarilor în Moldova cu perdere au fost 
silit, să se tragă larăşi. în Polonia, unde i-ai fost dăruit 

craiul” (loann Sobieschi) cetatea Iaşloveţ: cu vro câte-va 
sate Şi cu simbrie de o sută de mil de florinţi polonesci 
pe an, care .le- -au şi avut până la mârtea sa, și văduva 
lul încă le-ai avut, până ce sau. măritat după 6re-care 
ŞI6cmă, că cu bărbatul Petriceiă n'aă avut. prunci.» Despre 
Grigorie Ghica vodă tot Cantemir! dice: «El era mare şi 
înțelept bărbat, fostar fi şi lăudat de nu ar fi fost pârit şi 
vindut pe tată-său. De doao ori sau deşdinat de la turci, 

'şi de amândoao orile iarăș ai dobândit ertare. Dintâiaşi 
dată au trecut la nemți, și acesta sau întâmplat după pr- 
derea cea de la Săngothard (din 1664) supt viziriul Chiuprili 
Ahmet bașa: a doaoa ră au trecut la poloni din bătaia 
de la Hotin. La acestă mal de pe urmă deşdinare i-ati cer-: 
cat turcii credincioşirea prin poruncă ca se'ş trimită mudrea 

şi “pruncii la Țarigrad chizeşi, cu carii nu mult ai gândit; 
ci în cea. mal aprinsă bătaie aii trecut, lăsându' Și bunurile 
Și avuliile. După bătaie: au trecut el prin Polonia la împ&- | 
ratul Leopold 1 carele Tati făcut prinț împărăției nemţesci ; 
dară nedobândind atâtea venituri, câte îl făgăduise ministrii 
împăratului, Şl-au băgat în cap, ca iarăș.să se înlârne în 
Țarigrad. Acâsta cugelând ati însciințat pe pretenul stu Pa- 
naghiot (Sau Panacotache) Nicusie, carele mult [putea] la 
porta turcâscă, despre mişelătăţile sale, și lau rugat ca se”! 
capete grațiă de la împăratul turcesc. Panaghiot cu res- 
punsul s&u lau încredințat, că lezne va dobândi eriare,. 
numai de va veni ânsuş la împăratul Și se va ruga. Pri- 
mind cartea acesta s'au şi rugat de împ&ratul Leopold, ca se'l 

„lase să se întârnă; ci neplinindu-se voia, sau făcut ca cum 
ar fi orănduit ca celelalte dile “ale vieţii sale [se le] pe 

2 Idem ibidem ad vocem Gregorius.
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trâcă în Germania, şi să se facă catholic, de! 'va: îngădui 
patriarhul. Romei. se'și ia altă mure. Acesta i-a, “plăcut 
împăratului, și nu numai Pati: slobodit: la Roma, ci Lai ȘI 
recomândat patriarhului, Drept acâia Grigorie Ghica sai ŞI - 
dus la Roma, şi sărutând piclorele papei, i-ai spus polla 
sa, adecă: cum: că el are o mucre în Viaţă, carea e r6bă 
la turci, şi fiind că el nu pâte învinge. sburdările trupului, 
este silit aşi lua altă mudre, în locul cel dintâiiă, “și se r6gă 
ca se'1 dea slobodenie la acia. Papa au ţinut consistorii 

cu cardinali despre acesta : Gre mai de folos este a: ținea 
porunca Evangheliei, ce dice că numai o mugre să se aibă 
de o dată ai se deslge întrensa, ca: se tragă în sinul 
besericil pre un prinţ, cum era Grigorie Ghica ? și mai pre 
urmă Sai judecat, ca se i se îngădue cererea și el încă 

“au făcut în public mărturisirea credinţei cel catholice: . 
După ce ai dobândit credămint Grigorie Ghica, ai scornit 

că lui i-ai sosit o carte, prin car6a se însciințeză din. Ve- 

neia; că acolo este o cocână din familia Ivsliniani, carea 

Sar mărita după. dânsul. : După arătarea cărței aceștia aii 
căpătat recomendaţie de la papa la republica din Veneţia 

şi ati mers acolo, unde. făcându-se a găta câle de l6ba 
nunţei, ati zăbăvit câtă-va vrâme, până ce mal pre urmă 

și-a schimbat hainele şi cu o corabie diri Chypru ai mers 
„la TȚarigrad.. Aşa înşelând el pre împăratul şi pre papa, şi 

„mergând în Țarigrad ai şedut “ascuns în casa prâtenului 

„săi Panaghiot, până ce ai dobândit ertare deplin de la 

sultanul. După acâia. ai întrat cu pompă în Țarigrad ŞI al 

dobândit nu numai slobodirea musril și a pruncilor, și în- 

târcerea averilor sale, ci și făgăduinţă că în trei luni îşi 
va căpăta și domnia dintâii; dară au murit după patru- 

qeci de :dile, au din curgerea sângelui, aii din otrava cei 

o ali dât doctorul Timon din îndemnul Cantacuzenilor, pre- 

cum ai spus el în câsul morţi. 
„ Veqi câtă osebire este între avtoril aceşti la anul. de a- 
cum aduși, şi între Cantemir, despre carele scrie prea. 've-



182 

  

„stitul Enghel i, că. în 26 Octomvrie din anul acesta 1673 
Sai născut, pe carea vrâme tatăl lui, Constantin Cantemir - 
era serdariii în Moldova Și ispravnic preste trei județe, -ce. “ 

„sânt de cătră Bessarabia. Coier? încă scrie că în anul 1672 
Constantin Cantemir ai apărat seraiul împăratului turcesc, 
de nu i-ai robit polonii tâte cadinele, cu carea faptă ai 
deşchis cale familiei sale la oblăduire. 
. Precum arată arhivul episcopiei Făgărașului î, Mihail A. 

'pafi prințul Ardelului încă în 20 Dechemvrie din anul 1673 
au dat decretul, prin care au scutit 'pe preoţii românesci - 
de tot f€liul de dijme, : 

Anul 1674. După ce-au bătut polonil pe turci în ETI No-.. 
emvrie din anul trecut 1673, au murit craiul Mihail Viş- 
nievețchi, și senatul leşesc au chiemat indărăpt pe gene-. 
rariul loann Sobieschi, ca sel pună crai; drept aceia Ste- 
fan XIV Petriceiu. n'a putut remânea în Moldova ci sau 
dus în Polonia şi în locul lui sai pus domn Moldovei Di- 
mitrie Cantacuzenul despre carele așa scrie prea vestitul 
“Enghelt: <După -întârcerea l6şilor, Moldova saii dat de E 
“pradă tătarilor, pentru că turcii forte rei -se supărase pen- - 
“tru trecerea amândoror domnilor românesc! la leşi. Din- 
tru'nceput sta turcii se pună domn în Moldova. pe serdariul 
Constantin Cantemir pentru apărarea seraiulul cea din a- 

„nul 1672; dară atunci familia Cantacuzenilor din Valahia 
avea "puternici prâten! în divan, şi prin acâia domnia Mol- 
dovei. o au căpătat Dimitrie Cantacuzenul, carele ca un pri- 

_beg din Valahia, unde fus6se vistisrii mare, lăcuia în Ța- 
„rigrad ca gioveler adecă neguţătoriii de pelril scumpe, şi 
dăruise- împăratului când și-au tăiat feciorul împreglur, un 
vaplisteriă forte cu meșteșug făcut din argint. Pe Dimitrie 
Cantacuzenul, încă destulă greotate lau agiuns in domnia 

_1 Engel in recent. Hist. Molda- 3 Archivum Episcopatus Foga- 
. 277 Ă rasiensis. 

„Viae p. * 1 Engel in recent. Hist.: Molda- 
? Cover 1. p. 366. viae p. 278.



a 188 

  

;. pentru că armada cea turcescă . dinpreună cu . tătari: 

prin Moldova ai trecut în. anul 167%, când ai luat îndă- 

răpt -Hotinul și au bătut Cameneţul.» Ci precum scrie Za- 
„luschi 1, de poloni încă nu saii odihnit Moldova, când ai 
„venit aceștea cătră sfârşitul anulu! 1674 asupra turcilor. 
„.. Despre Valahia scrie prea vestitul Enghel? că Duca vodă. - 

ai sosit în Bucuresci după cărindariul cel -vechiă în 16 De- 
„chemvrie din anul 1673. Iară istoria Bălăcenâscă 3 dice: 

: «Domnia lui Duca vodă la anul 1674. După ce se măzăli 

Grigorie Ghica vodă, au venit 'de la Țarigrad domn Duca . 

cu boârii, caril era surguni la Crit, precum mal sus sa 
"dis, şi ai aflat țera cam turburală, şi o samă de boâri era - 
fugiţi în Arddl, altă samă fugea. prin munti, şi Gmenil cel 

proşti fugea prin păduri și prin munți pentru vâstea ce 

"venisă că vor tătari! se robescă ţ6ra: ară făcând cărți de 

“pace au trimis în tâte părţile chiemând pe toți, se vină pre“ 

la casele sale fără nici o frică. Trimisa şi la cei pribegi 

în „Ard€l se vină, ci de acea dată n'aui venit. Iară bosril, 

carii era în țeră pre munți şi alți Gmeni s'aii pogorit de 
“au mers la casele sale, și au venit, de sai închinat dom- . 

nului. Multă cheltudlă au făcut domnul Duca pentru bo- . 

GriY cei surguni la Crit. Ci tot nu se odihnea pentru cei: : 

pribegi, v&dend, că nu vin, ci sat sfătuit cu boâril ca, să 

„trimită sol la prinţul Ardlului, ca se! dea se1 aducă fără 

“de. voia lor, şi trimise pe Pârvul logof&tul, feciorul lui 

"Drăghici spătariul Cantacuzenul, carele trecând pre la Bra- 

-şăi, au aflat pe Nâgoe: banul şi pre Elia armaşul acolo, 

şi cu pretenșugul sasilor celor mal miar! preste cetatea 

Braștului, le-au făcut multă învăluială şi i-au închis, dară 

fiind fără de scirea prințului, le-ai venit sasilor mare ru- - 
şine, şi i-ai slobodit; şi mergând Pârvul lu: prințul Apafi, 
şi, multe amestecând, ai trimis Apafi de au chiemat pe 

! Zaluski i p. 538, "seg. 3. Codex Ms. Balacianianus ad 
„2 Engel in recent. Hist. Vala- Mi - 

„"“chiae Part. 1; p. 321. . h. a.



18 
Sa 

„bosri la sine şi le-ai spus căi poltâsce domnul se mergă 
- în (âră. Iară, Gheorghie Bălânul fiind mai bătrân, a dis, 
că de'i este voia Măriel 'sale, sei dea” legaţi, aşa vor merge, 
dară almintrelea nu, şi de socolsce, că fac vre o pagubă 

„ Ardelului, se râgă să le dea cărți — — de cale, să se pâtă: 
duce întralt loc. Prințul le-ati dis, că de vor vrea de voe, 
se mergă ; dară siliți nu! va da, ca se nu strice 'obicâiul 
cel vechiit al ţerei. Şi așa: i-ati slobodit de suit dus fiesce 
care la gazdă'și. Iară Părvul luând respuns, că nu! va da 
fără de voia lor,: Sau intors la vodă deşert. 

Trecând iarna au venit poruncă Iul Duca vodă, să se 
gătâscă, se mergă. la 6ste cu - împăratul în (6ra cozăcescă, 

„ȘI Sai dus. Atunci au luat împăratul Ledâţina, Cumai, Și 
alte celăți; şi aii robit țâra forte tei, câl dicea toți că va 
remănea de ăci înainte pustie ; iară despre tomnă saă în- 
tors fiesce care la casa sa. După ce ai venit Duca vodă 

- la Scaun, iarăș nu se odihnea pentru bodril cei pribegi, ci 
de nou aii-făcut cărți cu jurămint, del chiema icândule, - 
se nu se tcmă nici de-el, nici de Cantacuzeni, Și ai po- 
runcit şi Cantacuzenilor se le scrie despre partea lor, că . 
până în veci nul vor bântui pre el pentru câle ce le-ai 
făcut Grigorie Ghica vodă, nici vor cerea vre o judecată, 
cunoscenduși și e! ale lor smintele, pentru -care aă fost 
pedepsiţi, carea pedepsă nu din îndemnatrea bosrilor, ci din. 
pizma lut Grigorie Ghica vodă aă purces, și mergând căr- 
ţile „la bocrii pribegi sta îndoiţi, mârge-vor ai ba? Iară: 
Hriza vistidriul ginerile Bălnului încredințându-se au venit 
în (6ră cu t6tă casa lui, fiind că şi Siroia vornicul era 
„mers mal nainte, și se afla în cinste Și în pace, iară -Bă- 
IEnul cu fiiul săă Ivașco și cu ceialalți boâri ai r&mas până 
la alt an, apol sai dus şi el la: Duca vodă. Întru acest 
timp ai omorit Duca vodă pe trei boâri, anume pe Papa | 
visticriul, pe N[elgoiță visticriul şi pe Voica postelnicul, pâ- 
rindu'i acest Voica, că fac sfaturi. să fugă la lurci, se pâ- 
rescă pe Duca vodă și altele, și scoțându” la un divan, le-
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ai eşit judecată, se peră, şi într'o nâpte a eșit Duca vodă 
cu slujitorii la mânăstirea S. Gheorghie, Și dinaintea por- 
țel i-ai sugrumat și pe părâți și pe părâș.> 

«În anul cel dintâi al domniei lui Duca, când din pri- 
bâgi numai Stroia vornicul şi Radul Dudescul ginerele Bă- 
l6nului venise, Cantacuzenii scoțend mărturie strâmbă, vrea 
se facă năpaste lui Stroia vornicul şi lui Radul Dudescul, 
şi sfregelise un ciumag, dicând, că i-ar fi trimis bogrii.cel 
pribâgi cu cărți, și cărţile le-ati ascuns în ciumagul cel sfre- 
delit. Acâsta audind Duca vodă sai mâniat, şi au închis pre 
aceşti doi boâri Și scoțândul la divan, Şi venind şi mărturia, 
cea mincin6să, multe pedepsi le-ai făcut, şi pe Dudescul 
au muncit cu ferre arse pe pept până la morte. Decă pren- 
cet sai dovedit şi domnului că au fost minciună şi îndem- | 
“nătură de la Cantacuzeni, şi i-ai slobodit, şi după nu inult: 
timp, i-ai cinstit frumos, şi nu mal asculta lezne minciu- 

„nile.> De - 

Despre nascerea lut Duca vodă. a am vorbit la anul 1666, 

din Canteinir, iară Delchiaro 1 așa scrie despre dânsul : «Lu 
Grigorie Ghica domnului muntenesc i sat dat următorii uU- 

nul anume Duca, carele era născut din părinţi de gios. — — 

„Acesta: era de lâgea grecâscă, de nm Albane saii Arnăut, 

sa născut în satul Policiani dis. Era linerel, formos şi is- 
teț; drept acâia “părinţii lui. Pati trimis în Moldova (nu Va- 

“lahia) se înveţe ceva meșteșug. Ai venit. în lași (nu Bucu- 

rescl), și sai întoctnit argat la Gre- care negulătoriiă; de stati 

aprins n6ptea o casă de lângă curtea cea domnâscă. Prin- 

ul (Vasilie Lupul) carele domnea atunci, deșteptânduse, aii 

început a striga, si nevenind vre unul dintre feciorii cel de 

"bo&ri, ce era pagii lângă domnul, Ensuz domnul sau sculat 

din pat şi intrând în chilie, unde obicinuise adormi pazil, 

„pe nică unul au aflat, că eşise la preâmblare prin oraș. 

" Drepl, aceia mâniinduse prinţul pentru lucrul acela, a doao 

: Anton. Maria Delchiaro p. 129. seq. 

,
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di porunci ca'toți pagil să se pedepsâscă şi să se scâtă 
din slujbă, în locul cărora ai pus pre atâța alții necăutând 
la viţă numai se fie harnici ; -între cari! s'au numerat și 
Duca, măcar că îi mat plăcea meșteșugul la care îl dăduse 
părinții. Mai pre urmă se făcu prinț şi pe, mulți dintre fră-. 
țiile lul îi aduse şi le dede deregătoril de. cinste ; iară fe- 
meilor, „care îl era rudenil, le-ait trimis. felii de [6liu de. 
daruri, şi între acele veşminte românesci, de unde ai în- | 
ceput muerile din Albania după acdia a se îmbrăca în port - 
românesc, - - o - 

Betlen Micloș ! încă acâstea scrie : <Altă mare pricină a 
perire! luy Dionysie Banfi ai fost acesta, că ospătânduse o- 
dinedră prințul Apafi cu cumnalu-săii Dionysie Banfi Na- 
laţi mort de bet ai îngenuchiat [înaintea] lut. Apafi, și ai 
început. a! săruta polele veșmintului, iară Banfi i-aă dis: 
Ce te lingăresci ca și o vișlă? tu rimâne bătrân și ploat! 
şi ai sculpit pe creștetul lu! cel pleșug. Din care poți ve- 
vea că baronil Nalaţi sânt diaoși români, pe carii anevoe 
î- suferea. pe vremile acâlea nu numai cel adevăraţi, ci şi 

„cel corciţi unguri ; pentru că n'a priimit dogmele cele noao, | 
cu- care în tot typul se trudea prinții Ard6lului, se adape 
pe români precum şi Apafi? în diplomatul acesta : 

«Mihail Apăfi din mila lui Dumnedeă prinţul Ardâlului, 
domnul părților ţerei unguresci și comitul secuilor, credincio-" 
șilor nostri, cinstiților ş. e. episcopului şi vicarilor lui ȘI pro- 
topopilor şi tuturor păstorilor bescriciloi celor românesc din 
Ard€l, carii vor vedea cărțile acestea ale nostre, noao plăcu- 
ților sânătate şi mila n6stră! Sciind tâte câte sânt de lipsă 
şi spre poliţie, şi spre ocărmuirea cea cu folos a lucruri- 
lor G6menilor beserecesci or! în ce treptă şi deregătorie sânt 
puși, fără de care în nici un lucru se pote nădăjdui spor 

şi rodire cuvi6se, prinții cel dinaintea nostră, cât au o- . 

: Bethlen Miklos a' maga Kezzel pud Petrum Bod în vita Superin- | 
i „Eleteben ad. ann. 1674. 

?. Diploma Michaelis 1 Apafi a- | tendentis Caspari Tiszabelsi. 

+
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blăduit, tot întru acâia 'S'ait sârguit, ca câle ce sânt. spre 
slava lui Dumnedei, să se sporâscă, şi între celelalte at 

ținut obiceiul acesta ; ca pișpecul cel de l&gea nâstră (a- - 

-decă cel calvinesc) se albă grije se îndrâpte greșâlele de 
Sar face în besericile cele românesci, care obicâii ţinân- 
du'] şi noi, am voit şi am orănduit, ca dumnealui de cin- 

ste pişpecul Tisabeci Caspar se albă grijă de tâte beseri- 
cile românesei câle de supt stăpânirea nostră, şi se.le o- 

“cârmuiască după cunoscința sufletului său, îndreptând gre- 

- ş6lele dintr'Ensele. Ac6ia încă domnie! sale o am încredin- 

țat ca se cârce şi se solăcâscă unde este sai ar putea se 

fie typografia cea românescă, carea o făcuse reposatul prin- 

ţul Racoți. Drept acâia credincioşirel vâstre milostivesce și 

-cu deadinsul vă poruncim ca să nu lăsaţi de a- mârge îna- 

intea numitului domnului pișpecului celul orthodox de  l€- 

"gea nostră calvinească Tisabeci Caspar, or când va chie- - 

ma''la măcar ce loc; făcând el vizitaţiile sale: almintrelea 

„adevărat se credeți, că carele se va împrotivi voiei, orân-. 
"duelei și poruncel lui cei după scriptură, de pedepsă nu.va 

- scăpa. Nefăcend almintrelea, acestea după ce le. veți celi, 

se i le dați inapoi. Dat în cetatea nâstră Alba Iulia sau 
Bălgrad în 14 Iulie din anul 1674. Mihail Apafi.» 

- Typografia cea românâscă despre care se întrebă aci 

acum este în “Blaj 'la seminariul episcopiei Făgărașului ; 

forte puțin grijită pentru nepricâperea celor ce sânt mat 

„mari preste. dânsa, măcar că literile -ar fi câle mai bune 

în timpul de acum. Iară de amestecarea pişpecului celui 

calvinesc - în credința românilor ne-ai mântui avgustă 

casa Austriei, ' precum voii arăta întru avvenire şi mal 
“pre'larg. os ” 

Anul 1675. La anul acesta atâta scrie prea vestitul En- “ 

ghel!: «În anul 1675, iarăș au chiemat Ibrahim bașa pe 

domnul Moldovel şi al Valahiei asupra I&șilor; ci meârge- 

) Engel in recentiore Historia Moldaviae p. 278.
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rea acesta n'aii fost spre” folosul turcilor, pentru că: I6şii 
„au ars Sucâva în (ă Octomvrie din anul 1675.»: 

Anul 1676. Turcii în anul acesta iară sai sculat cu răz- 
boii asupra Poloniei, despre care dice hronica-lui Filștih 1: 
«Turcii mergând ati ars: (te cetăţile mici şi mari afară de | 
Cameneţ. După acdia sai tras: la cetatea ce se chiamă 
Șerebna, (Zuravna sait Juravia) unde era. şi Sobieschi cra- 
iul Poloniei, şi sai bătul șepte dile. După ce ati vădut că 
nu se pot învinge unil pre alți, amendoao părţile ai fă- 
cut pace în 17 „Octomvrie din anul 1676, și Sat înturnat 
la casele sale. E | , 
| Istoria Bălăcenâscă ? dice : «Cătră al treilea an al dom- 
nici lui Duca i-ai Venit primăvara veste se mergă cu lurcil 
ȘI cu Lătarii, în era leșâscă, -și: mergând la Iaşi ati sălăş- 
“uit la mânăstirea ce se numâsce Galata, d6cl chiemându'l 
Antonie Russet vodă, Vai ospătut în casele câle domnescl | 
în lași; aşişderea şi Duca ai ospătat pre Antonie în diua 
SS. Apostoli Petru Şi Pavel la cetăluie, fiind hramul [cu] 
pompă înaintea seraschirului. Dâcr cu toții pornind ai tre- | 
cut. Nistrul și Sau dus în era leşâscă şi au luat vro câ- 
teva celăți: laholniţa, ” Tăsloveţul, Buceciul şi Holiciul. Iară 

„Gmenil care luase dintânsele, nu! robea, ci îi da lui Duca 
vodă dei ținea. lară intro di sco[enduse robii din cetatea - 
Haliciului, veni veste la turci de la lălari (căci er mergea 

_ înainte) cum că în revăisatul dorilor aă lovit craiul So- 
bieschi cu multă 6ste:leșâscă pe: tătari, și puţin ati fost 
de: n'aă prins și pe sultan feciorul hanului, și mulți tă- 
tari au perit. Acestă vâste audindu-o turcii lăsând tote s'au 

“dus de sai împreunat cu tătaril Şi toți au început asu- 
pra I6șilor, şi prencet îmbulzindu”, i-ai îndesat la ceta- 
tea Juraviei lângă Nistru, și! incunjurând de tote părţile 
pe l€şi, până S6ra sau bătut. LGȘiI având cu sine tunuri, 

1 Filstich apud. Engel in recent, > Codex Ms. Balacianianus ad 
Hist. Valachiae Part. 1. p. 322, | &tium annum Dominatus Ducae. 

' 4 d
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iară turcil neavând cu sine tunuri, până le aduseră, înoptă- 
“ȘI preste nâpte I6șii sai. îngropat în şanţuri, cât dimineța 

îti părea că sânt în cetăli ; acolo trei săptămâni sau bă- 
tut 'și câte o dată eșea polonil de se bătea cu turcii, dară 
iarăș fugea de se ascundea, şi cu tunurile împrăștia pe lă- 
tari până ce să băga în şanţuri. Iară flămândind I6şiI Şi 
cail lor, și temându-se de 'mai mare pagubă (că 'era acolo 
craiul leşesc Sobieschi cu hătmanul de Litva, hătmanul. 
coronei, hătmanul Polnei și multă - boerime, ca la vr'o 
30 sau 40. de “mil), după trei săpl&mâni au făcut pace 
“dând în scris că vor da turcilor Podolia cu Camenețul, în- 
semnând şi otarele. Deci turcii îndestulindu- se, au dal în- 
dărăpt I&șilor robi! pre carii luase din celăţile mai sus nu- 
mite şi s'au întors pre la casele lor. Înse Duca vodă, nevo- 

- induse în tot: iypul, se facă şerbire plăcuiă turcilor, au fă- 
cut acâsta: că îndată au trimis pe Matheiă Cărămidă la 
împeratul, sei dea de scire de pace, și lau învetal să se 
nevoiască în tot typul se ajungă mar nainte de cât 6menil - 
seraschirulul şi al hanului, şi acesta ai dis, mergând: prin 
"Moldova, “del va chiema la faşi Antonie Ruset vodă, sel 
întrebe de oști, că nu se scia mai mult de o lună ceva 
despre densele, se spună altele, iară nu adevărul; și i-au 
dat bani, ca unde vor. sta caii se cumpere alții. Și aşa au 
făcut că mergând la Iași, Pai chiemat Antonie vodă de 
lau întrebat de oști; ci el ai răspuns, că au încungiurat 
I6șii pe lurei, de nu se scie, mai.scăpa-va vr'unul. Dâci s'au 
dus mai: nainte şi ai ajuns la Odriiă, şi mergând -la viziriul 
Chiuprili- Oglul „cu cărţile, de. abea. Je-aui celit, (că era idro- 
picos) de bucurie că sai făcul pace, şi dăruindu'.200 de 
galbeni, îndată Vai Lrimis la împăratul cu cărțile, -și îm- 
peratul încă Tau dăruit. După vro câteva. câsuri iată că 
sosiră cărți şi de la Antonie vodă, în care scria câle : au- 
dite de la Matheiu Cărămidă. Deci viziriul iarăş. chiemă pe. 
Cărămidă del întrebă, carele spuse că el au. povestit a- - 
cestea 'lul Antonie vodă. Decl. venind cărți și de la sera-
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'schirul, și de la hanul, Antonie vodă ai remas de Ocară, 
iară Duca vodă ai remas de cinste, şi în scurt timp Sai în- 

„tors la scaun. Purtători de grije în țeră lăsase: pe Gheor- 
ghie Bălânul, cu Hriza vistiâriul şi cu Stoica păhanicul, caril 
cu mare pompă eșind înaintea domnului; cu cinste aii în- 
trat în Bucuresci. Întru acest an și-a înoit Duca: vodă 
domnia de al treilea an, venind în Bucuresci seraschirul 

cu aga cel mare și. cu căftan, înaintea: cărora eșind” vodă 
le-au făcut mare pompă.» 

Din acestea ce le scriu - până aci, că Şerban Cantacu- 
zenul cu fraţii lul nu Sati prins după pace de la Juravia 
“de Duca vodă, precum vrea prea vestitul Enghel!, ci mai 
nainte, adecă în anul 1675, pentru că dice istoria Bălă- 
cenâscă 2, '<În al doilea an al domniei lui Duca vodă iarăş. 
au făcut tarcil gălire de 6ste -spre țâra: leșâscă la. Bar, la 

| Sbaraţi, la Trembhovla și la alte cetăți, numal ai. robit 
pre din alară pe mulţi. “Întru acestă călătorie agiungând 
Duca vodă la un coriac, ce avea în Moldova, grăbindu-se 
se trecă zahar€oa codrii şi neputând de ploi, de înfrântul car 
relor, şi venind un -căpitan de la margine, carele cra Is- 
parvnic, și spunând lui'Duca vudă că sai frânt carrele Şi 

"nu pot trâce codrul, așa de tare s'a “mâniat, cât îndată - 
ai poruncit de i-ai tăiat capul, că acestă mânie avea Duca 

„vodă Deci vrând vodă să se întârcă la scaun, şi venind 
şi timpul haraciului, trimise înainte pe: Hriza visticriul se 
facă rânduială să se strângă haraciul, și venind căula- pe 
Stroia vornicul, și pe Radul Creţulescu, purtători de grije, 
pe cari (pentru. că din loc în: loc fugea de ciumă, carea 
cuprinsese ț6ra) abea i-ati aflat la Fântânsle şi acolo şedând 
ai strâns haraciul. Despre (âmnă venind şi Duca de la 6ste 
n'a cutezat peniru ciumă să se ducă la Bucuresci, ci sau. 
dus la Cocoresct, și acolo ai. ședut până la bobotâză; de 

  

1 Enghel L e. p. 322. seg. — 2 Codex Balacianianus ad 2- dum: an- 
num Ducae.
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aci S'aii dus la Bucurescl, că, se potolise' ciuma; Şi fiind 
domnul la Cocorescl, au audit că'âmblă Cantacuzenii împro- 
liva. lui, și pre câți au fost Iengă dânsul i-aă închis; iară 
Șerban Cantacuzenul spătariul era la Drăgănescl, ȘI ati 
trimis „pe Drosul serdariul şi pe Gheorghiţă căpitanul Ciudin . 

„de Vaii luat în diua de Sănicoră, şi Tai adus la Cocorescl. 
"După Mihaii Cantacuzenul spătariul ai trimis la Filipescl 
pre Socul logofătul de Tai prins, dară Tau scăpat iarăş, şi . 

ai fugit în Ard6l, și se audia, că va se! om6ră, dară Da- 
bigicie dâmna lul Istrate și s6cra lui .Ducă cu domna lui 

“ai stat tare penfru denșii de i-ai slobodit. | 
„Tot întru al doilea au al domniei lui Duca, aa măzălit 

"turcii pe Dumitrașco: Cantacuzenul domnul Moldovel, şi dom. 
“nia o au luat Antonie Ruset, carele se dicea Chiriţa Dracul, 
(vedi anul 1664)... Acesta având un fecior în Ţera Româ- 
nescă anume lordacă Beizadel, carele audind că tatăl săi 

este vodă, mult ai plâns, . prorocind cu plânsul relele ce 

vor se păţescă -mal pre urmă, precum ai și fost -Ci fiind 
grec, nu _și-au lăsat firea carea o aii grecii, că dacă au în- . 

cetat a plânge, alâta sai mărit, cât puţini abea putea vorbi ' 

cu el, şi măcar că mal nainte era glumeţ şi vorbitorii, dară | 
după aceia se făcuse fârte grei.» Aşa dară Dumitraşco Can- 

„tacuzenul domnul Moldovei nu s'aă măzălit în anul 1676, 

precum vrea prea vestitul Enghel 1, ci în anul 1675. 

» În-12 Avgust din anul. 1676 Mihail 1 Apafi din curtea 

„sa cea din Săntimbrul Gurgiulu! iarăș poruncesce, ca să 

se țină diplomatul cel în anul 1663 dat preoţilor românescă 2. 

“Anul 1677. Dâră în anul-acesta 1677 sai întâmplat ce 

scrie Ortul şi. progresul. n&murilor “din: Dachia 2, dicând : 

«Ardelul nu era lipsit de vrăjbile din lăuntru, de care fiind 

ațițat Apafi, ai fost silit a desbrăca firea cea blândă, șia 

1 Engel in recentiore IHistoria 
Moldaviae p. 279. 

„2 Archivum Eppatus Fogara- in Dacia Gentium p. 167, seq. 
siensis. . o ! 

„3 Ortus et Progressus variarurn
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se îmbrăca în cea de prinţ, prindend pe mulţi încă şi dintre 
senatori, și băgându' în temniță; iară pe cumnatu-săă Di- 
onysie Banfi osândindu'l la morte.» 

Cerei Mihaiă încă scrie 1 precum urmeză: «Cu fericire 
putea se domnescă Mihail Apafi în Aral, ba: până astă-di 

„ar putea custa principatul cel lăudat. al Ard6lului, de Sau 
în prințul ar fi fost vârtuțile câle bărbătesci, și care se 

"cuvin unui prinț, sai prințâssa dâmna Bornemisa Anna nu 
sar fi amestecat în deregătoria şi detorința bărbatului săi, 
Sati domnii cei mal de frunte de. atunci al Ardelului nu Sar 
fi folosit strâmb cu. blândsţele prinţului, sau (ce ati fost 
mar primeșdios de cât t6te) Mihail Telechi cel bătrân nu 

r fi venit vre odată în Arde], au nici să se fie „născut pe 
tame Ci nefiind prințul Apafi dedat la muncă şi la ocărmuire, 

„Și temendu-se de domnii cei de pre lângă. sine, aceşștea supt 
numele lui tot fâliul de nedumnedeiri ai pătrat; și prinț6ssa 
vrând se: poruncâscă - nsa'și bărbatului şi celora-lalii șk-ai 
adus î6tă românâsca s&mința sa, cea de la Oradea-Mare, 
în Ard], între carii au adus şi pe bade-sâu Mihail Telechi, 
Și pre aceştea a! face domni mari, în tot iypul sau nevoit, 
carele scop nu ar fi putut dobândi, de nu ar fi scornit 
vini peste vini asupra domnilor celor adevărați din Arddl, - 
şi din bunurile și moşiile lor, nu 'ar i înbogăţit pe Aihail 
Telechi. Când 'domnil cei: adevăraţi din Ard negândindcu 
Apafi pentru molimea lui, şi nebăgând samă de purtarea 
cea viclână a lui Mihail Telechi, se, slădea între sine ȘI 
unul pre altul se surpa, au .tîmpul şi] pelrecea în ospeţe: 
și beţil. Lezne i-au fost: lui Mihail Telechi al cufunda și 
„prăpădi pre toți; pentru că el nu bea, ci trez fiind pururel, 

„în spele tâte tainele altora le învăța şi acuși de, unua 
acuși de altul la atâta îi aducea, de unul pre altul se strica. 
Telechi Mihai în vâci nu s'ar fi fericit. de nu ar fi surpat 
prin viclenia sa u întâiti pe Banfi Dieneş,. apoi pe Beldi Pal 

1 Cserei Mihâly az , Ecdâly Kronikaban ad ana. 1662,
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şi după acâia, de nu ar fi repedit Ardslul în. prăpastia, în 
carea până în grumazi noroiţi înotăm, şi doră până la ju- 
decata cea mal de. „pre urmă remâșițele: n6stre încă nu vor 
eşi dintr'ensa. Cum s'a întâmplat Surparea lui Banfi şi a lui - 

„ Beldi pre larg scrie după acestea Cerei pe carele îl poți ceti, 
că eii trec la avtorul vieţel “tur Constantin Cantemir 1, carele 
dice: «Cu puţin după acâsta în anul 1677 au. reposat și: că- 

„ lugărița Macrina, sora lui Constantin Cantemir, şi de frații 
eil sau astrucat în mânăstirea .cea părințescă de la- “Urlaţi. 

Anul 1078. Sciind, că Și prea vestitul Enghel 2 dice că 
turcii în doi an! după olaltă sai bătut cu muscanii la ce-. 
tatea Cecrin din Ucraina, 'mai lezne vel putea înțelge a- 

"câstea, care le scrie Istoria Bălăcenâscă 3 dicând: «Trecând 
iarna (din anul 1677) cu pace, primăvara iarăș au venit . 
poruncă lui Duca vodă se mârgă cu turcii la „6ste la. Ce- 
crin, carea cetate era supt muscani, la carea ducându-se 

-puin o. au bătut, şi îndată au venit muscanil Şi cozacil 
ca „năsipul, cărora neputând turci! să le stea în contră, au 
lăsat cetatea și n6âptea aă fugit, « cum au putut, și < au venit 

" fiesce- -cine la casa sa.. 

Deci întru al patrulea an al domniei. ia Duca vodă iarăş - 

au făcut turcii gătire: mare de bătae asupra miuscanilot, şi 

au 'mers ânsuş viziriul Cara Mustafa başa, şi aă poruncit 

şi lui Duca vodă, şi lul Antonie Ruset domnului Moldovei 

“se mârgă şi el; și în ț6ră Duca au lăsat purtători de grije 

pre Şerban _spătariul Cantacuzenul, "pe Hriza vistiâriul, Și 

pe Iordache Ruset postelnicul și pe Stroia “ păharnicul, se 

porte grije a plini poruncile împărătesei, că împăratul tur- 

cesc În vara acâia - venise la Drăștior, până ce: Sau gătat 

Cucebiinul. Iară Duca vodă mergând pre la Tighina. care a- 

cum se chiamă Bender, ai aflat pe viziriul dincolo de Nistru, 

unde mare cinste făcândui i, lau îmbrăcat pe dânsul și pe 

1 Author vitae Constantini Cantemir cap. 3. — 2? Engel in 'recent. 
Hist.. Moldaviae p. 279. — 3 Codex Ms. Balacianianus ad h. a. 

Cyonica românilor. Tom, INI. , . ' 13
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hori lui cu căltane și ne'ntărziind mult s'au dus. preste. 
câmp fără de. l$mne și fără de apă, de acolo iarăş nau 
găsit apă până, la Cecrin. Dacă ai sosit acolo, ai început 
a bate cetatea cu tunurile și cu baraile, dară și din. cetate 
așa de vitejâsce. se bătea, cât 63 de. dile ținu bătae, și 

"iată sîmțiră „oștile muscăcesci, care venise la Nistru, că se 
. aud turiurile; pentru că din Cecrin până. la Nistru e cale 
“de trei câsuri. Ci români! făcuse doao: poduri și moldovenii 

| alte doao preste apa Tizmenii ce era lângă Cecrin. băltosă - 
şi” noroidsă prin acâlea :ai trecut oștile turcesci și tătăresci, 
ca se oprescă pe muscani până vor lua celiitea, dară nau 
putut, că . muscanii îi pușca, îi omorea,și nici de cum 
putându-le sta înainte, au dat dosul se trâcă iarăş îna- 
pol. lară viziriul pus6se la pod pază pe Tanicear-bașa şi 
-pe Duca vodă şi pe Antonie vodă se nu” lase, ci stringân- 
du-se oștile t6te ai dat năvală, şi ai trecut. Iară tătarii ca 
diavoli! da. prin apă, şi alții trecea, “alţii se îneca, și așa 

„ muscanii aii venit lângă cetate, fiindu-le cap Romodanovschi, 
şi. o săptămână aă ședut muscanil dincolo de apă, turci 
dincâce despre cetate bătându-o şi la săptămână în amiadă- 
di turcii ai luat cetatea. Dic unit: că Romodanovschi ar fi 
luat bani de. la viziriul şi au lăsat de au luat turcii cetatea, 
carea înţelegend împăratul Muscului au topit aur și i-ati 
vărsat pe gât; și acela. sfârşit au avut Romodanovschi. Deci 
viziriul S'aii întors bucurându-se şi trimețendu”y împăratul 

-căitan. Ci la întârcere şi Caniacuzenii turburase „pre Gmenil 
țerei, îndemnându'i se pârâscă pe Duca vodă Și pe greci 
Ja viziriă, că mâncă ț6ra, şi altele, Şi avea pre unil pri- 
bâgi de se înțelegea cu ei, anume pre banul Minescul, pe 
Dumitrașco Corbânul și pe Paraschiva Boleștânul care ve- 
nise cu "Cuciuc Imbrohorul înaintea vizirialu! la Ledâoina 
lângă Bua, ci alți! sau pădit mai bine, iară Boleştânnl âm- 
blând can blăstămăţesce, Pai prins Duca vodă şi. Paă băgat 
în: obedi, și. mustrându'l Pati slobodit. După ce 'aă. trecut 

-viziriul cu toții Nistrul pre la Soroca, Sati cerut Duca vodă
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sel. lasă. să: se ducă la scaun, şi îmbrăcăndu'l- viziriul pre 
el şi pre boâril lui cu căftane, i-ati. lăsat se mârgă în ț6ră. 
fară pe Laţcarache spătariul au închis viziriul pentru multe 

- jalbe. ce „audise. de la Cantacuzeni şi de. la. cei ce era cu 
Cantacuzenil la o vorbă, ci cu cheltuială Pat scos „Duca 
vodă, de au venit jarăş în ţeră. 
“Duca vodă mergând la. Iași, aă luat este din l6ră. că 

Radul Creţulescul cu tâtă casa Jul aă fugit în: Ardel, de 
acolo din tabără. lugi și Vintilă Cornenul păharnicul, Și 
Pârvul postelnicul feciorul Crețulescului în "Arde! trecând - | 
pre la  Totruş. Acâste tarburări v&dând Duca vodă, gălă pe N 
Constantin Brâncovânul logofătul, carele fusâse mai nainte 
visticriu şi| trimise -cu “cărți la Creţulescul sell întârne, ca 
rele venind până la Serata, au întimpinat pre un părcălab | 
al lui Şerban Cantacuzenul, carele i-ai spus că ai fugit 
Şerban. cu t6tă casa lui la Ruștiac. Și lăsă Brâncovânul 
calea Ardâlului şi se duse după unchiul săi Șerban Can- 

 tacuzenul. Duca vodă venind până la Bărlad, iată alți o- 
lăcari vin de' spun că ai fugit Şerban Cantacuzenul cu t6tă 

semința lui. Dâci venind Duca vodă măhnit până la F oc- . 
- șani, trimise pe Constantin stolnicul Cantacuzenul cu cărți, 

se muncâscă se întârcă pre iratele săi Şerban, şi i-au dat 

şi pe Ianorosca omul săă cu multe tăgăduințe, și mergând 

acolo, şi împreunându- -se: cu frații, i-au respuns că nici unul 

șe va înturna mai mult, ci se: vor duce la portă, și lăcură 

jalbă la viziriul Cara-Mustafa prin mișlocirea unui turc,.ce 

se chema Felfaţ, carele şi respuns i-ai “dat lu Șerban ca 

să se ducă sel facă domn, „pentru că îl era prâten şi pe 

Duca sel mule în Moldova; că pe Antonie Ruset vodă îl 

măzălise pentru că n'a vrut se dea bani- unul aga al vi- 

ziriului când ai cerut. Duca vodă nesciind că va se pună 

domn pe. Şerban, încă au trimis pâră asupra lui Șerban, 

dară nemica au folosit, căcă cât au sosit viziriul, îndată ai 

dat domnia. lui Şerban, iară pe Duca Vaii mutat la Mol- 

dova. Bodrii carii era irimiși de Duca, cei mai mulţi s'aii
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închinat lui Şerban, nesciind ce vor se pătimescă: mai. pre 
“urmă; iară Ivaşco Băl6nul clucsriul cu Stoica păharnicul | 
ai fugit la Moldova.» „ Așişderea scrie prea vestitul Enghel + 
din. Filștih. > n 

Iară Delchiaro 2 dice: «Intre bocril,, cari! crâjnea asupra . 
„lut Duca vodă, cea mai mare umbră îl făcea Şerban Can- 
“tacuzenul cel înturnat de la surgunire pentru mare preten- 
“Șugul lut cu cei mai 'de frunte ministrii de la pârtă. Mer- 
gea el socotind cu ce mișlocire ar putea depărta spinul a- 

„ cesta de la ochii s8i, ci- în zădar, pentru că lui Șerban în 
spunea t6te prințessa murea lui Duca vodă, cu care se. 
iubea pre ascuns, „și iubirea acâsta se îngroşi prin depăr- 
tarea prinţului, carele” meisese la 6ste cu _viziriul asupra 
Ucraine! (nu Poloniei), și Șerban carele era. logofet mare 
și purtătorii de grije preste nisce fabrice ce se făcea în 
curte nu înceta a âmbla și după patul și după thronul prin-. 
țului.. Drept acâia Duca ai poruncit ca să se închidă Şer- 
ban seşi plătescă șugubina; dară fu şi despre acâsta în- 
sciințat de prințessa. Și așa Şerban se făcu că vrea se dea 
un ospăț în diua de Santamarie mare, şi după ce sai a- 
„dunat cei chemaţi, el pre afuris sati dus la Cotrocâni, și 
de acolo numai cu. doi- -Spr&- -d6ce - credincioși de ai săi au 
încălecat, și au mers la Odriiii, unde' era împeratul atunci. 
Ghebhardi scrie, că dâmna lui Duca 'vodă au .dat os- 

pățul. mal sus dis, și.că densa ai dat prilej de a fugi lui 
"Şerban Cantacuzenul, și e de a se crâde, pentru că și bre- 
viariul hronologicesc acâsta întăresce $.. 

Anul 1679. “Citiloriule. bune! aci în mal aduc aminte, că 
precum  Filștih pretutindenea înalță pe Cantacuzeni, aşa 
Istoria Bălăcenâscă: îl defalmă în cât pote; ci eă mai mult 

„cred istoriei Bălăcenesci, pentru că stările împregiur mai a- 
priat le pune, şi Cantacuzenil măcar că sânt români de pe 

“1 [Engel] in recent. List, Vala- | 3 Gebhardi "Tom, 4, p. 495. 
chiae part. I- p. 393. se 

 Delchiaro p. 130 a „[.-* In Breviario Chronologico.
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slrămoşă-sa Tinca. fata Radului X domnului muntenesc, 
dară de pe strămoșul lor Constantin postâlnicul sânt greci, 
şi grecii nu lezne își lase năravul. Drept acâia aci urmez 

„istoricului Bălăcenesc 1, carele scrie: «Domnia lui Serban 
- Cantacuzenul la anul 1679. Şerban vodă pe. la Bobotâză ai 
venit în scaun. Mare și întunecat nor și plin de fulgere 
şi de trăznete aii cădut pe Ţâra Românâscă Şerban vodă, 

Ă carele cu reutatea. şi cu tyrănnia lui ca cu nisce trăznete 
aă surpat ȘI ai desrădăcinăt nenuri&rate familii şi case de 

„bosri, de slujitori și. de seraci:-pe mulți cu multe (Sliuri 
de chinuri. şi de cazne i-ai omorit și. pe mulţi cu multe 
nevoi şi pedâpse i-ati serăcit, precum istoria, mal jos va arata. ” 

| <După ce ai luat Șerban domnia erei “Muntenescl aă 
- trimis pe Constantin Brâncovânul nepotul săi cu Schimni- 
aga, ca se apuce scaunul și pe Duca: sel mute la Moldova, 
şi se fie purtătoriu de grije cu Stroia vornicul și cu Hriza 
visti6riul, și se îmblândâscă- pe norod, pe cel mari și,pe . 
cei mici, şi să se bucure” toți de. venirea domnului, Şi așa 
au făcut, cu toţi. se bucura: încă și cei ce nu avea. vin, 
apă bea pentru sânătatea domnului Șerban, și juca și chiuia. 
Așa, aă fost amăgit pe toți, ci bucuria lor s'aii întors întru 
întristare. - 

<După ce Zau “dus Duca vodă la Moldova, Constantin 
Brâncovânul” ai trimis la Ruștiuc,; de au ai adus pe dâmna 
lui: Şerban vodă, și pe mama lui dâmna Ilinca, inaintea cărora 
multe jupân6se ai eșit. După acâia aii venit şi domnul pre. 
la Bobotâză, şi cu pompă după obicâiti au întrat în scaun, 
şi dintâiu cu blândeţe Sai arătat tuturor bosrilor, bocrind 
şi pe cel ce nuy - iubea, ca în acest typ doră ar face să se * 
întârcă Ivaşco cluceriul şi „Stolca păhatnicul, caril era. pri- 
bâgi în Moldova. | a _ 
 «lară primăvara au venit poruncă, se e mârgă” la Gate se 

facă o cetate Doganeale, şi Sau dus cu tarcil, ŞI după ce au 

i Codex MS, Balacianianus adh.a. - _ pia
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 gătat cetatea, Sau întors la scaun. De aci înainte încep'du- 
. rerile și necazurile ! La întârcere au dis Drosului serdariu- 

lui, se mârgă. cu trebi în țâră mai nainte, și i-au dat cărți 
Și slujitori și pre Aliverde tătarul cu câți-va tătari, toți l- 
hari, și îl învăța în. taină ca sel ducă până la -Bărlad şi 
se]: dea în laturi de cale, se! tae capul, şi se! ia. capul 
pentru credință și se facă veste că au fugit Drosul la Bu- 
giac. Acest meşteşug Pai făcut şi Pat poltit Duca vodă se'l 
ospete, de vreme ce încă mai nainte de pe cale făgăduise . 
lut Duca, vodă, 'că va mârge. Duca s'au gătit de ospăț, cum 
Sau. cădut; iară când au lost în diua de ospăț Șerban n'aă. 
vrut se mârgă, ci au pornit cătră& țâră'şi. Pricina au fost, 
că vrea de nu [cu] voe cu puterea se ia pe pribegi, dară 
Duca nevrând se strice obicsiul țerei, ca se dea, le-au 
dat cale de sai ascuns, și înțelegând Şerban, că pribegit 

“nu sânt în lași, nau primit osp&ţul; iară Duca vodă strân- . 
g6ndu-și bosrii să sai: osp&tat cu dicături şi cu tunuri. 

«Iară Șerban venind la Focşani, ai poruncit de aă în- 
“chis pe Vulcan vornicul la Bucuresci, şi după cu ai venit 
în: scaun, au trimis pe Ghinea căpitanul cu 30 de slujitori 
de ai luat pe Dumitraşco căpitanul Urzicânul, de Pau dus 
la, mânăstirea Snagovului, şi acolo cu grâznice muncă -chi- 
nuindu'l, mai pre urmă Pai spândurat.. Iară pe Vulcan vor- 
nicul în multe rânduri Pau judecat fără de: cuviinţă, “fiind 
că vină nut'afla, şi după vro câte-va judecăți Tai trimis 
la Snagov, unde cu multe munci Pai ucis.» ” 
„Aci cetitoriule! însemnă, că vornicul Vulcan, despre ca- 

rele scriseii, au avut frate sai fecior, nu sciă,- pe Mihail 
Vulcan, carele de grâza lu! Șerban Cantacuzenul, ca se nu: 
pâră și el ca vornicul; au lugit în Ardâl şi sau aședat în 
satul Veza din comitatul -Bălgradului cel de jos; și Mihail 
acesta ai avut cinci feciori (precum arată genealogia Vul- 
cânescilor)i, dintre. carii unul sau numit Petru, și acesta, 

1 Genealogia Familiae Vulcan.
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ai povestit celor ce mi-ai spus mie, că tatăl său Mihail ai 
venit din Valahia în. Ard6l. Iară Petru Vulcan ai avut trei 
feciori pe Gheorghie, Ioann şi Petru: Cheorghie isprăvind 

șc6lele în Cluj, ait înv&ţat grammatica în Blaj; din Ioann . 
Sau născut Samoil arhiereul cel românesc al Orădei-mari, 

Gheorghie carele. lăcusce în Blaj şi Micinica muma a doi 

Galbori Samuil și- Alexandru, apol din Petru sau născut 

Vulcănescii din Șinca veche. 

Deci merge mal încolo istoricul Bălăcenesc; 'și dice : «Pre 

acela timp și Duca vodă ai avut gâlcâvă despre boerii 

Moldovei, cari! au fost îndemnați de Șerban vodă, să se 

sc6le asupra lui Duca, se'l omâră cu t6tă casa lui, şi fă- 

când pecetea lui Dumitrașco, carele fusese mai nainte vodă, | 

şi. era acum măzălit: la Țarigrad, ati scris cărţi „cu numele 

lui Dumitrașco punându'! şi pecâtea, şi le-ai trimis la că- 

lăraş, și la slujitori, cum că i-ai dat împăratul - domnia, 
ci se mârgă se închidă -pe Duca la Sucâva, şi ati mers cu 

- cărțile un. Bogdan și alt bosrii, de le-ai dat Lăpuşneni- 

lor și Orhcânilor, şi sai rădicat cu toții de au venit până 
la Țuțura. Acolo tăbărând, sai dus căpitanii se întrebe pe 

hătmanul Buhuș, se le dea înv&ţătură, ce vor face? şi-hăt- 
manul fiind cumnat ]ui Duca, îndată ai însciințat pe Duca, 

carele msi nainte nernica sciind, pricepu că este vicleșug, 

și întrebând cine i-ai rădicat, -er spuseră: cutare boâri. În- 

țelegând de la dânșii, că Gioca vistisriul. cel, mare ai fost 

cap sfatului, ai închis și pre dânsul, măcar că toți era 
amestăcați afară de hătmanul. Buhuș şi Miron. logofâtul, | 

dară ca se nu se facă zarvă” mare, pre aceia i-au tăcut, și 

numa! pre cei prinși, i-au judecat, şi scotându' înaintea 

„ porței le-ai tăiat capetele, . aşa toți celalalți s'au aşedat. > 

„ară prea vestitul Enghel 1 scrie: «Şerban Cantacuzenul 

au -domnit. ani 91/, de la 1679'până la 1688, 29 Octom- 
vrie. După venirea prințulu! celui noi veniră spre închi- 

p 

  

„1 Engel in zecenl. Hist. Valachiae Part. I. p. 325.
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„are tot cinul preoţesc, între. carii era și mitropolitul The- 
odosie cel măzălit, carele trăia în mânăstirea Tismana.. A- 
cesta ai poltit cuviinci6să facere destul pentru strâmbă 
măzălirea sa; iară Şerban vodă cercând protocâlele  pârei 

“Şi respunsulul. lui, le-ati trimis lui Dionysie patriarhului din 
Țarigrad, ca se'le cârnă, carele ai trimis în Valahia pre 
episcopul Maroniel şi pre Ignatie logofătul cel dintâiu al 
patriarhiei. Venind aceştea, prințul ai adunat 'săbor din 
preoții și hori "Țerei Românesci, și luându-se la judecată 
lucrul, aii aflat nevinovat. pe mitropolitul Theodosie, drept 
aceia Varlaam au pus pe masă stemmele mitropolicesci, 
care dândule iarăși lui Theodosie, ca pre un mitropolit Tati 
aședat în scaun, în 16 Aprilie din anul 1679, Marţi din 

 septămâna cea mare». m. 
Tot același Enghel! așa scrie despre Moldova: «Duca - 

„a trea-Gră ai domnit în Moldova ant 5, de la anul 16[7]9 
până la anul 1684, că sai prins de poloni în: diua de 
Crăciun din anul 1683, după cărindariul cel vechiă. | 

Anul 1680. La anul acesta așa scrie Istoria. Bălăcenâscă 2: 
<lară în ț6ră Şerban Cantacuzenul pre la Sântâder în sep- 
tămâna dintâi a postului mare aii închis pre Hriza visti- 

„riul punându” vină, că ax să! iai sama de vistierie, şi nă- 
dăjduind că va. afla bani de a! ţerei mâncaţi, dară necum se 
fie aflat ai țerel bani cheltuiţi, ci au aflat că Hriza ati chel- 
luit din talerii săi pentru țâră. Așa vădând vodă, căci cu 
acesta nul pâte vinovăţi ca sei facă re, ău început alta, di- 
când, că zăhărâoa, ce sau dus la Cameneţ au fost rea, înse 
ori rea ori bună o dăduse bosrii și rudeniile Iul Șerban vodă, 

„iară el numa! lui Hriza i-au băgat vină, şi i-au poruncit de: 
aă plătit de la casă și pentru densa 41,000 de taleri, carele 
fiind îngrozit de munci sau împrumutat, şi a vîndut sa-. 
tele, : moşiile și țiganii, şi au plinil acestă sumă de "bani. 

! Idem Engel in recent. Hist. | 2 Codex Ms. Balacianianus ad 
Moldaviae p. 279. | h. a. a DDR
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După ce aii plinit summa acâsta Pai scos din închisâre, 
ci numai 11 ile lau lăsat slobod, dară cu pază de de-" 

- “parte se nu se pricepă, și iarăș Vai închis, şi cu mal mar 

“ cazne Pati muncit: încă şi otrâvă i-ai dat, şi aşa încă nu 
murea, mal pre -urmă cu grâznică mârte, împlendu'și voia 

». iyrănniel sale Pai omorit. Jupânesa și. pruncii lui-FHriza re- 

„mânând  seraci, Şerban vodă nu i-au lăsat îu.pace, ci de 

noii cerea bani de la ei, păzindu' dioa și n6ptea prin slu- 

jitoră ; iară el vădând, că nu vor -mal putea trăi, şi înţe- - 

ă legând de la unil şi de la alții, că vrea-Şerban vodă ser 
omâră, cu: ajutoriul lut Dumnedeii așa ai eșit printre paz- 
nicil, carii era împregiurul cassel lor, cât nici unul le-ai 

luat sama, “și încălecând de.cu s6ră pre la medul nopții 

ai trecut preste ghiață Dunărea în ţera turcâscă. “A doao- 

di înțelegând Şerban vodă de fuga lor, s'aii turburat forte 

reă, şi. ai trimis în tote părțile ca sei prindă, și îndată 

se'1 omoră, undei vor afla ; ci era târdii, că el cu ajuto- 

riul lut Dumnedei scăpase; și prin: Odriiă au mers la Ţa- 

rigrad şi de acolo la Moldova la Duca vodă şi la celalalți 

pori ce era fugiți acolo de frica lui Şerban vodă. Deci 

«mal făcând încă multe alte rele, în al doilea an al dom- 
niel sale-aii spânzurat pe Radul Ocnânul în târgul Ocnei 

de pârta casei lui, și pe feciorul Drosului serdariului, fi- 

ind tiner, Lau slobodit într'o ocnă pustie ȘI afundă, 

şi acolo ai perit: Mal avea încă şi o fată Drosul, și pen- 

tru ca._ sei stingă n6mul, Și pre aceia o ai omorit, și altă 

tyrănnil încă ai- mal făcut. Şerban vodă, care a le scrie . 

câte una forte. lung ar fi. Iară de tributuri “sati dăjăl ce 

voiu dice? că -in anul dintâi ai luat 20,000 de pungi, în: 

al doilea 30,000, în al treilea şi al patrulea și mai multe, 

„cât bocrii,. slujitori), şi darnicil nu avea resuflare, ci în tot 

timpul bătuți. şi căzniți își vindea moşiile, - țiganii. Și viile, 

și tâte câte avea, de le cumpăra Șerban vodă cu ale lui 

rudenil», 

7
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Despre Moldova -zice Reischie!: «Sultanul turcesc pe: 
„=. Duca prinţul Moldovei (nu al Valahiei) îl face poruncitoriii | 

preste Podolia, şi iarăș se gâlcevâsce cu crăimea Poloniet 
pentru otare, din Moldova încă multe colonii duce în Po- 

“dolia în anul de la Hs, 1680, iară al Heghirel 1090.» 
Iară prea vestitul Enghel scrie 2, precum urmeză : «Luk 
Duca vodă -i se părea că cu scădere sati mutat din Vala- 
nia în Moldova, ci pârta turcâscă ai aflat modru de a 
întârce paguba, pentru că prin războiul cel mai de pre ur- 

mă şi prin facţiile cozacilor dobândise o- parle din Ucra: 
ina. Partea acesta a Ucrainei prin. încetarea de la arme 
cea în anul 1680 făcută cu. muscanil Sat dat de Rad- 
ziu cătr& Moldova, şi Duca vodă ai ţinut părcălabul săi 

“în Nemirov, prin carele poruncea Şi ostașilor turcesci, carit 
era în cetățile Ucrainei, măcar că cuprinderea Camenetului 

“și a Ucrainei nu era spre folosul Moldovei şi al Valahiei ; 
preste t6tă vara din anul 1680, până în Octomvrie ai tre- 
buit domnii românesci Șerban şi Duca se fie în tabără cu. 
ostaşii şi țeranii să, ca. țeranii se facă doao cetăți, prin 
“care șă se conteriâscă, cozacil de la tâlhăritul pe Mărea n6- 
gră, iară ostaşii sey apere până ce vor isprăvi lucrul. > 

“În anul acesta ai pătimit şi Sava II Brancovici mitropo- 
tul " Bălgradului: din Ardei, „despre carele aşa scrie Samuil 
Clain de Sad2: «Despre Sava II commună și de obşte tră- 
danie este, cum și'eă însumi de la cei bărtâny protopopi 
şi preoți am audit că pentru credință ar fi păţit multe ne- 
vo), bătăi și mal pre urmă morte. Dic, că odată lau chie-_ 
mat prințul (nu craiul) Apafi la prânz. în coşteiul Blajului, 
vrând a. căuta prilej, ca sel pâtă prinde în ceva și al vi- 
nOvăţi. Într'acea : vreme pizmașii lui eretici au dat“ uniy 
mueri învăluit un căţel, pe carea o au învățat, se mergă 

1 Reiskius in secunda Appen- | 3 Samuel Klain de Szad in Ms. dice Chronici 'Pureici Lib. 4. cap. 8. Hist. - Ve : 7. 2 Engel in recent. Hist. Mda. ist. Valachiae tom. IV.:p. 190. 
-viae p. 279. seqq. 

ț x .
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cu el în brate la vlădicul, rugândul -ca sei boteze : acek 

"prunc, că este bolnav, și alt popă românesc nu este care 

„ sel boteze. Vlădicul socotind întru sine, ce va se fie acet 
" Jucru, dei aduc luY prunc se botâze, tocma când este la. 

prânz cu prinţul, şi îndată cugetă se nu fie cumva la bat- 
- jocură asupra lul; deci sculându-se de la masă Sau dus. 

la musrea acâia. ce ţinea în brațe cățelul şi desvălindu'l ai 
vădut că este câne. Cu acesta. voia prințul Apafi se înșele: 

pe mitropolitul, ca în grabă „pentru. primeșdia b6lei se bo- | 

leze cânele în loc de om, şi așa apoi ca pre un călcătoriii 

de “sântele taine se'l pedepsâscă. Iară. vlădicul după ce ai: 

„vădut că este câne, nu om, aii cunoscut vicleşugul şi în-. 

torcându-se la masă, ai luat de pe teiariul săi o bucătură 

” de rădiche (că era di de post) şi mergând la câne,o ai 

„dat cânelui, dară cânele nat vrut a 0. mânca, apoi mitro-. 

polilul întorcându-se iarăș la masă şi luând o bucătură de- 

“carne'o ai dat cățelului care întindendu-se îndată o ai a-: 
pucat, şi o ati. îmbucat. “Atunci mitropolitul ati dis, că el 

nul va boteza, de vreme ce nu este de'lâgea lui, că de ar: 
fi de legea „lui, bucatele care el le mânâncă şi acela le-ar: 

mânca. Atunc! prințul și ceialalți calvini, carii era la masă, 
„mal tare sai aprins de mânie, vedând că batjocura, carea. 
o gătise e! 'asupra , mitropolitului, au cădut asupra lor, : şi 

cum: că. mitropolitul prin acel respuns arată ca cum acel 

câne ar fi lost de o l6ge cu.acâia ale cărora bucate au 

" mâncat.. e Sa | - 
«Se dice că și priniâssa avea mare mânie asupra mitro-.. 

politului, şi că Var fi “fost părit prințului ca cum ar fi voit: 

a o ispiti la fapta: necurăției, care tâte în mai mare ură. 

ai pus pe betul: mitropolit la prințul Apafi, carele căuta. 

prilej şi vreme cu îndemână, se surpe pe mitropolitul Sava. 

Pentru acâia ai poruncit titorilor . mitropoliei | ca se câră. 
samă de la mitropolitul Sava. Brancovici de tot banul be- 

Sericil, şi de venitul mânăstire! (nu şcâle!) și al typografiel.. 

«Deci după porunca prințului A Mihail i Apafi strângându-.
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"se sobor mare în Bălgrad la mănăstire. ; în anul 1679, in 6 
Iulie mitropolitul Sava tote od6rele, vasele, odăjdiile și căr- 
țile mitropoliei, le-ati dat” săborului mare. 

«Cu i6te. acestea mânia prințului nu s'au pofolit, căria 
materie a se aprinde. mai mult îi da superintendentul cel 

-_ calvinesc Mihail de Tofeu, carele  întărita pe prinț asupra 
mitroolintului pentru stătornicia în credință. Deci. în 2 lulie 
din anul 1680, fiind săbor mare de toţi protopopil în Băl- 

grad la mânăstire din porunca. prințului Apafi, -sau tras la: 
judecată mitropolitul Sava, carele atunci ra fârte bolnav” 
cât n'aă: putut sta de! faţă, ci prin alţi! (adecă prin' frate- 
său Gheorghie: Brancovici Şi prin Ioan Pater)-aii r&spuns.. 
La. acea judecată judecători mai mari -aă fost! rânduiți din 
potunca lui Apafi şi a superintendentului calvinesc, Mihail 

- de Tofeu, protonotariul Petru Alvinţi de Borberec că pre- 
zident, Ioann Verişmorti - protopopul şi predicatorul calvi- 
nesc din Venic, şi Ioann Zoba protopopul românesc de la 
Vinţil de glos și notariul săborului mare cu 98 de -mirâni 
şi preoți lângă și: afară de sine; într! acestă judecată Sail 
pirit mitropolitul Sava cu grele vini, ca cum pre Ecatha- 
tina Temeşvari frăția sa și mucrea lui Valentin Senaşi din 
Cluj ar fi făcut se o aducă la sine îmbrăcată în haine băr- 
bătesci,: şi ar fi trăit cu dânsa ca cu murea sa, şi făcân- 
du'1 un copil, în ț6ra turcâscă încă o ar fi dus cu dânsul, 
şi cu alte femei încă ar fi curvil, Drept aceia lau şi ju- 
decat dușmanii lui a fi răpitoriă de mueri, curvarii şi prea 
curvariă. Afară de acestea că aii mâncat venitul mânăstirel 
din Bălgrad. Pentru acâstea sau judecat nevrednic de ar- 

„hierie şi de tstă preoţia și desbrăcându'l în bes6rică de tâte 
odăjdiile arhieresci, sau dat în mânile „mirenescl, să se pe- 
depsescă după vrednicia faptelor sale (precum dice judecata. 
acâia strâmbă). După acsia și bătut au fost, Și în temniță 
aruncat și maj pre .urmă i Saă tăiat “capul la lac în co- 
milatul Turdey.> 

Aşa 'scrie acestea Samuil Clain de Sad din trădania bă-
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trănilor, şi din decretul soborului mare; ci: ei . trădania 

despre” căţel o țin numai povâste fără de temeii;. pentru 

că de ar fi facut şi grăit acâlea mitropolitul Sava II Bran- 

COvICI, săborul mare în” care aă fost mulți calvin! de faţă, 

mar fi lăsat a vinovăţi şi cu acâia pe betul :Sava; că au 

batjocorit legea cea nu numa! primită ci şi stăpânitâre pre - 

acelea vremi în. Ardgl. Tară decretul săborului mare cum 

că numai” din pizmă și -nu din adevăr sai „făcut, arată: 

Cerei Mihaii ! carele pe vremea acâia vieţuia- în curtea. lui 

Apafi, şi scrie așa: -«Scriind eu despre episcopul româ- 

nesc cel mal sus numit, mi-au venit aminte ua- lucru, care 

_trebuiâm se'l scrii supt domnia lui Mihail I Apafi, adecă: 

cum ai lucrat atunci cu un vlădic românesc anume Sava. 

Acesta fiind om învățat şi procopsit, prinţul 'de multe ori 

“Tau trimis sol la muscani şi la .doi domni românesci al. 
Valahiei și al Moldovei, pentru care lucru i-ai pizmuit -- 

domnii cel din Ardei, şi pe Sicheli „Laslo_ carele era 'ru- 

denie de aprâpe cu Sava, Lai învins râvna banilor. vlă- 

dicului, și neputând almintrelea încăpea la dânşii, sau în-, 

țeles cu Stefan Nalaţi, asupra. lui (în carea conjurație mau 

fost amestecat Mihail Telechi) şi -nepulândul întralt typ 

aduce în disgraţia prinţului, pre un preot românesc de la 

Vinţii de gios cu multe daruri la aceia laii adus, ca se pâ- - 

rescă pe vlădicul cel românesc înaintea prințului, 'că'și ţi- . 

ne curvă la casa sa; pre o mure, și pe.prinţul cel blând 

„Tai adus de au credut; pentru. că Secheli şi Nalaţi jura 

că este adevărat. Drept acâia- au prins pe vlădicul şi i-aă . 

prădat tâte averile, nici îndestulindu-se cu atâta, aii cerut trei 
mil de taleri de la dânsul, care neavând de unde se! plătescă 

au trimis pe frate-săii în Valahia, se capete banii aceia cu 

cerșitul, carele nu saii mal înturnat. Drept. acdia. pre bietul 

nevinovatul vlădic Tai scos de la închisâre și numai în | 

cămeșă şi» izmene atâta Tau corbăcit până ce sau rupt ŞI. 

1 Cserei Atiniy ai Erdâlyi Historitiban ad annum 1699,



908 0-7 

„scădul. cămâşa, 'izmânele și carnea de pe dânsul, pentru ca- 
rea ne mai putendu'şi ţinea lipsa, cea firâscă a trupului, ati 
trebuit mișelul se moră, și averile lut le-au împărţit între 
'sine“Secheli Laslo și Nalaţi Iștvan. Ne mal auită păgânâscă 
și cumplită Lyrănnie! nicl ar fi lăsat Șerban (Cantacuzenul) 
«domnul cel vestit al Valahiey neizbândită iyrănnia acesta, 
căcl însciințese& pe. prinţul Apafi, că de ar trebui să chel- 
tuescă 500,000 de taleri, încă va lucra la împăratul tur- 
cesc, ca se măzălâscă pe Mihail Apafi, dară nu: indelung 
ai trăit după acâia Şerban vodă.» - 

Despre următoriul lui Sava II, iarăș aşa scrie Samuil 
*Clain-1; «După l&pădarea mitropolitului Sava din scaunul 
 arhieresc întru, același săbor mare cu voia Și porunca prin- 
ului Mihail I Apafi sai ales mitropolit Bălgradului părin- 
tele Iosiț Budai, carele cât ati vlădicit, nu Scim, numai a- 
tâta dicem, "că: mai maălt de cinci sa ș6se ani n'a ținut 
Scaunul, de vreme ce în anul 1687 [Sau aflat mitropolit 

„ Varlaam.] Dară câţi an! au ținut mitropolitul Varlaam scau- 
nul, a nume nu scim; înse la anul 1690 Varlaam ținea 
“scaunul .mitropolicesc, că am aflat scrisori de mâna lu! 
scrise dintracest -an 1690 Iulie. 26, în care scrie, că au 
“cumpărat şi zălogit nisce pămînturi Şi fânaţuri, care le-au 
dat se fie “de moșie pe sama mitropoliei. După Varlaam au - 
urmat Theofil II, apoi Athanasie 1 de carii în urmitârea 

- parte vom grăi. Așa scrie și inventariul mitropolitului Sava II 
"Brancovici 2 și pomelnicul' episcopiei Făgărașului 3. 

Anul 1681. Despre Moldova şi Valahia la anul de acum 
istoria Bălăcenâscă 4 dice: «In timpul acesta ai venit po- 
runcă lui Duca vodă se mergă la porlă, seș înoiască dom- 

A 

| Samuel Klain |. e. p. 195 seq. 2 Dypticon Eppatus Fogorasien- 
„2 Inventarium clenodiorum Me- sis, quod ego donavi Bibliothecae “iropolis Valachicae Belgradiensis GIA 
de anno 1679 quod asservatur in | Reghicolari Pestanae. , Bibliotheca Monasterii Balasfal- 4 Codex Ms. Balacianianus ad "vensis, h. a.
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nia, şi se'1 dea hătmănia țerei cozăcesci, ca se strângă pe 
-cozaci de pre unde era resipiţi, şi sei aș6de pre la locu- 

rile lor; căci cu hătmanul cozăcesc nu se putea folosi turci), 

că une or! se închina, alte-ori se scula asupră-le, și odihnă - 
nu mal avea. Ci ati socotit de i-ai dat pe sama domnu- 

lui Moldovei, carele mergând la Țarigrad, împăratul i-ai 
întărit şi domnia Moldovei şi -i-au dat şi hătmănia coza- 

cilor, şi cu multă cinste sai întors. la ț6ra sa.' Nu: mai 

puţină mâhnire avea pentru fia. sa Ecatharina, carea era, 

iogodită după Stefan feciorul lui Radul (XIII, veqi anul 1666) : 

„vodă. Audia Duca vodă că Stefan logodnicul, fâtel are prâstă 

poliţie şi voia, se strice logodna şi se'și "mărite fata după Ior- 

- dache Muzelit grec fârte bogat, iară Stefan înțelegând acesta 

au făcut jalbă la împărăție, şi împăratul au dat poruncă lui 
Duca se dea, lui: Stefan beizadeiu fata daca e logodită cu el 
şi se o ducă la Țarigrad, și mergând Duca vodă la Țari- 
„grad ai dus și pe fiica sa, iară la întârcere când ati venit | 

la Moldova şi venind în Iași,. au făcut nuntă domnescă cu 

t6tă ţ6ra: — fiind acolo şi soli de la poloni, de la unguri 

şi de la munteni. | 

«Întru acestă ducere -la Țarigrad a lui Duca vodă, ŞI 

“bosril, muntenesci cer: pribegi în Moldova ca la 300, dân- 

du-le Duca cheltudlă ȘI „povățuitori pre Alexandru armașul, 

au pornit să se ducă la. pârtă să se jăluâscă, de reutăţile 

care făcea Șerban vodă țerei, iară Şerban înțelegând acâsla 

au trimis bosri de at lu de pârea pe Duca vodă, că: nu! 

lasă în pace, ci strânge marghiolași și îl trimite cu banii. 

lui: se. pârescă. Viziriul” fiind mal bun prâten lul Şerban 

de cât lui Duca, ai poruncit cairmacanului şi. lui Duca, se . 
întârcă pe pribâgi înapoi, că mai pre urmă nu va fi bine,. 
carea, înțelegând Duca, ai poruncit de sau întors toți iarâș 

“la Moldova, și Şerban înoindu'și domnia au remas iarăş 
- domn: 

„_<Duca după c ce aii gătat nunta fâtel sale Sai dus în (cra 
cozăcâscă, la Nemirov, unde e scaunul hătmanilor, Şi ai 

4
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pus pocovnici, judecător și logofeți după obicâiul lor, Şi 
preste toți mai mare în locul stă at pus pre un grec a- 
nume Ioanichie, carele scia bine limba cozăcescă și lat 

„numit hătman. De care lucru sau bucurat forte cozacil, şi 
întrun an sau strâns de ai âmplut tâte satele și . orașele 
de 6meni, și după așeămintul ce au făcut Duca vodă sa0 
întors la Iași.» | - 

In căt este pentru țera cozăcâscă aşișderea.- scrie prea . 
vestitul Enghel 1, Brenian?. Ci Zaluschi 3 dice, că pe Duca 
vodă şi pentru acâia Pau fost chiemat turci! în. anul de 
acum la pârtă, ca să se sfătuiască cu dânsul despre . 
războiul ce era Mahomet IV sel facă asupra împeratului 
Leopold I. Iară prințul Dimitrie Cantemir 4 însâmnă,. că cu 
prilegiul păcei de la Carloveţ, turcii 'aă dat înapoi poloni- 
lor Cameneţul, și țâra, cozăcâscă. 

Despre Ardăl scrie Cerei : Mihal 5. că după ce sai ales 
Şi întărit prinţul Ardelului Mihail II Apafi, părinții lui, «ŞI 
prințul şi prințâssa forte s'au bucurat şi ca se'și întărescă şi 
mal tare casa, prințesa ai început a înălța pe semința sa cea 
românescă din Oradea mare, adecă 'pe Indidi Pal, loann 
și Petru şi .pe mai mulți, pe caril cu multe venituri, mari 
deregătorii Şi formâse moșii i-ati dăruit.» Ortul Și progres- 
sul nâmurilor din Dachia 5 după ce au scris că Mihail 1 Apafi 
Sai unit cu ungurii cel rebelli, și trimeţând 12000 de o- 

„Stași asupra .Băiei mari, o ati prădat şi aă robit 800 deo- 
stași, încă dice despre dânsul: «După acâia în annl 1681, 
unindu-se cu turcii şi fiind el mal nare povățuitorii preste 
oști, din voia lui Mahomet IV, au încungiurat Besermenul, 
Și la și i luat. > | 

1 Engel in recent. Historia Mol- in Historia Osmâniti Regni Lib. 3. 
daviae p. 279 seq. . Cap. 19. 

*.Brentanus in Epitome Chro- 5 Cserei Mihâly az Erdelyi Hi- 
nologica ad h. a. : | storiâban ad anu. .1687. 

3 Zaluski p. 968. -% Ortus eL progressus variarum 
* Princeps Demetrius Cantemir | in Dacia Gentium p.. 170.
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Anul 1652 Despre Mihail I Apafi dice Ortul'și Progressu 
n&murilor din Dachia!: <În anul 1682, unindu-se cu vi- 
ziriul din Buda și cu comitul Emeric Techeli ai încungiu- 
rat cetatea Fiulec numită, carea o au închinat str&jaril din- 
trânsa preste voia: părcălabului Stefan Cohari, turcilor.» 
Ignatie Brentan? încă scrie : . «Techeli capul ungurilor celor 
ne'ndestuliți sai căsătorit cu văduva lui (Franţisc 1) Ra- 
coţi. Din Moldova (nu Valahia) vro câte-va mil de bărbați 
dimpreună «cu muerile și pruncil: lor sau silit se trâcă în : 
Ucraina spre lăcaș. Iară Istoria Bălăcenâscă 2 dice: «Întru. 

- aceste timpuri și comitul Emeric -'Techeli cu o samă de un- 
guri sau rădicat asupra nemților, carele cerând ajutorii de 
la turci, cu făgăduință că va închina lor ra, carea .0 va - 
cuprinde, turcii i-au şi dat ajutorit, şi i-au dat oști din Ţera 
Românescă cu Ianoș serdariul Cozofenul, iară din Moldova. 
cu Gheorghiţă Ciudeii serdariul, carele multe cetăţi de ale 
sale au luat înapoi, dară mai multe ale lui Racoți, ţinând . 
acest 'Techeli pe musrea lui Franţisc | Racoți, și le-au su- 
pus supt ascultarea sa; iară venind tâmna s'au întors fi- 
esce care la, locul săi. Mai pre larg le scrie acestea Gheb- 
hardi+ pe care îl poti ceti. N 

Anul 1683. Minunate sânt lucrurile Dumnedeului nostru, 
al căruia: nume se fie lăudat din veci până în veci: că din 
anul acesta ai început fericirea, carea. era să se verse a- 
poi preste n€mul cel obidat al românilor. Pentru că serie 
Istoricul Bălăcenesc5:. «În al patrulea an al domnlei lui 
Șerban Cantacuzenu! împăratul şultan Mahomet 1V, au ră- 
dicat , mare 6ste asupra împăratului Leopold 1 Și au porun- 
cit hanului tătăresc se adune t6tă: tătărimea de pretutinde- 

1 Ortus et Progressus varia- | 4 Gebharâi in Hist, Hung. Part. rum in Dacia Gentium p. 170. 
2 Brentanus in Epitome Chro- | 3. p; 296. seq. 

nologica adh.a.  .. . 5 Codex Ms, Balacianianus ad 
3 Codex. Ms.  Balaciănianus ad. La | 

h. a. . Se 

Croniea românilor. Tom. za, Pa MU
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nea. Aşișderea, şi turcii de la răsărit, de la am6qă di şi de 
la apus, și domnii românesci Șerban și Duca şi printul Ar- 

„delului Mihail I Apafi și comitul Emeric Techeli cu oștile 
lor toți sai împreunat la Bălgradul turcesc. Acolo ai re- 
mas împăratul turcesc, iară Cara-Mustafa viziriul luând (6te 
oștile, Sai dus dirept la Vienna Austriei, unde e scăunul 
“împăratului nemțesc, şi au început a bate de tote părţile. 
cetatea ; iară pe tătari i-au slobodit, se prade, şi aii mers 
cale de trei dile dincolo de Vienna, "16te: ardend, - prădend 
și robind. Și fiindcă nemți! nu scia-năravul tătarilor, nu 

_ fugea şi aşa fârte mulți at venit robi la tătari. Leopold îm- 
p&ratul vedând acestă nevoie mare ce venise asupra țerilor 
lui și, necredându-se numai o- -Ulor sale, ai trimis la poloni 
de aă cerut ajutorii. Deel până aă venit polonii, turcii aşa 
bătea cetatea cât gândea cel din lăuntru se o dea acum 

"în mânile tureilor. Iară Șerban şi Duca domnii românilor. 
„avea corturile sale despre Dunăre, şi avea poruncă de la 
viziriă se facă pod preste Dunăre; ci ci lucra încet ca dâră 
mai curând ar veni 6stra creştinâscă se dudue pe spurca- 
țil turci, carii era aduși de unguri împroliva împăratului 
celui creştinesc. Afară de acâsla Şerban vodă pre ascuns 
se înțelegea cu- nemţii prin cărți, şi o dată au avut pre un 
Pater Iezuit mult timp ascuns în cortul S6ă, și când mal 
voia nemții se dea cetatea, trimise pe lezuit de le spuse, 
bărbătsce să se apere încă patru câsuri, că turcii gată iarba 
de puşcă sau pravul şi vor înceta de a bate până li se va 
aduce, şi ai rădicat Şerban vodă şi o cruce de lemn [de] 
stăjariă întru pomenirea şi a tuturor românilor, carii mult 
se muncea și ruga lul Dumnedeii ca se.nu ia turcil ceta-: 
tea de la creştini.. Și au scris Şerban vodă Şi la vicariul 

„generariă și prepositul capitulului Ioann Baptista. Maier pen- 
tru rândul aceștil cruci, pe carea cruce aii scris lătinesce 
Sfetilna, S. Cruci și altele precum urmâză: “Înălțarea crucel 
este țin6rea lumei. Crucea e pod6ba besâricei, crucea paza 
împeraţilor, crucea întărirea credincioşilor, crucea mărirea
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îngerilor și Și rana dracilor. Noi Șerban Cantacuzenul din mila. 
lui Dumnedeu prinţul moştenul şi domnul ș. e. -Ţevel Mun- 
tenesci am rădicat crucea acâsla în Jocul acela, unde în 
idle qilele să se cinstâscă de toţi Smenii, întru vâcinică po- 
menirea n6slră şi alor noștri, pe vremea când viziriul Cara 
Mustafa başa ocolisă Beciul din Austria de gios în 12 Sep- 
temvrie din anul 1683. Călătoriule aduţi aminte că vel muri». 

Ctitoriule! aci însemnă, că crucea despre carea scriseiti 
până -astădi se ține în curtea arhiepiscopului din Vienna 
Austrizi dinpreună cu icâna preacuratel Vergurei Mariel 

„maicei domnului nostru I3. [Hs. carea o au dus din Blaj 
„după reposarea arhiereului Petru Pavel Aron de Bistra ; şi 
crucea este înaltă de 17 piciâre sati urme mathemalic: sei, 

, «Îute'acsia sosi şi craiul Poloniei Ioann III Sobieschi cu 
"ir 1deci de mil de ostaşi, şi sad împreunat cu oştile nem- 

'esci, și aşa ai pornit asnpra turcilor, caril se afla supt 
Vienna. — Prindend de veste tureil, saă gătat de bătaie, Și 
ai eşit înaintea creştinilor, ca se! oprescă, se nu polă veni. 
la cetate, până 0 vor lua, că o slăbise cu tunurile şi cu bă- 
laea de 63 de (ile. Iară polonii dând ture bâtae în ş6se cesuri, 
ati biruit c:estinil, şi turcil aă început a fugi, lăsând tote cea- 
vea cortu. ile. avuțiile. zăhărelele, dobitocele şi altele ; iară pe 
ianicâri allându'i oştile creștinesci în şențuri i-au. omorit, 

„ca pe nisce dobilâce. Dupi biruință au întrat craiul Sobi- 
eschi in cetate, şi şi oștile Tau primit cu mare cinste, Şi 
împreunâudn,se după acâia cu imperatul Leopold ] (carele 
saă iuturnal din Tirol, unde mers6se mai nainte de a se 
ocoli Vieunu) i j-at mulţemit pentru ajutoriă și impărătesce dă- 
uindu'| craiul sai întors la casa sa. Iară turcii abia şh-aă 
aflat odihnă la. Bilgrudul turcesc, şi creştinii nah încetat 
până ce aă luat multe celăţi de la turci  Împeralul turcesc i 
fiind li Odriiă şi inţ-legând de acestă nenorocire, punând, 
vină p> viziriă dintru al căruia indemn se. lăcuze 6stea şi 
bataia acâsta, şi isprava după polta lul n'au făcut, ai tri- 
mis ferman de i-a tăiat capul, -de' Vaă dus la împăratul, 

N



se-l vadă cu ochi si, şi se  crâdă, și în locul lui au pus 
viziriă pe Cara-Ibrahim başa şi oștile s'au resipit în erna- 
tec. Înse mal. nainte de perirea viziriului Şerban vodă îşi 
descoperi dragostea cea fățarnică, carea o avea spre Duca 
vodă, că au tras mulţi bani din țâră; ci Duca vodă în- 
dreptându- -se, Șerban vodă. aii remas în. deșert, Încă lau 
și închis viziriul pe Duca vodă pentru o samă ds bani, 
deci făcând zapis la mânile viziriului, că după ce se va duce 
în ţeră, îl va plăti, aşa Vai slobodit.» Așișderea scrie En- 
ghel i și Gebhaidi 2. 

„_ Pentru biruinţa acesta împăratul Leopold după acâia au 
lăcut o bisârică fârte formâsă în Roma, ce se chiamă Vit- 
toria, întru a, căreia sacristie până pe vr6mea, când am fost 
eu în Roma, se ţinea bătaia acesta zugrăvită, precum at 
stat t6te nâmurile câte ai fost: într'Ensa. Mihail. Apafi cu 
ardelâni! lui, precum este. scris în Ortul şi progressul n6- 
murilor din Dachia,3 at avut noroc, de nu i-ati dus turcii 
la Vienna, ci i-au lăsat se păzâscă punțile de preste Ar- - 
rabonul îare și Arrabonul mic. 

«lară Duca vodă (cum mârge mal încolo istoria Bălăce- 
nescă) sai. dus prin Ardel la ţera, ci țâra nu o'au aflat 
precum 0 lăsase, că moldovânii își adusese din ț6ra le- 
șescă domn pe Stefan XIV Petriceiăi (veqI ani 1672, 1673), 
adus'au şi cozaci de sai făcut mare grămadă, ŞI Sai dus 
în Bugiac (fiind că hanul cu tătarii era la Vienna) și multe 
r6le au făcut, „pe dâmna o aii aflat fugită la Brăilă; Duca 
vodă încă nu cuteza a merge la scaun, pentru că acolo 
era Petriceiă cu oști, ci şedea la Domnesci satul s6cră-sa 
“Dăbiţee. Deci venind fără de veste oștile lu Pelriceiu, 
lau lovit în dioa de. Crăciun, când ședea la masă, fiindu” 
oștile resipite pre la gazde şi negata, şi-l luară pe Duca 
vodă, de-l dușeră spre ţcra leșâscă; cap oștilor era Dimi- 

"1 Engel in recent. His. Valachise Part. 1. p. 395, seg. — ? Geb- 
„ hardi in Hist. Hung. Part. III. p. 299. seq. — 3 Ortus et Progressus 
vatiarum in Dacia Gentium. p. 170.
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dinschi Ghimetariul de la Sniatin și Bagonshci nepotul lui 
Petriceiu vodă, şi Vau pus într'o sanie cu. paie, având nu- 

mal un covor -și o perină și dot cai ră, unul negru și 
altul alb, cu hamuri de teii, şi din ttă averea lut cu a- 

tâta sau dus în țra leşâscă. Dâmnă-sa venise la Focşani, 

ci audind de luarea domnului săi, sai dus în Ţâra Mun-. 
tenescă.» Așișderea scrie despre Petriceiă şi Dimitrie Can- 

temir 1, iară despre Duca vodă dice: «Lui Duca prinţului 
Moldovei și mal râu i sat întâmplat, când sai înturnat el 

de la bătaia de supt Vienna, a aflat (era, turbarată ; pentru 

că mai toți bosrii au se lipise de Petriceiil, ati pribegise 

în țerile de prin vecini, ca se scape de nevoi, și Iașii 

scaunul lui se jefuise. Drept aceia cu puţini lângă sine sati 

tras la satul Domnescl din ținutul Putnei, până ce se vor 

mai aședa lucrurile. Aci şedând și gândind, cum se în- 

dr6pte şi se împace ț6ra, iată ai venit asupra lui fără de 

veste Bainschi rudenia ținendu'l supt bună pază, nu după 

multe vreme ati murit în Varșavia.» Așișderea, serie Del- 
chiaro2, amândoi "bărbaţi iscusiţi şi despre acâle timpuri. 

Cum pote așa dară prea vestitul Enghel? scrie aşa: «Nu 

este adevărat ce scrie Ghebhardi, că Duca ati murit ca rob - 

în Varșavia tocma în anul 1684. Duca ati făgăduit craiului 

Ioan Sobieschi o sută 'de bani pentru rescumpărarea sa, şi 

vrea se trâcă prin Ardâl în ţ&ra. tureâscă, dară sau oprit 

în Ard6l și în Ardel ai și murit în anul 1702, neplătind 

“banii cei de rescumpă&rare. Acâsta ati dat prilej polonilor 

atunci și după acâia de în anul 1717 groful Ozebrovschi 
de Schersberg au cerut banii acâia de la crăescul guberniii 

al Ard6lului, dară numitul guberniă a tămândat respunsul |. 
pre altă vreme.» Până aci prea vestitul Enghel, ci eii dic, 

că el ai.n'aă cetit pe Cerei Mihaiu, ale căruia cuvinte le - 

1 Princeps Demetrius Cantemir 2 Delchiaro p. 143. 

în Hist. Osmanici Regni Lib. IV. 3 Engel in recent. Hist. Molda- 

cap. Î. No. 85—88. | viae p. 280,
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voii aduce la anul 1694, au nau îndrăznit a scrie ade- verul de frica comitilor Telechi, fiind tocma supt ocărmu- irea comitului Samoil 'Telechi cancellariului ardelenesc, de- Spre carele eu încă voii cuvinta la vremea sa. Tu cetito- riule! drept acâia, nu crede diselor celor fără de. temeiu ale prea vestitului Enghel, ci celesce pe Cerei, și vel afla adevă- "Tul. Despre” Bainschi serie același Cantemir! precum _ur- mâză : «Bainschi era moldovân : de nascere Şi rudenie cu Petriceiu, după a căruia morte sai înturnat în Moldova și tatăl meu Constantin Cantemir laă făcut serdariu sau ge- „Merarii preste 6stea de la Prut. E 
Anul 1684. Prea vestitul Enghel? nebăgând stma la celea „ce au scris airilea despre Duca. domnul Moldovei, precum diseiii la anul may de curând frecut, aci așa scrie: «Duca întorcendu:se spre lași la scaunul săă ai conăcit într'o cricimă la Domnesci, şi şedend la masă, dsră nu fără de me- Şteșugul lui Şerban vodă, ai năvălit asupra lui ostașii le- Șesci, proprie cozacii luj Cuniţchi, și prindendu-l, Pau dus în Polonia, unde şi-au și Sfârşit viaţa. (Așa dară n'aă murit în Ard6l). Acestă cât o at înțeles porta, îndată au numit domn Moldovei pe Dumitraşco, și au poruncii Ja o parte a . oştel turcesci, şi lui Şerban vodă, ca se-l asâde în scaunul Moldovei. Așa dară Șerban vodă în anul 1684 aâ trebuit se mârgă la Iași unde fiind turcii, aă aflat prilej de a purta ză- hărea în Cameneţ, carea cetate se bătea de craiul Sobieschi. În 23 Dechemvrie din anul 1684, Dumitrașco iarăş sau mă- 

„Zălit şi în locul lui s'au pus domn în Moldova Constantin 
Cantemir: Așișderea serie Cantemir 3 despre a doaoa domnie 
a lui Dimitrie Cantacuzenul, 

lară istoria Bălăcenâscă 4 dice : <Hanul venind din 6s- 
tea de la Vienna şi vEdend nebuniile moldovenilor și ale 

* Idem Cantemir |. e... | Osm. Regni. Lib 4. cap. 1, N. 89. * Engel in recent. Hist. Vala- ATi chiae Part. |, p. 326 * Codex Ms. Balacianianus. ad - 
3 Demalrius Cantemir în Hist. |h. a, 

.
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cozacilor, ce făcuse în Bugiac, au trimis pe fiiul săă cu 

tătari, şi aă îmbulţit pe moldoveni și pe cozaci lângă riul 

Cruciului, acolo aşa i-au tăiat, înecat şi robit, cât puţini 

aii scăpat, de sau. dus la laşi la Petriceiii vodă, şi cu toţii 

lăsând calea Sucevei, sai dus de frică în Polonia. Iară tur- 
cil audind că sau robit Duca vodă, ai pus domn în Mol- 

dova, dară rea chiverniselă au făcut Dumitrașco, că era om 

fără. de frica lut Dumnedei, curvariă, mânios, şi alte râle 

avea în sinc. Şi oştile âmblând prin țâră, mare fâmete ai 

făcut, cât om pre om mânca, precum dic unii care. ânsuşi 

ai vădul came de om în cuptoriă friptă, şi-vrea se o mă- 

nânce. nisce “Smeni, carii nu avea alta: Şi ai adus înaintea 

lui vodă şi pre Gmenii care vrea se mânce şi carnea de , 

om, şi tăluși 'milă nu i stau făcut spre norod : ba încă tri- 

melea pe slujiori, şi unde afla ori ce f6liii de pâne, o lua 

şi o băga în zurtea: domnâscă, şi de acolo o vindea cu 

mare preț ; iară stracii neavând alâţa bani, cât se -polă 

cumpăra, mure: de fome, precum am cetit scris de la ora 

carele au vădut el cu ochii lul. De ar fi luat pâne de-la 

cel ce, avea de >risosit și ar fi dat celor ce era lipsiţi ar 

fi făcut dumnediiască iconomie. 

«Duca vodă find rob în Polonia sau tocmit cu craiul“ 

Toann Sobieschi într'o sută de pungi de bani cu scule cet 

va da, numat sel siobâdă, și aă trimis la Țarigrad la dâmnă- 

sa. pre Anastase vistiGriul şi pe nepotu-săi Cârstea veta- 
ul, se fhcă curând acel bani şi sculele, şi se! trimită. la 

“t&ra leşiscă /e a se scape 'din robie. Dâmnă-sa cancet âm- 

blând ai fa ăvit câteva vreme, şi Şerban vodă încă i-au 

mal întârdiat câtva la Bucuresci, şi lucra la. IEȘI, ca se o- 

m6ră ve „Duca. Deci plinind bani! Anastasie ai remas * în 

Ard6l, iară Cârstea cu cărţile şi cu vâstea banilor s'au dus 

la Duaa, şi voia ca la otar se plătâscă, și aşa îndală se 

ia pe Duca să nu se facă vre un vicleșug. “Inse dacă ai 

sosit Cârstea la Liov, unde era Duca, şi au dat cărțile, 
“şi at început. a, ceti până la a treia numai de cât au că-
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dut pre laviţă, și se văeta Și nu mai putea vorbi; şi mâ- 
nile nu putea se le misce, și rădicându'l Pau pus în pat, 
și după trei dile ai murit. Dic uni, că Șerban [vodă au 
făgăduit bani unor 163, de i-ati dat venin. Iară bani i-au 
luat cu deasila ungurii din Ardel şi i-au mântat, (vedi şi 
pe Cerei Mihaiu la anul 1694), ci noi se ne înturnăm la 
cel din 'Țâra Românâscă. ă 

«Ghinea căpitanul lui Șerban: vodă, carele esa ispravnie. 
la 1€şi, întorcânduse prin Ardel, cătră 'Țâra Remânescă, la 
Făgăraş Pai lovit b6lă fără de I6c, şi înegrindu-se mânile 
şi picădrele ati crepat. Pre acesta îl avea Şerbin vodă uci- 
gătoriă de boâri, carele vEdându'și trupul nezru, când au 
murit, ai dis, că'și vede păcatele cu ochit să Intru acâste 
timpuri și Papa păharnicul Buicescul, unindh-se cu căţiva 
hoerinaşi, Sai dus la Odriiii,, se pirâscă p Șerban vodă 

"de reutăţile, ce făcea țerei, iară Șerban vodă având pe Câr- 
stea postelnicul Scordoi capichehaia sau ageht la pârtă, i-au 
scris, se cheltuiască măcar cât, și sel ia, și mergând Papa 

„ păharnicul la viziriu, au biruit banii lui Spor vodă și au 
dat legat pe Papa şi pe ceialalți, de i-au dus la Șerban 
vodă, carele pe Papa-Paă ertat din porurca viziriului, şi 
lau lăsat viii, iară pe. ceialalii i-ai omoril» 
„Despre Stefan XIV Petriceii domnul Modovei și despre 

"Cuneţchi hătmanul cozacilor poți celi și cățţile câle de la 
Zaluschi! și pe Carra2; iară despre Dimikie Cantacuze- 
nul şi despre Șerban vodă Dimitrie Cantenir 3 aşa scrie : 
«In timpul acela când 'seraschirul din Ungaria cu|ameste- 
cat noroc se bătea cu nemţii, Anad şi Solimân basa seras- 
chirul de la Babadachi sau Baba, cu mai bun ntroc se. 
oștea asupra polonilor ; pentru că strângndu'şi oștle, ai 
trecut Dunărea pre la Sacce, și fiind că au înțeles că 0ş- 

1 Epistolae Petricei Vajvodae et | - 2 Carra p. 87. 
Kaniskii Hetmani Cosacorum apud 3 temi N 105 Zaluskium 'Tom, 1. Part, II p. 858 Idem Cantemir 1. e. N 103, segq. seq.
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“tile lesesci încă-nu Sau strâns la o laltă, ati judecat a fi 

„mal [bine] în Valahia decât a mârge mai încolo, că stările 

+ împregiur câle de acum artta, că mal bine este a apăra 

| împărăția turcâscă de cât ao lăţi. Aceste doao eri atunci 

„se ocărmuia de doi Cantacuzeni, adecă Moldova de Dimi- 

| trie şi Valahia de Şerban. Dimitrie nu era bătucit la fire, 

"nică era harnic de a domni, 'că pe supușii să încă nui 
_scia. ţinea în frâi ; iară de Şerban avea; seraschirul mare 
| prepus, pentru că se înțelegea prin. cărți cu împăratul nera- 

țesc, şi mal vârtos. cu cel rusesc. Drept .acâia ai judecat 

seraschirul. ca pre amândoi se! inăzălâscă, ci orbinduse 

cu bani mulţi de Șerban vodă, şi gândind că primeșdia, nu - 

“e aprâpe, nau căutat. la vicleşugul lui, ci Vaii întărit domn. 

Valahiei ; iară: pe Dimitrie Pai. măzălit, şi poftind vremile 

de atunci, ca may vitâz bărbat se domnâscă în Moldova, 

în locul lui ai pus pe Constantin Cantemir serdariul ţerei 
cu voia tuturor bosrilor moldovenesci. Dară ca să se în- 

crâdă seraschirul că nu va. âmbla” şi el în războiul cu po- 
-lonil cu Constantin Cantemir, cum ai âmblat şi împăratul 

(în anul 1672 cu Petriceii) la Hotin, a trimis pre Antioh 
feciorul cel 'mat mare al lui” Constantin. Cantemir şi pre 

alți patru feciori de bocri de frunte chiz6și la Țarigrad.» 

Aci însemnă, că spre înțelegerea cuvintului Babadaghi 

sai Baba, acestea. scrie acelaş Cantemir 1: «Este 'cetatea în 

carea Măcuâsce başa, din Silistria sau Drăştior, căruia îl sânt 

încredințate spre pază părțile câle de cătr& meaqă-ndpte 

ale împărăției turcesci, ce sânt între muntele Hemului, în- 

tre Marea 'Negră şi între Dunăre, cu câle până în Nistru 
şi Babadaghi pe limba - tuzcâscă atâta însemnâză cât tatal 

munților.» - : 

„ Despre Ard6l așa scrie Ortul şi Progressul n&murilor din 

Dachia2: «Mihail II cu ș6se anl mal nainte de a muri tată- 

! Idem Cantemir |. c.in Nolis 2 Ortus et progressus variarum 

ad voceni Babadagi. - ' "Ţin Dacia Gentium p. 172. ,
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său în seimul de la Bălgrad, de tiner sau ales prinț, Ard6- 
lului Și buzduganul, stâgul ș. c. in 18 Septemvrie din a- 
nul 1684 le-ai primit de la solul împeratului turcesc. Iară 
Ghebhardi 1 după ce au seris că comitul Carafta generariul 

“ împeratului Leopold I, atâta aă făcut de başa din Oradea- 
Mare ai prins 'pe comitul Emeric 'Techeli şi Tau irimis la 
portă, scrie că acelaş Caralfa, ai luat Patacul de la mu- 
Grea lui Techeli și prințâssa lui Franţisc I Racoți fala lui 
Petru Zrini, şi pe dânsa în zădar o au ocolit în Muucaci, 
apol împuternicinduse asupra Ard6lulul la acâia au adus 
pe Mihai! 1 Apafi, de-i-aă dat ernatee pentru 8000 de ostași. 

Ann! 1585. Turcilor și lui Techeli după  pârderea de la 
Vienna, tot reă le slujea norocul în Ungaria, la care întâm- 
plare privind Şerban Cantacuzenul domnul muntenesc, mult 

„se bucura întru 'sine: iară Elena muma lui cea bătrână cu 
fiiul'sâu Mihail Cantacuzenul spătariul ati mers de ai cercat 

- mormîntul Domnului în ferusalim , spălariului Mihail i-au 
venit iâvnă de sai dus şi în muntele Sinai, de unde în-. 
torcându-se aii aflat pe mumă-sa sănătâsă în Ierusalim. 
Acolo împărțind mult au, argint şi petri scumpe pre la 
besârici și pre la mânăstiri, petrecuți de mari glâte au lă- 

“sat Ierusalimul și sai înturnat la Bucuresci, unde ajungând 
i-au întîmpinat Şerban vodă cu bosrii făcându-le cinste ca 
la nisce hagil. Curând după acâia ai murit Elena în 2 
Martie din anul 1685, după ce ai bine-cuvintat pe toți 
născuţii să. Prinţul: Şerban, mitropolitul Theodosie şi tot 
clerul ai petrecut trupul reposater până la porta. Bucures- 
cilor, iară fr ațil şi surorile prinţului Vaă petrecut până la 

"mânăstirea de la Mărgincol, ce are hramul Arhanghelilor Mi- 
hail și Gavriil, şi Vai aședat în cripta în care era aşedat 
Constantin Cantacuzenul cel bătrân, bărbatul eil. În 24 
Dechemvrie din anul 1685 aă murit și aga cel mare, Ma- 
theiii Cantacuzenul, fratele lui Șerdan vodă, Și S'aii astrucat 

1 Gebhardi i in Hist. Hung. Part. 3. p. 304
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- în Mânăstirea fratelul său de la Cotroceni ce e din sus de 

- Bucurescl, şi are hramul Săntămăriei mari, “cu mare co- 

mândare din porunca prințului Șerban. -Al lui Matheiă fe- 

” cior au fost Thoma Cantacuzenul, carele au trecut după 

„ acâia la muscani. 

Matheiii - Cantacuzenul (precum arată diplomatul. de la. 

Enghel 1) -mai bainte de a muri, în întâia di a lui lunie 

din anul 1655, au fost trimis de frate-săti Şerban vodă 

[eu] banul Barbul Milescul și cu spătariul Corban Vintilă 

la Mihail | Apafi? şi la sfetnicii lui, de au facut legătură 

între ardeleni şi între munteni, în carea legătură între c6- 

lealalte punturi sai îngăduit Jăcuitorilor amânduror ţerilor, 

ca sei potă câștiga saii cumpăra unil la alţil moșii, și 

sau aşedat ca lui Adam Secheli și lui Petru Mihocea se li 

se întârcă moşiile ce le avea în Valahia. | | 

Tot întru acesta an 1685, precum gră6sce prea vestitul 

Enghel5, ardea războiul între polon! şi între. turci pentru ! 

Ucraina, 6stea cea leş6scă, de astă-dată nu sai povăţuit 

de craiul Sobieschi, ci de marșalul coronei Ioann Iablo- 

novschi, şi teatrul văzboiului era părţile de lângă Nistru cu 

- Bucovina, unde polonij prin desloinicia. generariului Conschi 

în 9 Octomvrie ai învins o parte a oștilor. turcesci,; alta 

mau iprăvit. Constantin Cantemir domnul Moldovei încă 

sau. “bătut cu I&şii (nu .cu turcii) la Boian.» Aşișderea scrie 

Dimitrie Cantemir + cu multe laude ale tătâne- săi. Istoricul 

Bălăcenesc5 dice, că şi Șerban vodă au fost cu turcii în 

războiul acesta asupra. polonilor, dară alta nu serie despre 

densul, fără numai că și-au făcut pe seraschirul turcesc 

"mare prâten. CatonaC încă scrie: «Mihail 1 Apafi prioţul | 

1 Engel in recent. Hist Vala- 
chiae Part. |. p. 326. - 

* Diploma, Michaelis I Apafi N. î. 
unii 1585. apud Enghel 1. e. p. 331 
seg. 

3 Engel i in recenl. | Hist. Molda- 
viae p. “082. -- 

"4 Demetrius Cantemir in Hist, 
Osm. Regni Lib. &. cap. L. N. 119 
seg. Da 

5 Codex Ms. 
h. a. 
| 5 Katona in Epitome Chron. ad 
. a. 

Balacianianus ad 

A
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Ardelului urând năravurile şi jugul turcilor 'aii început pre 
:ascuns a, se înțelege cu împăratul Leopold despre închinarea 

„ Ard6lului.»  Așișderea - scrie Ortul și progressul nemutilor 
din Dachia.. 

Anul 11686. Nu este a mea a scrie tâtă istoria Ungariei 
fără numai în cât nu se pot înțelâge lucrurile românilor 
fără de dânsa, întru atâta a o atinge, tătuși istoria despre 
luarea Budei nu o-pociii lăsa, despre care aşa scrie Sle- 
fan Catona 2. N 

Anul acesta pentru Buda 'ai fost cel mai de folos, iară 
pentru t6tă Ungaria cel mai fericit; pentru că în anul a- 

„cesta sau luat înapoi Buda mitropolia Ungariei, din mâ- 
nile turcilor, supt care gemuse întru 145 de ani. Împăra-. 
tul Leopold I ca se pâtă scâte cetatea acâsta de supt ju- 
.gul turcesc, în tot typul sau nevoit a căpăta ajutoriă de 
la. prinții Germaniei, drept acâia pe prinţul Brandeburgului 
laă tras.în partea sa, lăsându” ținutul Şvibuzului şi pre 
Apafi prințul Ardelului, făcâna cu dânsul pacea cea în a- 
nul trecut urzilă. Aşa socotinduse oștile împ&rătesci .și ale 
“soților, sai aflat a. [i 80,000 afară de 20,000 ale ungu- 
rilor şi croaților. Dintracâsta ul Şerfanberg i s'au dat 12,000 
cu care se îndrâpte lucrurile Ardâlului, lui Caraffa 10,000 
“cu care se apere Ungaria de sus, lu! Şulţ 7000 cu. care 
se strejuiască la râul Dravului. Așa întărinduse laturile câia- 
altă 6ste sau împărţit: între Lotaringul ' și între Bavarul, 
Și Bavarul ai început a bate cetatea, iară Lotaringul zidu- 
rile cele din afară de cătră porta Beciului. -Peşta cu atâta 
pripă Sai năpăstuit de turci de nici podul de preste Du-: 
năre tai pulut strica, şi multe luntri ai lăsat spre folo- 
sul oștilor creștinesci. Aducânduse tâte oștile în 18 Iunie 
:au ocolit Buda. După acâia nu mult tîmp au trecut, și 
ungurii în doao rânduri .ai stricat turcilor; pentru că ȘI 

! Ortus et progressus; variarum 2 Stephanus Katona in Epitome 
“in Dacia Gentium p. 171. Chronologica ad h. a.
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pe cel ce venea. din Ercin la Buda i-ai tăiat, şi pe turcâl. 
cele cele ce mergea cu 12 luntril la ostrovul Cepel le-ai. 
prins Battiani cu tote averile lor; prada de la dânsele luată 
Sai prețuit la 200,000. de lei sau florinți. Pe Palfi Pau. 
pus cu călăreţii de cătră partea ce se chiamă acuma 4- 

-pătosă, și în cincă dile o aii luat. După: acâia ati sosit 4000: 
de șvevi, cari! s'aă aşedat pe muntele, ce. şi până astădi 
se numâsce $vaivenberg. Întâia di a Iul Julie începând a. 
bate cetatea, ai sosit și 8000 de brandeburgi, pe carii i-au: 
pus se bată zidurile câle de-a stânga oștilor împărătesc! , 
punând 2000 de călăreți de cătr& Peșta, ca se nu potă. 
veni ajutorii turcilor din Buda. După multe scaramuce, ce: 
se făcea de âmbe părţile, nemţii după 12 dile ale bătăer: 
ai dat năvala cea -dintâiă ,- dară aruncânduli-se saci plint. 
de praf înainte, cu pârdere de 1400 dintre sine au trebuit. 
să se intârne. După 15 dile ale bătăii stricându-se şi mat 
tare zidurile cetăţei mai ales prin baştea cea de cătr& Du- 
năre,. în carea se aprins6se pravul, mult i-au ajutat pre al. 
nostri, despre carea parte era palatinul Esterhazi cu un- 
suril.. în 27 Iulie la cinci câsuri după amâdi iarăș aă nă- 
vălit despre tâte părțile, asupra cetăței, dară iarăș sau bătut. 
îndărăpt ai nostri cu pârdere de 1.000 de turci şi 1500 de. 
creștini. Cuprindând creștinii zidul cel mal din- afară, au. 
cerut cetatea de la bașa din lăuntry, dară pe bașa Dai îm- 
pedecat viziriul de la darea cetății, trimeţându“” întru aju- 
torii 15,000 de călăreţi şi venind după acâia şi el cu. 
60,000. Drept acâia având creştinii de a se bate și cu. 
turcit cel din Buda și cu cei ce vinea, ai 'chiemat la sine oștile. 
lui Carafla, și ale lui Şerfanberg dinpreună și pe călăreţi, 
Și după ce sai închis în trei dile în șanț, în 10 Avgust au 
sosit și viziriul, carele au trimis 9000 se între pe porta 
cea de cătră Albaregal , dară. Palfi cu uuguriă i-au înterit 
înapoi, cercând și. viziriul de vre o câteva-ori norocul Și 
neavându'l, au lăsat Buda de sine, >». Așa o au luat creștinit. 
în 2 Seplemvrie din anul acesta 1686.



222 

  

Ci: Ghebhardi 1 dice : «Viziriul nau vrut seși pună în 

primeșdie t6tă stea; drept acdia în 12 Avgust numai pre 

un seraschir Pau trimis cu 5000 la Buda, măcar că el 

„atâla se nevoia, se ţină Buda,-cât în 31 Iulie făgăduise 

Lotaringului, că! va da doao cetăți şi va face pace cu 

mare folos al împeratului Leopold, numai sei lase Buda. 

Când așa lucra creştinii în Ungaria asupra turcilor, lSnn 

- Sobieschi craiul Poloniei, precum scrie Dimitrie Cantemir 2 

au făcut pace și alleanţă cu Petru împăratul muscanilor, 

apol ai trimis la Constantin Cantemir domnul Moldovei, 

sel tragă în partea sa, ci acesta i-ai răspuns, că avend 

pe fiiul săi cel mal mare cu vro cățiva coconi de boâri 
chiz6și la turci, nu pâte trâce la poloni, dară că mal bine 

„pote e! ajula aşa pe poloni, dându-le pre ascuns zâhărea, 

Și însciințându despre sfaturile turcilor; La care respuns 
„Sobieschi craiul ab trecut Nistrul la începutul lui Iunie şi 
aă mers la laşi, unde au aflat mult vin Și multă zăhărea 

că Constantin Cantemir, când ai. părăsit laşi], lăsase ucolo 

pe vornicul Ramandi, se adune de tâte. Drept acâia po- 

lonil mult s'aă ospătat și tâte le-ai prădat în 14 dile, până 
ce şi seraschirul Biiuclu-Mustafa aă trecut Dunărea cu 22000 

de ostași și cu 800 de ianicân, şi aă €hiemat la sine şi 
pe sultanul Nureddin cu 30,000 de tătari, şi Constantin 

Cantemir încă s'au împreuna! cu. dânsul, cătră sfârşitul lui 
Iunie polonii, după ce aii prădat tâlă zăhărâoa din laşi cu 
„ospâțele lor, aă început a: flămândi, şi au trecut Prutul pre 
la Tutora unde încungiurându'i turcii, nuşi putea ce:ca 
hrană, că de câte ori. eşea din tabără, tot dâuna perea câte trei 
sau patru sute dintrânșii: «După ce au venit la atăta. lipsă 
craiul Sobieschi s'au nevoit se trecă înapol Prutul pre la locul 
ce se chiamă de lăcuitori Valea Strâmbă, ci de abea își tre- 

"cuse stea de gimătate, şi iată ai sosit tătarii și împre- 

1 Gebhardi in Hist. Hungariae | toria Osmaniei Regni Lib. 4. cap. Part. 3. p. 305. 2 _ 
* Demelrius Cantemir in His-.| Î. N. 145. seqq.
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swrând pre cei din dărăpt, pe mulți ai tăiat, pe mulți au 
prins şi pe mal mulți ai înecat în Prut. Mal pre urmă 
trecând : Prutul cu destulă trudă şi perdere, craiul: nepu- 
tându-se izbândi despre turci, tolă mânia sa o au vărsat, 
asupra moldovânilor. și ai dat slobodenie ostaşilor săi, se 
prade ț6ra. El &nsuşi ai ars doao mânăstiri în laşi, au 
răpit odorele besericesci, aă luat trupul sfântului I6nn Novi 
din Sucâva, cu tote scumpeturile câte era- pre lângă dânsul, 
ce le dăruise reposaţii domnii Moldovel, şi pe mitropolitul 
Moldovei Tai dus rob, pentru că p'aă vrut săi dea lul o- 
dorele sfinţite. De aci ai mers craiul la mânăstirea, a trei 
arhierei. unde se țin mâştele sântei Paraschevei din Epivat, 
şi aă poruncit se! dea mâştele cu tâte scumpeturile de lângă: 
densele. Ci arhimandrițul mânăstirei înțelegând, cum ai âm- 
blat mitropolitul, aă închis uşile bescricil, și trimişilor craiului 
le-aii respuns, că el mai vo6sce a se îngropa supt surpătura . 
besericei de cât a da vistieria“ 6menilor de pre lume. Craiul 
ca se sparie pe arhimandrit, aa poruncit se aducă tu- 
nurile și sai lăudat că va strica cu dânsele ușa bessricei, 
şi tote le va lua cu pulâreu, dacă nu vrea de bună voe 
se dea o parte din mâştele acelea, ci nici aşa. plecându-se 
arhimandritul, craiul sau de rușine temânduse ca se nul 
dică că jătuâsce besericile creştinesci, Sau sfătuit de al săl, 
sau dus de acolo, nedobăndindu'si scopul. po ăi 

Aci cetitoriule însâmnă, că tocuia aşu au lucrat atanel 
craiul cu polonil - să, culegând mâstele sfinţilor, cum fac 
acuma aceia care fară haşme, aiă, şi câpă ca se pstă 
posti postul Săm-Petrulul. - 
“De aci mârge mai încolo Cantemir, Şi scrie. că după ce 

ai sosit craiul la Cotnariă, tătaril au otrăvit apa de unde 
bea cotnărânii ; drept acâia craiul cu stea sa Sai. tras 
mal încolo, și ca se nu se vadă, că numai în zădar au 
cheltuit bani, cei de la patriarhul “Romei dati lui, la în-! 
torcerea sa ai luat cetatea Nemţului, ce era năpustită de 
lăcuitori, dară cu anevoe, pentru că se întâmplase de ai
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remas 19 iagheri moldovenesci în cetate. Aceştea au închis 

| porţile cetăţii, şi trăgând podurile n'a vrut: se dea ceta- 

tea. Craiul drept acâia nesciind câți străjari sânt în lă- 

untru ai bătut. cetatea cu tunuri şi bombarde în patru 
dile. Iagherii s'aii apărat bărbătâsce,. şi ai omorit ca la . 

„50 de poloni dinpreună. cu tunariul lor cel mai mare. Ma! pre . 
urmă a cincea Qi, vEdând iagherii că 10 dintre sine au pi- 

cat, au închinat cetatea, supt condiţie ca acâia, ca străjarii 

se potă merge unde le va fi voia. V&dend craiul că numa! 
şese iagheri es din cetate purtând pe alți trei soți ai lor 
tăniţi în spate, dintâiă sau minunat, apoi vrea se”! spân- 

zure pentru rușinea cei făcuse, ci Jablonovschi marșalul 
coronei leşesci n'a lăsat pe craiă se ŞI mute făgăduinţa, > 

Luataă atunci polonii şi Suceva, aflându-o g6lă de lăcui- 

tori, ci craiul într'o n6pte povăţuit fiind de 6re-care “mol- 

doven, a nume Torculeţ, ai fugit din ste: de frica tătari- 
lor, şi Iablonovschi încă i-aă urmat cu tâtă 6stea la sfâr- 
şitul lu! Iulie. Așa sai sfârşit oștirea polonilor din anul 

1686, și aşa o. scrie acâia Dimitrie Cantemir. Tu mal ce- 

tesce despre dânsa pre Salmon, pre Cogher2 și pe Carra 3. 

Despre sporiul oștilor creştinesci în Ungaria făcut asupra 

turcilor cetesce pe Catonat. 

  

Anul 1687. Despre Ungaria la anul de acum aşa scrie Ste- 

fan- Catona 5: «In vremea aceia 6stea crestinâscă vrend se 
facă, noao izbândire asupra turcilor, iarăş au pornit Lota- 

ringul în 16 Iulie, împreunându-se cu Bavarul, vrea să se 

bată cu viziriul, carele se tăbărise supt Esechin, drept a- 

câia, alu trecut Dravul, ce neputând scâte pe viziriă din şan- 

țurile lui, iarăş ai trecut îndărăpt în 20 Iulie și sau tă- 

bărit la Mohaci, unde au perit Ludovic II, ca. acolo se tragă 

pe turcă, nici i-aă înșelat nădejdea, pentru că viziriul găn- 

__t Salmon nella storia Tom. 7 4 Katona |. 

p. 165. - 5 Stephanus Katona i in Epitome 
2 Coger Tom. 3. p: 64 seg.: 
3 Cara p. 9. P d Chronologica ad ann. 1687.
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dind că creștinii ai fugit de frica turcilor, el încă ati ve- 
nit la Baraniavar, -şi acolo ȘI-ai întărit: tabăra. De acolo 
iarăș neputându'l trage la bătae creștinii, s'au făcut că vrei 
să bată Alba-crăiască, carea. vEdând viziriul, în 12 Avgust - 
au eșit la bătae, şi între Micloş, Mohaci şi Baraniavar aşa 
lau bătut creștinii cât ati perdut doao tabere cu t6lă bo- 
gagia. lor, carea plătea cinci milliâne de florinți, şi dintre 
ostașil turcesci au perit după mărturisirea aceluiaș viziriă 
20, 000, perind sau vătămându-se numa! 600 dintre creștini. 
De aci Lotaringul “sau dus în Ardi, .și în 16 : Octomvrie 
ai cuprins Clujul, Sibiiul și tot Ardâlul. De abea simţise 
turcii rana din pârderea Ardâlului, şi în scurt- au perdut . 
Esechinul cu tâtă Sclavonia și după acdia și Agria. >» Aşiş- 
derea. scrie şi Ghebhardi1. 

Iară istoria Bălăcenescă ? dice: «Dupa perderea Budej, 
turcii iarăș au făcut mare gălire și au trimis pre Soliman. -.- 
bașa viziriul asupra n&mților cu mulţime de turci, și [în- 
tâmpinându-se] cu nemţii, așa Pau bătut, cât n'au sciut | 
cum sau întors.” Deci venind viziriul “la 'Țarigtad. împăra- . 
tul au poruncit de i-au tăiat capul. Iară nemții au luat E- 
sechinul, Şi generariul Dunevald ai luat tâtă Sclavonia de- 
la tură şi. cetățile Petrovaradinul, Valpotul, Oracoviţa și 
Poşega, şi Lotaringul cu. mare 6ste ai venit în. Ard6I, și 
în tote cetăţile ai pus oști de a împăratului nemţesc, întru - 
acâste timpuri s'ati încoronat craiul . unguresc şi Iosif I fiiul 

„lul-Leopold I în seimul de la Pojon, iară oștile lu! au luat 
Agria. și. Muncaciul de la turci.» Despre încoronarea ui 
Iosii I, vedi actele seimulut acestuia 2 

Scriitoriul vieţel lui Constantin Cantemir 4 încă dies: «În 
anul 1687 Soliman viziriul sau învins la Mohaci, apoi 
Ostea- împeratului Leopold I au cuprins Esechinul, Poşega, 

? 

„l Gebhardi in Historia Hun- 5 Acla Comitiorum Posonien- * 
gariae Part. III. p. 305. seq.: | sium de anno 1687. 
“2 Codex Mg. Balacianianus ad * Author vitae Constantini Can- 
h. a, N IN temir cap. 

d 

Cronica românilor. Tom. II]. i | ” | "15
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Pateaşcul, tâtă Sclavoniai şi  Ardâlul, Inte acâia, Petru I îm- 

- păratul rușilor aă: trimis pe generariul s&u Vasilie Galiţin 
cu fârte mare 6ste asupra Crimului. loann Sobieschi craiul: 

sii polonilor ai trimis pe Iacov fiiul săi cel mal mare cu. oști 
asupra Cameneţului. Șerban prinţul Valahiei s'au : înțeles: 

“cu rușii prin arhimandritul din: Bosnia, unchiul lui Soli- 
„man viziriulu! celui mare, pentru alleanţă, în catea o con-. 

“„diţie au fost, ca după ce se va lua Țarigradul, Șerban se 

“fie într'ânsul împărat, ca unul ce s'aă născut din Cantacu- | 

zeni, carii -aă fost: împărați, şi şi avea Șerban oști gata 

spre acâia.» 

Așișderea scrie acestea Carra ll. 
După atâtea biruințe, scrie prea vestitul Enghel2 precum 

urmeză: «Biruinţele câle -noao ale oştilor împă&rătesci din 
„anul 1687 ai âmplut de bucurie inima lui Serban vodă. 

De la mântuirea Viennei, cea din anul 1683, Şerban vodă | 
era forte plecat spre casa Austriei, și mișlocitoriul cel mal 

mare întru acâia era sârbul Gheoghie Brancovici. Acesta 

încă în anul 1681 mersese din Ardel în Valahia la Șerban 

vodă să se jeluiască lui pentru gâna ce o făcea prinţul Mi- 

hail I Apafi asupra bine-credincioşilor celor de lEgea resă- 
ritului din Ardl. Ladislav Ciachi, carele ținea cu cassa Au- 

“strieă, prin: mișlocirea lu! Gheorghie Brancovici at dobân- 
„dit în anul 1683. 'slobodenie de la Șerban vodă de ai mers 
„din Țarigrad prin Moldova, prin Polonia și prin Silesia . în 
Vienna, de ai însciințat curtea împărătâscă despre gătirea 
turcilor mai nainte de a se ocoli Vienna de turci; prin re- 
comândarea. lui Ciachi și. prin bună purtarea sa la Vienna 
au dobândit Şerban Cantacuzenul tilul de comit al sântey 

„împărăției romanilor, şi vestire cum că își trage s&mința 
- de la împăratul Ioann Cantacuzen, ci Şerban s'aii-păzit de 
a se folosi cu diplomatul acesta. In note apol scrie acelaş 

x 

1 Carra p. 90. — 2 Engel in recenliore Historia Valachiae part, I. 
p. 327. 

s
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Enghel: «Prin mişlocirea luy Şerban vodă au slobodit Apafi 
pe vlădicul Sava Brancovici din închisâre.> Dară fărte re 
smintâsce: aci prea vestitul Enghel; pentru că Gheorghie 

„ Brancovici n'au fost sârb, ci diaoş român, şi vladicul Sava a „murit de bătăi cum s'ai arătat la anul 1680 din Cerei Mihaiu. Turcil după atâtea pârderi nu numai pe viziriul cel mare 
ai omorit, cum s'au dis mal în sus, ci în 29 Octonivrie din 
anul 1687, pre împăratul Mahomet IV încă ati măzălit, şi au 
"pus în locul lui împărat pe Soliman III, precum arată Enghel + 
și Ghebhardi 2, carele Și acâsta încă fârte luminat arată, cum - Sai făcut crăimea Ungariei de moșie căsel Austriej. 
“Anul 1688. Intru acest an, dice istoria Balăcenescă 1 HI 

«Șerban vodă au făcut nuntă mare și cinstită, măritând 
-pe fiia sa Smaragda după Grigorie postâlnicul Bălânul, a- 
ducând din Arde! despre partea prințului sol pe Betlân E. - lec, şi din Moldova de la Cantemir vodă pe Velicico -hăt- 
manul, cari! mare veselie at avut pentru acesta fiiă, fiind 
și formosă şi înțel6ptă, pe carea forte o iubea: tată-său, și 
multă vrâme s'au nevoit ca sei afle soț de bnn nâm, de 
formos şi de înțelept asâmenea ca şi dânsa, și neaflând 
în țră, fiind acest cocon din (eră pribegit în Ardgl pen- 
tru frica lu! Șerban vodă, și fiind în curtea lui Apafi pos- telnic, âudind Şerban vodă - poliţiile ul, frumusâța şi. în- 
țelepciunea, ai pus gând se'l aducă și sel facă şi ginere, 
şi trimețând pe Constantin căpitanul Filipescul, fiind văr - cu muma lui Grigorie “Bălsnul, Pai adus de la Apafi la 
“Şerban vodă, Şi i-ai dat Şerban pe fiia sa, care alfa se „ potrivise amândoi în tâte, cât -gura nu pâte spur' + frum- 
s6țele și înțelepciunea lor, şi toți îl fericea; da'u săracii scurtă bucurie at avut, că. după cinci luni b" «năvindu-se 
grei Smaragda, au murit, și sau îngropat cu mare cinste : la mânăstirea de la: Cotrocâni, iară Grigorie Bălenul aă re- 

„Mas în jale.>"-. | 
1 dem Engel |. c. p. 328, „5 Codex Ms. Balacianianus ad * Gebhardi 1. e. p. 308. seqq. | h. a.
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„Prea vestitul Enghel! mai alminirelea scrie acestea, di- 

când: «În 24 Ianuarie din anul 1688, Șerban vodă, ai.: 

măritat pe fata sa Alexandra după post6lnicul Grigorie fe- 

ciorul lu! Ivașco Băl6nul, al căruia lată Ivaşco şi moşu- 
săă Bălenul fusese juraţi duşmani ai casei Cantacuzenesci.. 

Băl6nul bătrânul nau trăit până la domnia lui Şerban Can- 

tacuzenul, ci sau dis mai nainte (la anul 1679) că Ivaşco: 
'Băl€nul cu. păharnicul „Sloica, ca se nu se plâce lui Șerban, 

au -pribegit la Moldova, unde i-ai -urmat murea şi prun- 

cil. Aceştea după mârtea lui Ivașco aii trecut în Arde], şi 

de acolo sau chiemat în patria lor, și lui Grigorie ca unui 

_tiner forte. procopsit Şerban vodă i-au dat pe fata sa. Nunta 

cu mare pompă sai ţinut; pentru că n'aui fost de față nu-- 
mai toți hori! muntenesci, ci şi solii prinților din Arddl şi 

din Moldova. Ci curând după acia adecă în 18 Martie din: 
anul 1688, ai murit! Alexandra, și cu mare pompă sai as-. 

trucat în mânăstirea de la Cotroceni, petrecându- -0 Dionysie 

patriarhul 'Tarigradului și mitropolitul Theodosie cu maj. 

„mulți preoți, 

Despre țGra 'unguiscă aşa serie Stefan Catona?: «Prin- 
țipessa Racoți mucrea lui Techeli, până a ținea încă sei- 
mul''din Pojon în 14% Ianuarie din anul acesta 1688, ai. 

dat Muncaciul generariului înipărătesc- Carafla, carea din- 

preină cu pruncii să, caril fură daţi supt tutela cardina- 

lului Leopold Colonici, sai dus în Vienna, şi ab remas la - 

călugărițele ursuline până Ja anul 1691, când ai dobân- 

dit șlobodenie de ai mers la 'Techeli bărbatul s6u, şi cu: 

dânsul .ca cu un sârguri mergând în Asia, au murit în 18 Fe- 

vruarie din anul 1693. Techeli de la turci audind despre 

“luarea. Muncaciului, pe Carafa Jau „batjocorit, ca cum ar 

fi învingătoriă de mueri și de pupili, şi iarăş  strămurând 

pe unguri ka rescâlă, nemica ai isprăvit. Carafta după ce 

  

1 Engel in recent. Hist. Vala- | * Stephanus Katona in.Epilome: 

chiae Part. 1. p. 329 seqq. Chron. ad h. a.
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au luati Mancaciul, ati trecut în Arde! în locul Lotaringu- 
lui; și în'9 Maia aă dat noao legi “erei. După aceia eșind 
cu “oștile. din Sibiiu în 19 Maiii au mers la Lipova,. carea 

„bătându-o ai robit 2000 de turci, celor din . Logogi, pen- 
fru că sau plecat de bună voia lor, le-ati dai grațiă, tot 

“în lana lui Maiu, sau luat dela ture cu fâmea Alba cră- 
iască, carea o luase Soliman II în anul 1543. De la turel 
se luase îndărăpt în anul 1601, apol iarăș sau: perdut în 
anul 1602. Vagner dice, că Sighetul sau luat de la turci 
în anul de acum, dară alții mar bine dic, că sau luat în- 
anul 1689. La marginea Ard6lului generariul Veterani au 
luat Caranşzebeşul Și Sasvaroşul. Generariul Caprara scoţen- 
du-şi oştile din Esechin ati cuprins Ilolochia, lăsată de turci, 
Generarii Heisler şi Vallis aa luat Titulul de la 4000 de 
turci. La atâtea biruinţe şi luări de cetăți sau adăogat lua- 
rea Bălgradului din Serbia, cara Tau” luat Bavarul în 6 Sep- 
temvrie din. anul acesta 1688, după ce au gemut supt ju- 
gul turcesc 166 de ani. Ludovic de Baden, după ce au 
Juat Constanăfiţa, Dubiţa şi i Gradişca, au cuprins Bania- 
luca din Bosnia. > 

„După ce sai întâmplat acestea, prea vestitul Enghel 1 
scrie : «După luarea Bălgradilul din 27 Avgust 1688, (în- 

ţel6ge după căriadariul vechiii), oștile împărătesci at cuprins 
'Caranşebeşul, Logoglul, Rușava, şi după disele lui Gheor- 
ghie Brancovici în Vienna, generariul Veterani cu vro 
căteva regimenturi sau trimis, în Valahia, carele aă trecut 
pre la Severin, „ca 'se apere 'Țâra Muntenâscă asupra tur- 
cilor. Ci precum se vede Şerban vodă şi mal, vârtos bo6- 
ril lul încă se temea de întrarea acesta, pentru că au tri- 
mis la, Veterani pe: Constantin Brâncovânul logofătul cel . 
mare; şi nepotul săi, cu daruri și cu rugăciune ca de astă 
dată 'se iasă din ț6ră, ca nu cumva să se mânie turcii, şi 
se trimiță, tătari se strice Valahia. Dâră numai de ernatul 

  

1 Eaget i e. p. 330 seg.
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| oștilor împărătesc! în Valahia se temea Șerban vodă. Dară 
acesta n'aui plăcut lui Veterani, carele Sai tras pre supt - 
“munți spre Câdipul-lung, şi pe Gheorghie Brancovici, carele . 
d6ră preste voia lul Şerban vodă vorbise în Vienna, și a- 
cuma. se înturna înapol prin Ard6l, Pau oprit la sine. Şer- 
ban vodă: în întâmplarea acâsta s'au ajutat pe sine, cum: 
au putut, și iarăș aii trimis la Veterani pe frate-s&ă spă- 

„tariul Mihail Cantacuzenul, pe nepotul-s&ă Constantin Brân- 
" covânul şi pe ginere-s&i Constantin. _Bălăcânul, prin. carii 
“Vaii rugat ca se lase și Câmpul-lung şi se trâcă în Ard6l 
cu oștile, că el va trimite soli la. împăratul Leopold, şi 
cu bun modru îl va închina (ră, numai Veterani se dea 
solilor să cărți de - m6rgere și amândoao cârerile i s'au . 
împlinit ; pentru că Veterani au trecut În Arde! şi au gătit. 
cărțile. Iară Şerban vodă ai trimis _la împăratul turcesc 
de laii însciințat -că nemţii ai eșit din (6ră, care lucru. 
mult. aii plăcut porțel turcesci, şi pe Șerban vodă Tau lă- 
udat. Dară tot atunci Şerban vodă at ales patru boeri, și . 
i-au trimis la împăratul Leopold I, adecă: pe frate-s&i spă- 

„tariul cel mare Iordache Cantacuzenul, pe ginere-stă Con- 
stantin Bălăcânul, pe nepotu-săi căpitanul Serban fiul 
lui- Drăgici Cantacuzenul şi [pe] comisul Șerban Vlădescul 
fiiul lui Părvu (nu Pervel), şi i-ai pornit cătr& Vienna în 2 _ 
Octomvrie din anul 1688, 'rugându-se de împăratul, pre- 
cum dice hronica lui Filștih + ca de vor avea oștile împă- 
rătesci și de aci înainte noroc asupra turcilor, se porun- 

„Cescă generarilor săl se albă grijă [de țâra românâscă, ca 
„la sfârșitul războiului se vină] supt aripile casel Austriel. 
Curând. după pornirea solilor: sai bolnăvit Şerban vodă, * 
şi după doao săptămâni au murit în 29 (nu 19) Octom- 
vrie din anul 1688, în vârstă de 55 de an). Hronica lui 

" Filștih nu vorbâsce despre bola Iul Serban, dară . Can- 
_lemir și Delchiaro dic, că au fost otrăvit de rudeniile lui, 
carii. n'aă vrut să se trimită soli! aceştea la Viena, anume 

"de fraţii lui: Constantin stolnicul, și Mihail spătariul și de
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nepotul și următoriul s&i, Constantin Brâncovânul.> Aşiş- 

derea, scriu scriitoriul. vieței lui Constantin Cantemir, Isto- 

ria Bălacenescă 2, şi Ghebhardi 2. | | 

Dară 6re nu amâstecă prea vestitul Enghel pe Gheorghie 

Brancovici fratele mitropolitului Sava. Brancovici, despre: 

carele am cuvintat la anul 1680, cu Gheorghie Brancovici 

despotul Sârbier? despre carele așa scrie Ghebhardi+: « Alt 

noroc i Sai întâmplat marhionului div Baden; dară el nu 

Sau folosit cu dânsul, adecă Gheorghie Brancovici despo- 

“tul illiriilor şi al sârbilor în anul 1688 [făgăduindu-se] îm- - 

păratului Leopold I, că! va fi întru. ajutoriă cu 100,000, 

„pentru carea 'Vau făcut “prinţ împărăției romanilor, şi în. a- 

nul 1689 au mers la marhionul cu 30000 de ostași; cia- 
cesta mal neavând atâța 6meni în 6stea sa, și nesciind 

tocmâla lui Brancovici ' cu împăratul, Sail “spăriat, şi prin- 

dând pe Brancovici Lai trimis la Beci,: ca se se îndrâple 

lucrul. Ministeriul împărătesc ca nu cumva să se izbân- 

dâscă după ac6ia pentru ruşinea ce o păţise, Paă ținut în 

Vienna şi aă scornit că au aflat vicln, iară ca. se nuse 

turbure oştile luy, le-au dat voe Se'ȘI alegă alt povăţuitori,: > 

Vedi şi pre Rinc5, | 
Anonymul românesc 6 acâstea scrie despre Şerban voda: 

«Țera Românâscă într'acâiaş vreme era. fârte îngreiată de 
cererile turcilor, pentru acsia Şerban vodă în ascuns se 

ințelesâse_ cu * Leopold “impăratul nemţesc,. căutând prilej, 

se scoâtă țâra de “la turci, ci întâmplându-se mârtea, n'aii 
pulut se'şi s&vârşâscă scopul. Acest domn întâi au făcut, 

în era Românescă șc6lă elin6scă ; el au adus şi porumb! 

în ţâră că până atunci nu era, făcutau și mânăstirea Co- . 

trocânil întru carea este îngropat. Iară. dâmna lui și cu 

"1 Anthor vitae Conslantini Can- | . + Idem Gebhardi 1, e; p. 317. 

temir cap. 6. , sp: Gros: 

„2 Codex Ms. Balacianianus ad: Am i Leopold des Gros- 
ann. 1689. - sen, 

3 Gebhardi in Hist. Hung. Part. III | . € Anonymus Valachicus în NS. 
p. 314. | “| eap. 4.
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fiiul. s6ă Gheorghie Și cu ginere-său . Balăcâa. au fugit în 
Ard6l. Aşişderea scrie Delchiaro 1. 

Iară Dimitrie Cantemir 2 scrie : «Şerban prinţul cel ini- 
mos din împărătescul n&m al Cantacuzenilor, era plin .de 
râvnă spre creștinătate. După ce s'au mutat Duca vodă din 
Valahia în Moldova, şi au dobândit el (în anul 1679) dom- 
nia Valahie!, grijea. cea mai mare îi era, ca se scuture ty- 

_Tănnia turcilor, carea acuma o înfrânase armele nemților, 
“Și cu totul.se o scâtă din Evropa. În trâba acesta nu nu- - 
mal au trimis pe Irate-săii Iordache sat Gheorghie Canta- - 
cuzen la Vienna la, împăratul Leopold IL ci cu împărații 
rușilor loann .și Petru aă făcut alleanță prin arhimandritul | 
din Bosnia unchiul viziriului Soliman başa. De la: împ&- 
rații ruşilor isa făgăduit, că dnpă ce se va lua Ţarigra- 
dul de la turci, pre el ca pre un strănepot împărătesc îl 
vor pune împerat grecilor. El incă forte tare se gătase a- 
Supra turcilor, că ai făcut se verse 38 de tunul şi aă 
strâns până în 24,000 de ostași din sârbi, selavoni și ero- 
ați, pe care îl ţinea ascunși prin păduri şi! prin munţi. 
Turcii bine scia acestea tâte, dară, fiind ei tare zdrodiți de 
oștile nemțesci, nu se cuteza apuca de un bărbat vitez ca 
acesta, până ce nu se va apuca el de dânșii. Dară tstă râv- 
na creșlinâscă acâsta nemica au folosit Iul: Şerban vodă, 

ci mai vârtos Pai prăpădit.: Pentru că v&dând frate-săă 
stolnicul Constantin Cantacuzenul si nepotu-să Constantin 
Brâncovânul, că nu'l 'pot abate de la scopul lui, au făcut 
(precum se cr€de)'o nelegiuire ne mal audită, că Pau chie- 
mat la un ospăț și ai otrăvit, ca se pâtă el cu pace trăi în 
bunurile şi moşiile sale. Rema-s'aă de Șerban vodă un fecio- 
raş, a nume: Gheorghie, carele acuma trăâsce în Ardâl sub 
apărarea, împ&ratului neințesc, avut-aă şi patru fâte, adecă 
pe Smaragda, carea ati murit. curând după ce sau mări- 

? Delchiaro p. 144. seq. - Osm. Regni Lib. 4. cap. 1. Nro. 
2 Demetrius Cantemir in Hist. | 105 in notis aq vocem Serbahus.
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tat; pe Maria musrea lui Matheiă (alţii qic Constantin) Bă- 
“lăcânul, pe Cassandra, carea sai: măritat după mine şi pe 

Balassa. e 

După ce au murit-- Şerban oa, dice Istoria Bălăce- 

nâscă 1: «Constantin stolnicul Cantacuzenul Și cu o samă, 

de boâri saă strâns toți le Mitropolie, . fiind aci şi patri- 

arhul Dionysie, şi întâmplându-se și un capiţi-başa împ&- 

vătesc cu alte trebi venit la Bucuresci, Pau chiemat. și pre 

el la Mitropolie şi au făcut sfat pe care se pună domn, ŞI 

au ales pe Constantin. Brâncovânui, şi aducând un căftan 

Capiţi-bașa Pat îmbrăcat cu dânsul; după acgia: întrând în 

“besârică i-au poltit sel țină Dumnedei întru multi ani, şi 

în bescrică de asupra tetrapodului era gătită Evanghelia, şi” 

şedând Constantin II vodă în scaun, au făcut pe toți bo-. 

„rii de au jurat pre Evanghelie, că vor fi cu dreptate, şi 
vor sta cu dânsul măcar. la ce primeşdie, care jurămint cu 

zapis încă Vaii întărit. Deci eşind din beserică şi fiind adus 

cal de la curte forte îmfrumseţat, aii încălecat după obicii, 
şi cu totă boerimea şi slujitorii sau dus cu mare pompă 

la curte. Dup'acâia s'aii suit în casă și au început a! scrie 
cărți la pârtă și la Mustafa-başa serâschirul, carele era la 

Baba; şi au trimis bogri spre amendoao părţile. Dară pârta 

audind că românii şi-au pus domn fără de scirea stăpânilor 

săi, Sai [6rte mâniat, şi sta lucru în cumpănă, ca se pună pre 

altul domn, numai norocul şi banii şi cărțile seraschirului i- 

au ajutat de lau lăsat se fie domn: căruia porta şi căltan i i-a 

trimis prin un aga, înaintea căruia eșind Constantin vodă, 

cu mare pompă lau adus în Bucuresci' dând cu tunurile. 

Iarna t6tă cu bucurie o ai petrecut, dobândind în mâni, ce 
de mulți-an! vena, ar&tând tuturor dragoste şi blăndețe.» 
— Cum pote fi adevărat aşa dară, ce. scrie Delchiaro?, că | 

Constantin. Brâncovenul cu lacrămi se ruga, se nul pună 

domn? 

ă Codex Ms. Balacianianus le. | .2 Delchiaro p. 147.



1984. rare 
Acelaș Delchiaro 1 scrie, după acâia, precuin urmeză: 

«Scris'ati “Constantin Brâncovânul şi împăratului Leopold 
o carte plină de cinste și de umilinţă şi îndată ai trimis 
pe do! bo€ri cu strânsă poruncă, ca se grăbâscă se. ajungă 
pe cel patru, carii cu puţine dile may nainte fusese: trimiși: 
de Șerban vodă, cu multe 'și bogate daruri, precum s'au 
dis mai în sus, cătră Vienna. Cei patru trimiși nu mult 
se depărtase de Buda, Şi aă primit orânduiala Brâncove- 
nului, carele "1 însciința despre tte, și le poruncia ca da- 
rurile ce le trimisese antecessorul săi împăratului, să le 
dea la acel dor bosri, pe carii i-aă trimis el, ca cu numele 
său să se dea împăratului. Dintru 'nceput solii cel de Șer. 
ban vodă trimiși nu vrea se dea darurile din mânele Jor, 
dară apoi ajungând în Vienna, le-ai dat, și înturnându-se 
de acolo, ei ai remas în Ard6l, că se temea a merge în . 
Valahia, fiind că lus6se despre partea lui Şerban vodă. V&- 
duva ul Șerban vodă, carea mers6se cu toți pruncii săi 
la petrecania bărbatului săi, remăsâse în mânăstirea: de la 
„Cotrocâni, până ce se va săvârși comândarea ; ci prințul 
Brancovan porunci se o străjuiască 30 de ostasi, Şi au tri- 

- MiS la dânsa de aii cerut 300 de pungi de bani, — —-ca 
se astupe gura și se scâtă ochi la ministrii cel mai de 
frunte de la pârtă, carii se nevoia se aibă în mânile sale 
pe Gheorghie feclorașul lux Șerban vodă, carele era atunci - 
în vârstă de 8.anl.» - - ” 

- Despre Moldova: acâlea, care le aduce unișorul Coier2, 
adecă: că polonii în anul de acum ai străbătut și în Mol- 

“dova, eii nu le pociă crâde: cu mult mal puţin pocii crede 
ce scrie prea vestitul Eughel5, dicând: «Constantin Cante- | 
mir în al treilea an al: domniei sale, adecă cătră sfărșitul 
anului 1688, în locul-lui Antioh fiului s&ă celur may mare, 

„ai trimis chizâș la Țarigrad pe Dimitrie fiiul săă cel mai 

a Iăem Delchiaro p. 149, seq. |  2:Engelin recent. Hist. Molda- 
> Coyer III p. 152, viae p. 284. " 

N



935 

  

“mic. Iară Constantin Brancovan nemicul cel mal mare al 

casei lui Cantemir, ai trimis la viziriul și ai „dis, că Di- 
mitrie nu este adevărat fiu al lui - Constantin Cantemir, ci 
numal cu înșelăciune âmblă se scâtă pre Antioh, dară saă 
vădit după acâia minciunu.> Diseiu, că acesta nu 0 pocii 
crede; pentru că chiar se vede din genealogia lu! Bran- 
covan, carea -o ai scris Dimitrie Cantemir 1; că acesta ati 
fost pururea protivnic lui Brancovan, și prea vestitul En- 

ghel din scrisorile lui Dimitrie. Cantemir au- supt povestea 

mal sus adusă. N 

Anul 1689. La anul acesta așa grăâsce istoria Bălăce- 
nâscă 2: «Când au fost despre primăvară luy Constantin NI 

vodă, i-ai venit poruncă, se mergă la Cerneti, şi aii mers 

cu tote oştile, Boşneag-Ali-bașa căpitanul de Dunăre încă - 

au. mers cu Dunamao. (d6ră cv Techeli) ca se sestă pe. 

nem” din . Ruşava, că o .luase în anul trecut. Generariul . 

Haisler fiind la Braşău şi adind că merg turcil. Ja Rușava, 

Sau dus şi el acolo cu 6stea ce avea, ca se stea împrotivă. 

Dară - mergând başa pe Dunăre cu șeicile şi având multe 

“tunuri în vase și slobodindu-le “tâte asupra nemților, i-aă 
“depărtat de la margini, și eșind turcii afară la uscat, au. 

gonit pe nemți cu-sabiile, şi generariul Haisler sai întors 
la Brașăi. Aga Constantin Bălăcenul fiind lângă Haisler 
pururea îl îndemna să se pogră cu oștile se ia “țera; iară 
Constantin vadă nu voia, ci tot se! împoncișa. Despre tâmnă - 

marhionul. din Baden luând Nissa, Diul și. Cladova cu t6tă 

armada nemţâscă, au trecut Dunărea pe la: Cerneți în era 

Românâscă și au trimis la vodă dându'i de scire că vor 

se erneze oștile împăratului în "Vera Românsscă, și a Scris 

se gale zăhărea ca de 700 de pungi. Domnul Și bosril au- 
dind acâsta, despre. o parte găla zăhărâoa, despre alta. se 

mira, ce vor se facă de atâţea bani, ce le cerea, ca sel-ia 

: Demetrius Cantemir |. c. Lib. |. 2 Codex Ms. Balacianianus ad. 
&. cap. 2. Nro. 16 in notis ad vo- - 
cem Brancovan. h. a.
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'din ticăita ţeră, și neputând cu alte dăjăi obicinuile a plini, 
au scos un bir pe dobitâce ce lau numit văcărit, se dea 
de tot dobitocul un ort, şi aii trimis boâiă în t6tă (6ra cu 
acâstă slujbă- noao (că atunci întâiă au eșit acâstă slujbă); 
iară despre a treia parle se găta se fugă din naintea lor. 
Înse marhionul trecând prin ţeră sai tras la Ardei, și. au 
mers:la Braşăii; iară de la Câmpul-lung au rânduit pe Hais- : 
ler cu o samă de o3ii se mergă se ernâze la Bucuresci, 
şi ui luat cu sine pre aga Constantin Bălăcenul prolivnicul 

"lui vodă. Constantin vodă. şi bosrii fiind la Cotroceni, au 
venit un căpitan nemţesc cu' Preda Prorocenul, și. le-au 
spus că vine genetariul Haisler cu nemţii la Bucuresci.. Iară 
cil Sau. dus de Ja Cotrocâni la mânăstire la Plătăresci,. și 
de acolo sau dus la Ruşii lu! Șerban vodă, și acolo uii a- 
șeqat. tabăra: La Bucurescl au lăsat purtători de grijă pe 
Cristea visticriul, pe Luca visticriul şi pre alții, ca se dea 
-zăhărcoa nemților. Dec iată şi nemţii veniră la Bucuresci, 
ci forte multe. reutăți au. făcut într'o- lună ct ai ședul a- 
colo, bătăi, cazne, “legături. Pre egumen! și pre unil bodri. 
îi legase de gâturi cu fun! :pentru fărină, pentru carne, şi .. 

pentru altele. Constantin vodă au trimis pe dâmna cu tâte . 

„jupânesele. bocrilor la mânăstire la Brad în judeţul Buzeului; 

jară el ati remas cu oștile sale, şi pururea, scria lul [Hais- 

Ier rugându'l și făgăduindu' daruri, se iase din ț6ră; dară 

nai vrut se iasă. Deci vădând domnul că întrall typ nu 

vor eşi nemții, de nu va veni putere împărătâscă, au tri- 
mis la tătari, de i-au rugat se vină se scâlă pe nemți; 
iară tătarii având și poruncă împărătâscă, fârle mulți aă. 

pornit a veni cu Galga sultanul, și venind până la margini, - 

au poliit se vină domnul să se împreune cu dânsul. Dom- 

nul ai poftit atunci pe Haisler se vină de la Bucuresci, să 

se împreune fără nici o 6ste la Drăgănesci, şi au făcut aşa, 

că au mers și sai împreunat, ce au vorbit nu putem sci: 

Daspărţindu- se de acolo Haisler sai întors la Bucurescl. 

Domnul sau dus la Buzei, şi venind sultanul cu tătarii până
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la orașul Flocci, ai mers domnul de sai împreunat cu: 
dânsul, Și tătarii ai pornit cătr& Bucurescl, reschirându-se” 
prin. (6ră, precum le este-obicâiul. Domnul încă au pornit 
spre Bucuresci, dând de 'scire lui  Haisler, că vin tătarii. 
Haisler, atunci sai sculat cu tâte. oşile şi sai dus în Ardel,.. 
şi tătarii îl gonia dară nemica 'le strica. Domnul. mergând . 
în Bucuresci, de Lâte părțile i venia Gmenil dese jeluia: unil. 
că i-au tăiat tătarii, alții că le-ai luat muerile și fâtele, alți. 

că le-ai luat tote ce ati avut, tătarii, şi de abea au scăpat ei 
despoiaţi, şi. multe alte r&utăți. Dară tote le răbda, pentru 
că el i-au fost adus, ca să-şi capete iarăş domna și binele.» - 
Aşişderea scrie prea vestitul Enghel 1! şi Cerei Mihaiu ?, ca. 
rele fericâsce pe munlâni că n'aii avut cetăți ca ardelenil, 
să se pslă incuiba turcii şi. nâmţii într'nsele, apoi dice: 
«Împăratul: Leopold.1, ca se pâtă îndulci şi trage la sine: 
pe Mihail Telechi, i-au dăruit titul de comit. al împărăție! | 
romanilor, care _litul acuma, încă îl ad. fil lui, dară nu 
poftesc să le dică Nadşagoși, nici ai alții titulul acesta în 
tot Ardâlul.. | 

Iară Ghebhardi 3 „scrie: «Comitul Telechi ai luat Novi 
gradul de lângă Dunăre, “şi. trăgend la sine. 3,000 de ro-. 
Mâni, ai luat și: Ruşava, și.de aci. au trecut la tabăra tur- 
câscă, care o trimisâse viziriul cu un seraschir în Ungaria,. - 
Ci 6stea acâsta sai bătut: și s'ati răsipit de marhionul din. 
Baden la Passaroviţ în Serbia, ma! nainte de a. agiunge co- 
mitul Emeric Telechi la densa. Iară din învigerea acâsta a-. - 

“ceia aă urmat, de marhionul .din Baden după ce au bă-- 
lut și remăşiţele oştei acâiaș, în 14 Octomvrie ai luat Nissa, 
Diiul sau Vidinul, şi prin acelea aă cuprins Serbia şi Va- 
lahia. Generariul comitul Picolomini ai cuprins Bosnia ȘI- 
Albania mal i6tă, şi ai jSfait şi stricat cetatea Sofia disă,. 

! În recent Hist. Valachiae Part. Erdelşi Historiăban ad. n. a. 
I. p. 336 seqg.: . 3 Gebhardi in Hist. Hung. Part, | 

2 Cserei Ming, a Kezzel irt. “[-IIl. p. 316. |



AR A 
şi oștile lui ar fi suppus împăratului t6te nâmurile iillyricesci, 
de nu ar fi murit el la Preștina într'o tr6bă cu arnăuţil.» 
„Așa scrie şi CatonaL, a : 

” Istoria Bălăcenescă "cea mai în sus adusă, merge mal în- 
colo dicend: «Întru acâste timpuri turburate au trimis Con- 
stantin vodă, de aii prins pe Cristea Scordel carele fus6se 
postelnic mare la Serban vodă, şi pre Oprea căpitanul, și - 
pe Vlaicul și pre unii i-ai închis la Căldoroşeni, pre alţit 
la Snagov, și pe Cristea fără. întărdire Vaii omorit, iară 

„pre cei doi după multă vrâme i-ati lăsat. Pricina morţei 
lui Cristea au fost; că încă în boerie se certase cu Brân- 
CoveEnul mai pentru nimica, deci el pre ascuns ținând pizmă, 
după ce ati căpătat domnia, Ș-au vărsat asupra lui mânia... 
arăş întru acâste timpuri au trimis vodă pre Văcărescul 
votavul de. copil la Craiova de at prins pe Stefan Cloranul, - 

* carele at fost slujitori, de Pau adus la Bucurescl, vinuiu- 
du'l, că s'ar fi înțeles asupra. lui cu aga Constantin Bălăce- 
nul, şi închidându'l la mânăstirea lui Mihaiu vodă, aă trimis 
într'o n6pte armași de Pai sugrimat.» În anul de acum aă | 
trecut şi dâmna lui Șerban vodă cu prunci! SG în Ardel, 
precum scrie Delchiaro 2. e - | 

„După ce sai luat Ard6lul. de la turci prin armele cele bi 
ruitâre ale avgustei casel Austriei, românilor din Arddl în- 
dată: mai bine le-ai mers, care mergere înainte pizmuin- 
du-o alte nemuri, precum scrie Bod Peters: «În anul 1689 
în seimul Ardâlului acesta sai aședat, ca precum plătesc 
și slujesc români), cel ce lăcuesc în scaunele săsesci, po- 
pilor. celor săsesci, măcar [că] nu umblă la besericile lor, 
așa se plătâscă și românii acâia, caril lăcuesc în comita- 
turi și scaunele secuenesci, popilor şi dascalilor unguresci - 
(adică: calvinesci Și unilăreșesc]), tocma ca ungurii şi se- 

_cuil cel proști; dară în anul următor acesta aşa Sau în- 
aa pFatona în Epitome Chronol. | 2 poa Peter Horti Istrân ra 

2 Delchiaro p. 151. “| formatus Piispok 6leleben.
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dreptat, ca alta se nu fie detori a plăti românii, fără nu- 
mal. dişma, şi “cvarta, unde Sai. dat acestea - și până.a- 
cuma.» Vedi la ce stat aglunsese românii în Ard, și mai 
la rău încă ar fi agiuns, de'nu ar fi avut noroc cu av-. 
gustă casa, Austriel. | 

“Anul 1690. Constantin IL vodă Brâncovânul,. dice istoria 
Bălăcenescă 1, «v&dend „reutatea ce o făcuse în anul trecut 
Haisler şi Bălăcânul cu oștile nemţesci, Şi voind se le res- 
plătâscă reă pentru -reă, sau unit cu comilul Emeric Te- - 
cheli, carele avea o samă de ste din. Ungaria de sus, și 
amendol au cerut de la împăratul turcesc oşti turcescă şi - 
tătăresci, ca. se mergă în Ardâl se scotă pe nemți, făgăduină 
Constatin vodă că el va afla drum şi plaiuri, pre unde fără 
de primeşdie. vor întra tâte oștile în- Ardel, şi ascultându-le 
ruga împăratul, le-ati dat seraschir mare cu Gste multă, și 
pre. Culciuc-sultan cu tătarii, şi adunându-se în țâră tote 
oștile aii.pornit cătră Rucăr, și aflând plaiu aprâpe de Bran, 
au întrat tâte oștile 'spre 'Tyhan și spre Zărnescl. Deci prin- 
dând de veste generariul Haisler le-ati eșit înainte cu nem- 
ţii, cu ungurii şi cu secuii câți aă avut, şi întrun c6s bă- 
tându-se, iată au întrat turcii cu ungurii lui Telechi şi ro- 
mânii lui „Constantin: vodă, şi tătarii prin nemți, şi ai în- . 
ceput a tăia de zăcea trupurile nemților ca bostanil, şi bi- * 
ruinţa ai fost a turcilor. În: bătaia acâsta au perit. Și aga 
Constantin Bălăcânul, a căruia - “cap puindu'l într'o suliță , 

„ vodă în dioa de Sântâmărie Pai trimis în Bucuresci în curtea : 
lui; și'au prins viii pre generariul Haisler, pre carele Va . 

"robit 'Techeli și după cât-va timp lau lăsat pentru dâmna lu | 
Techeli, carea era la nemți, făcând: schimb. Peritau atunci. 
şi generariul Telechi Mihai al Ardelului şi mulţi bosri din 
Ardsl. Techeli ai trimis cărți. la tâtă boerimea, Ardelului ca | 

„se vină la dânsul, vestindu-se prinț Ard6lului despre tură, 
„Şi cel mal mulți ai venit ducendu-se cătră Sibiiă cu tote oștile 

“1 Codex Ms, “Balacianianas ad h. a.
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aii trecut Ja un sat, ce se dicea Cristian, acolo au făcut coro- 

nare ca se fie prinţ Ardelului, şi netrecând multă vreme, iară 

ai venit; de la pârtă un Capiţi baza cu căltane de biru- 

înță, și ai îmbrăcat pe seraschirul, pe hanul, pe Constantin. 
„vodă şi pe Techeli. Însă fiind că norocul nu sluja lui Te- 

cheli acuma încă. nu i-ai slujit: căci veni veste că vine 
marhionul din Baden cu tote oștile în Ard6|, căruia nepu- 

tându” sta 'Techeli în cântră, au începul a fugi cu 'caftanul 
în vine. Turcii, tătarii, Connstanlin vodă şi Techeli s'au 
tras .cătr& Brașăă, şi pre la vamă au trecut în Valahia, şi 
oștiie sau resipit după cum era rânduite.» | 

Mai tot aşa scriii despre bătaia acesta Enghel 1, Lebreht 2, 
Delchiaro 3 şi Dimitrie Cantemir 4; dară de cât top mal bine 
o scrie Cerel Mihaii5, ca unul. carele au fost într'ensa, di- 

- când: «Pârta turcescă v&dând că Ard6lul sai rupt. de că- 
tră dânsa și sati plecat spre nemți, şi: nemții şi străjuesc . 
cetățile din Ard$!, în care vin de ernsză şi primăvara 0-_ 
dihnind şi sătul merg la bătae dintr'â ensele, sai sfătuit se” 
ia îndărăpt Ardelul de la nemți. Și fiind că turcii era mâ- 
nioşI pe ardelâni, nici se putea încredința lor, iară Emeric 
Techeli remăsâse pururea credincios, pe Techeli laă nu- 
“mit prinţ Ard€lului, şi trimițendu'i buzdugan, steg şi căftan. 
„ai rânduit lângă densul pre un seraschir (anume pre Cer- 
“ches-Ahmet-başa) cu oști turcesci şi. tătăresci, pe feciorul 
cel mai. mic al hanului tătăresc şi pe Constantin .domnul 
muntenesc, sel ducă în scaunul"Ardâlulul. Iară mal nainte 

- de a veni Techeli murise Mihail 1 Apafi prințul. Ardeluluy 
în Făgăraș (în 15 Aprilie din anul 1690, al vârstei 58, al. 
domnie! 29), în pripă bolnăvindu-se, căci dâmna lui mu- 
rise. cu. un an şi o gimătate may nainte. Despre pricina 
morţei lui multe se vorbesc, uni! dic, că ai murit de guttă, 

- Engel in recent Hist. Valachiae 4 Demetrius. Cantemir in Hist. 
“Part. |. p. 340. . - Osm. Regni Lib. 4. Cap. 2, Nr. 53. 

2 Lebrecht p. 363. | 5 Cerei Mihâly a' K6zzel int 
3 Delchiaro p. 152. seg.: Erdelyi Historiâban ad a. 1690.
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alții că Tar fi otrăvit Mihail Telechi cel bătrân, Eu dei nu 
sciu, cum sau întâmplat. —— — Trecând oștile cele. mai 
multe cu Loţaringul asupra frâncilor, în Ungaria ai remas 
în locul lui, marhionul din Baden, și fiind veste că vin - 
turcil se ia înapol “Bălgradul din Serbia, machionul se păzea 
ca sell apere. Iară în Ardel ad lăsat cu: generariul Haisler 
şpte regimenturi, dintre care Haisler pe “trei le-ai lăsat la 
Porta de “feir, şi cu: patru at mers e tăbărâscă în Ha- 
romsec la Buzeu ; căci se dicea, că pre acolo vrea se între : 
Techeli în Arddl. Cu o parte a oștilor, ardelenesci mersâse 
Giulafi Laslo la marhionul din Baden, iară pe câle-lălte oști 
ardelenesci le povăţuia Macicași Boldigiar, până ce au sosit: - 
mal întrun târdiu şi Mihail Telechi, :nu din bună 'voia lui, 
ci din porunca lui Haisler, fiind și ei atunci acolo in ta- 
bără; fostau atunci. fârte mari povie în Ard6|, care mal 
nainte arăta venirea oștilor. streine asupra Ardâlului. Noi 
fiind în vro câte-va săptămâni în tabără la Buzea, şi fiind 
şi la Terţburg unii dintre ostaşii din scaunul Murășului, 
Emeric Techeli n'a venit pe calea cea de la, -Buzei, ci pe 

„cea de la Terţburg, și trimițând pe unii dintre ostașii luj, 
au tăiat pe nemţii și secuil cei din şanțurile de la Terţburg, 
şi i-au împrăștiat. De cătr& scră Haisler se juca în cărţi 
cu generarii Noher şi Maghin: şi cu colonellul Doria, şi îşi 
âmpluse de -gimătate pălăria cu galbeni și cu taleri luaţi 
de la, cela- lati, când sosi vestea. Drept acâia îndată-se [ă- 
cară orândueli, şi porniră nemţii cu ungurii, şi trecând 
n6ptea pre la Neni tăbărirăm la Sâmpetru, acolo puţin am 
zăbovit şi ne-am povăţuit cu: mare pripă tocma la Terţburg, 
unde cu mare bucurie mergea şi nemții și ungurii, acolo. . 
descălecând vr'o câte-va dile am remas str&juind şi diua, 
dară mal vârtos nptea, mutându-ne locurile și făcând fo- 
curi îu locurile din care ne mutam, ca se nu ne asupre- 
scă nplea vrăşraașul; iară diua trecea ai nostri şi se lupta 
"cu protivnicii. Domnul muntenesc într'acâia pre ascuns se 
înțelegea cu generariul Haisler şi scria totă voia cu nu- 

" Cronica românilor. Tom. III. E : 16
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mărul oștilor lu Techeli și dicea că cu aşa de putini se 

nu'i stea împrotivă, că ei sânt mulți. Şi adeverat este, că, 

în câle patru regimenturi de abia era, 2000 de feckori, pre- 

cum Gnsumi mai adesea-ori am "numerat compagniile, pre 

mulți dintr'ensele trimițând la plăiul de'la Buzei, în “Ciuc 

cu bogagia, 'şi pre airea: dară Haisler nau ascultat, — —— : 

ci ai stat tare şi vârtos întrăcgia ca. să se bată cu Techeli. 

“Mihail Telechi după ce ai sosit la Terţburg, încă îndemna . 

pe Haisler să se tragă îndărăpt, şi chiemând la sine pe csle 

irei regimentură de la porta de ferr şi aducând tunuri din 

cetăți (că numai doao tunursle av6m cu noi); apoi se cârce 

norocul. Ci Haisler, împetrindu-se în sfatul stă, au poruncit: 

se păzescă plaiul de la Terţburg, ca de cum-va ar ântra 

'Techeli în strămtore, sel bată, cum lar fi şi bătut, de ar 

fi venit pe acolo. Ci fiind Techeli om procopsit în lucrurile 

de bătae, n'aă fost nebun. se vină la locuri așa de strimte. 

Drept acdia trăind cu mintea. sa, şi cercând căi neâmblate pe 

munţi, au lăsat pe domnul muntenesc, pre carele nu'l iubea, 

cu stea lui, și cu o: samă du turci acolo ca până ce se. 

“va înturna €l (numa! seraschiriului spunând ce! este voia), 

pururea să se bală cu nemții, şi pre locuri ca acâlea şi-ati 

trecut în trei dile '6stea în Arde, pre unde nu cum se fie 

âmblat 6ste sati om câlare; ci doră nici pedestru vre o- 

dată. Îngenunchind câte- unul şi legând arbori de codile ca- 

ilor așa sai slobodit la şes. Despre acesta Haisler nemic 

au sciut, pentru că întrebând el, de este aprâpe loc, pre 

unde ar putea trâce. protivnicii, Pai încredințat că nu este, 

căci cu gândul încă nu se putea socoti, -se .potă trece. oste 

pe locurile: acelea. În 21 Avgust mai după amedă-di stând 

noi “călări, ȘI generarii cu Techeli căutând de pe stanul 

Ter (burgului, cum se lovesc âmbe oștile, strejarii de ' cătră 

Zernesci, pre cari! lovise o parte a oștilor lu Techeli, 

aduc veste, că aii întrat protivnicul în (6ră; drept aceia pe 

noi cu nemţii împreună fugind ne-au dus cătră Zernişti. 

Când mergeam cătră Tohan, satul tare ardea 'căl aprinsese
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tătari. Era în tabăra n6stră un bosriă. muntenesc a.nume- 
- Bălăcen, carele se însurase cu fata lui Şerban vodă, şi fă- 
câpdu- -se domn muntenesc Constantin Brancovan, de frica 

“lui fugise în Arddl'cu mudre'și cu tot, acesta făgăduise 
împăratului Leopold 1, că del va pune domn în Valahia, va 
închina “era împăratului; și având Haisler poruncă Par fi . 
Și adus în Valahia, că cu toţi am (i tracut în Valahia, de am fi 
bătut pe Techeli, dară n'aui vrut. Dumnedeii se'l batem, ci 
el ne-au bătut pe noi. Seracul Bălăcân încă acolo au. perii, 
mudrea şi feciorul lul: “până astădi sânt pribegi în Braşăi 
dimpreună cu feciorul lui Şerban vodă, şi cu murea a- 
cestuia, Bălacân acesta având doao șvadrâne de unguri și 
de români supt sine, sau. cerut de la Haisler se'l slobâdă 
se mârgă se scâlă pe tătari din satul ca ardea. Haisler Pati 

“ slobodit. “şi Bălăcen bălându-se cu tătarii i-a alungat din - 
sat. Acuma vedeam tabăra. lui Techeli că sta în rând din, 
sus de Zernesci. Haisler încă Și-au rânduit nemţii şi doi 
iezuviți s'aă rugat cu dânșii âmblând pre la: compagnil, „după 
aceia purtând câte un crucifix în mâni, ati mers în fruntea 
taberei, dară au şi perit amândoi. Un popă: calvinesc având 

-sabie a mână saă:mântuit de primejdie și de morte scă- 
pând cu faga. Intr'acia 'suflând vintul în fața. regimentu: | 
rilor, Haisler le-au întors în laturi, Atunci. de n'ar fi sciut 
Techeli câți sânt nemții, i-ati putut numera. după. - cornete, 
In frunte. sta nemții, la spatele lor ardelânil. Techeli Și-a 
pornit oștile spre Zernesci, și. pe șes le-ai pus în rând. Se- - 
cuil strigând numele lui Isus vrea 'oblu se mergă asupra 

„protivnicilor, măcar că era departe; ci alergând înaintea lui: - 
Mihail Telechi, i-ai înfruntat şi așa Sai ogoiat. Nebunie 
aă şi fost a -rândui 6stea cea ușâră din dărăpt, pentru că 
de o ar fi pus din nainte, acâia lezne ar fi omorât pe turci 
cu suliţele.-Haisler veni la oștile nostra şi dis& lătinâsce; 
Dimnea- vostră acum veţi avea formosă desfătare, veți ve- 
dea, cum vor fugi turcii, neputând suleri focul nostru, a- 
tunci domnea-vâstre cu. scirea lui Dumnedei gonili-i și
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tăiați-i, iară. de [v&] vor” învinge îndărăpt, nu veniţi oblu 

la regimenturi, ci costiși, şi eu cu 6stea mea îl voiii bate 

îndărăpt. — — — Techeli întraceia au făcut practica, a- 
câsta: De a stânga oștilor n6stre era un del încărcat cu 

tufării de stăjarii dealungul, el au trimis o samă de tătari, 

şi de curuţi asupra aripei n6stre- cel de-a drepta se .ne în- 

cungiure. Haisler vădând aceia, pe Doria lau trimis cu ş6se 

compagnil asupra tătarilor. Telechi încă ait trimis cu Doria 
tnet-spr&-dece Slâguri de secui supt povățuirea lui Henter Mi- 

haiă.— — Tătarii dintradins aă fugit dinaintea lor, iară Doria 

şi secui! de bucurie i-au gonit până la stea lurcescă, a- 

colo sati şi închis, de nu sau mai putut întârce înapoi la. 

locul lor, pentru că turcii și Techeli vădând că sau rărit 

aripa cea stângă a nemților cu ducerea compagniilor; cu 

„mare 6ste, adecă cu '32 de steguri (ai putut se fie șese 

“mil de ostași) aii alergat asupra allor nostri, pe carii aprope | 

aşteptânâuY nemţii, caril sta în rând, aşa de vitezâsce i-au 

primit. cu împuşcatul, cât 9 stâguni am vădut că cad la 

pămînt, şi mulți turci, carii precum de, bună samă arh audit, 

după acâia au picat ca la 200, dară ceia-lalți ai trecut 

preste trupurile câle mârte, şi au rupt rândurile nemților. 

Secuii vădend că prin nemți aii trecut turcii, nici suliţele 

şi le-ai rădicat, ci cu prea mare larmă au lugit. Nemţii 
încă v&dend că „fug secuii, ai începu a se trage îndărăpt, 

acuma Haisler încă Îugia, și turci! gonea. pe nemți şi. pe 

secui. lară pe Doria cu cele șâse compagnii nemțesci Vai 

încungiurat aripa cea de-a stânga a turcilor, şi el puțin- 

„tică 6stea sa strângendu-o la olaltă, mal un câs “din des- 
„năd&jduire așa Sai bătut, de atătea mii de turci, de tătari 

şi de curuți nu putea deşdina de la olaltă. Haisler putea 

scăpa cu:pace, dară v&dând de pe del cât de vitezâsce se 

pârtă 6stea lui Doria, și-au ţinut ruşine a fagi, şi cu pu- 

țin! lăngă sine, sau înturnat şi el la locul harţului, și acolo 

Pau prins tătarii, după ce s'au ostenit și 'calul, şi el de a- 

lergarea cea multă. Pe compagniile câle de supt Doria incă 

x
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le-au înfrânt, şi le-ai tăiat mai pre urmă, iară rare sau 
făcut de olaltă, cu multe puşcături sai mântuit. Pe Doria 
încă Lai prins tătarii 'și corbăcindu'l Pau legat de câda calu- 
lui, și aşa at alergat cu dânsul; ci Techeli cu bani i-aă 
răscumpărat pe amândoi şi cu ciuste i-au ținut. Acolo ai 
eril și generariul Naher, carele" era mare si-oras om. Ge-: > , C 2 5 

nerariul Maghin rănit fiind au fagit prin țâra Bârsel la satu] 
Herman, acolo cunoscându'l sasii, Vai chiemat în coşteiii 
sel ascundă, şi apoi Vaii omorât, dară au şi plătit vro câte-, 
va mil de florinți pentru dânsul după acâia. Bosriul -Bălă.. 
cen încă au cădut în 6ste şi tăindui-se capul, Constantin: 
vodă Taii trimis în Țarigrad. Dintre ture! ai picat mulți: 
asi dimpreună cu serdariul. Aci ai perit şi Mihail Telechi' 
cel bătrân, pentru că. impedecăndu-i-se calul. cel boboş, cel 
numea Calman, pre care îl ținea spre lipsa cea mai de 
pre urmă, de o cruce de grâu, ati cădut cu el cu tot, şi 
venind și necunoscându'l tureil (că era în haine nâgre je- 
lind pe prințul Mihail I Apafi) i-aă ciocănlit mânile, obra- 
zul, şi „mal pre urmă împușcândurl au murit.» 

Pân' aci. Cerei Mihail, carele câle-lalte despre Techeli le . 
scrie ca și: istoria Bălăcenâscă; iară despre încoronarea lui 
Techeli în Arde, cetâsce pe prea. vestitul Enghel1, că mie 
numi este voia, semi lungesc munca cu ceremoniile acâlea. 
Aci tătuşi mal aduc ce scrie Delchiaro 2 dicâng: «Întrând 
turcii mal în lăuntiu în Ardel (după biruinţa mal sus a 
dusă) au „mers in Bălgrad, și acolo ai încoronat pe. Te- 
cheli prinţ Ardelului, că audind că numai cale de cinci c6- 
surl e departe o armadă nemțâscă carea vine asupra lor, 
sau dat la o fugă ca acâia de într'o di și într'o 'nâpte ati 
agiuns la. Făgăraş care era în putârea los; turcii 'şi tătarii 
Sai înturnat. la locurile lor, iară Techeli cu prințul Con- 
Stantin Brancovan sau înturnat în Valahia, unde purtăn- 
du-se rei curuţii şi jeluindu se vodă la pârtă asupra lor, | 

1 Engel 1. e. 142. seq. ! „2, Delehiaro p. 153. s 

3
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i-au venit acesta r&spuns: Cine supt pretext de prâlen se: 

pârtă ca un protivnic în ț€ra vâstră, vrednic e de a se so- 

coti dușman. Aveţi putârea în mânile vâstre, lucraţi cum 

sciți. Scrisau prințul Constantin Brancovan. pre ascuns şi 
la nemți, că se va sărgui a curăți Valahia de curuți, şi a 

depărta pe. Techeli capul lor dintr'ensa, și așa au şi făcut, 

că au împărțit oștile sale în mai multe latuiT!și ai făcut 
orândueli ca acelea de.pretutindenea "se tăia multă curuţi 

fără de oști unul de altul pentru. depărtarea locurilor. Unii 

prindând de veste sau mântuit cu fuga în Moldova și în 

țera, turcâscă. Iară Emeric Techeli perdând partea cea mal 
mare dintru al săi, mat pre urmă s'au dus la Țarigrad de 

unde cu vreme prin prla -turcescă fu trimis în Nicomedia. 

cu t6tă casa lui, şi. acolo şi-au sfârșit viaţa. | 

Ghebhardi ! încă serie: «Murind prințul Ard6lulul Mihail [. 
Apafi în 15 (nu în 3) Aprilie, pe fiiul seu Mihail II Apafi, 

pe carele Vai fost ales țâra următorii tătâne-săă în a- 
-nul 1684 (nu 1681) şi împăratul Leopold [, Pai cunoscut 
prinț, în anul 1686 Vai lăsat supt tutela armelor împără= 

tesci. Mortea acesta au dat prilej -porței turcesci de a în- 

drăzni (6te, ca se capete îndărăpt Arddlul. Drept acâia ia- 

TĂȘI au numit pe comitul Emeric 'Techeli prinț Ardelului, 
și Pau trimis cu 16000 de ostaşi, se cuprindă (era. Într'a- 

câia, Canija sau plecat oștilor împărătesei, şi Haisler ai 

ajutat 6stea- ardelenâscă- şi au dus şi 4000 de nemți se o- 

- prescă pe Techeli de la Arddl; «dară bătându-se la o laltă 
în 21 Avgust, şi fugind ardelânil din bătaie, regimentubile 

“câle nemțesci mai de tot s'au tăiat prin turci. Ci măcar că 

Diruinţa au fost a turcilor, puține comitaturi au ținut cu 
Techeli, şi acesta ai fost silit a se cuprinde cu baterea 

Braștului, de unde alungându-se prin marhionul din Baden, - 

prin părțile de cătră Moldova .au fugit în“ Valahia. Întra- 

ceia viziriul Coprili- -Oglu ai mers la Nissa, Diiu, Semen- 

1 Gebhardi în Historia Hung, Part. 3 p. 319, seq. 
N
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dria și “Bălgrad şi le-au luat. Aşa au perdut nernțil t6tă 

Serbia, şi Bosnia.» In note apoi. dice că ati luat viziriul - 

Nissa în 8 Septemvrie, Diiul. 29 Septemvrie, Şi Bălgradul 

în 8 Octomvrie. Vedi şi pe Catona.. | 

Despre Moldova numa! acâstea scrie prea vestitul En-.. 

ghel2: «Părtenil frănțozesci atâta at făcut în anul 1690, 
cât polonii în anul acela nemica aii lucrat asupra turcilor, 

şi &osuşi craiul loann' Sobieschi se îndoia despre făgădu- 

inţele împăratului Leopold I. Drept acâia Constantin Can-. 

temi domnul Moldovei aă- trimis pe. Bogdan Lupul cu oşii | 

la armada turcâscă, ca se ducă pe Techeli în Ardel.» 

Impăratul Leopold |, încă patru diplomaturi au dat în 

anul acesta 1690 pentru nemurile Illyricescl : Cel întâi $ 
Sai 'dat în 6 Aprilie cătr& mitropolitul, carele nu se nu- 

mâsce, numai cât îl șcrie împăratul că cu plăcâre ai înțe- 

les, cu ce dragoste au primit. aracuţii din' Albania şi ras- 
țianil în anul trecut” pe generariul săi Piccolomini, şi se A. 

îndâinne ca şi de aci înainte aşa se facă pentru mântui- 

rea lor de supt jugul turcesc. 47 doilea * iarăși în 6 Apri- 

lie sau dat cătră. multe nâmurile illiricescă, dară mal vâr- 

tos cătră cel din Albania, ca să se lase de turci și se ţină | 

de împăratul, făgăduindule că vor fi scutiți de tâte, li se . 

vor întârce tâte privilegiurile cele vechi, și le va fi slobod 

ași ținea l6gea şi a'şi.alege povăţuitori și domni dintre 
sine. A treilea 5 fiind că întru acesta se- cuprind privile- 

giurile sârbilor, Sai dat şi sună precum urmâză : 

„<«Noi Leopold din mila lui Dumnedei alesul împ&ratul , 
„romanilor, pururea avgust, şi craiul Germaniei, Ungariei, 
Bohemiei, Dalmației, Croaţiei, Slavoniei, Bosniei, Sârbiei, 
Bulgariei, ș. c. arhipovăţuitoriul Avstriel, duxul Burgun- 

diei, ş. c.. cinstitului, cucernicului, noao iubitului Arsenie 

1 Katona în Epit. „Chron. ad | 2 Diplomatarium Nationis IIly- 
aan. 1690. . | “ricae Part. |. p. 1. seg. 

2 Engel in recent. Bit, Mold. „+ Idem Dipl, |. e. p. 7. seq. 

p. 285. „3 4-5 Idem Dipl, ]. e.-p. 10. seqq.
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Cernovici, arhiepiscopului. rasțianilor: sati sârbilor, de legea 

grecâscă a, bis6ricel resăritului, episcopilor, $i tuturor f6ţelor 

beserecesci și staturilor mir&nesci, căpițanilor, viţe- -căpitani- 

lor şi la tâtă communitatea de acelaş l6ge grecâsca și n6m 

sârbesc ce este lălit în. Grecia, Bulgaria, Rasţia sau Ser- 

bia, Herţegovina, Dalmația; Podgoria, lenopolia, și celelalte 

locuri împreunate şi altora măcar cărora, carii vor ceti, 

vedea, sai audi acâstea, mila n6slră cea chesaro crăiasci, 

- Și tot binele. . . 

«Nu numal din umilită scrisrea vostră, carea o aţi iri- 

mis noao cu numele tuturor prin mânatul la no! episco-.: 

pul din lenopolia, Isaia Diacovici, ci și din rostul sau gura 

lui, și. mai chiar milostivâsce am priceput smerită mulțe- 
mita vâstră, peniru că scoțendu-vă pre voi. din vărvărâscă 

-iyrănnia turcâscă, vam căştigat iarăş slobodenia cea mal 
de demult, cu carea mărturisiţi, că -vol şi remăşiţile vâstre” 

pentru atâta facere” de bine pururea ne sânteţi datori şi-o- 
bligaţi, şi acâsta adevărat o faceţi din detorința vâstră, dară 

cu atâta mal mare îndestulire a V6stră, că cunoscând că- 

dinţa nstră, şi cădând la grația şi mila: n6stră, a domnu- 
lut şi craiului vostru celui legiuit, cu vrednică de laudă tă- 
ria a inimel vestiți că voi de aci înainte polii a trăi şi 
a muri supt umbra apărărei n6stre. Pentru carea noao prea. 
plăcută 'arătare și vărsare a inimei vâstre, pre vol pre toţi, 
și pre fiesce-care cu atâta ve primim prea milostivâsce, supt 
chesaro-crăiască tutela n6stră, cât. părințesce vă îndemnăm, 
ca: pre bun cugetul vostru se'l înrădăcinaţi în inimile v6s- 
tre, şi pe pruncii vostri “pururea se! învățați ca în tâte,: 
întâmplările cu fapta de-ce mai tare se'l întărâscă ; drept 

„aceia arme se prinde asupra prea cumplitului prolivnicu-. 
lui numelui creștinesc şi gonitoriului vostru supt norocul 
nostru și povăţuitea generarilor nostri, ca se vă mântuiți 
de bustușagurile, reutăţile și mişelătăţile, care prea strâmb 
şi prea tyrănnâsce vi sai făcut pân'acuma ; dimprotivă, ca 
dintru început se simțiți lină și dulce. oblăduirea, şi dom-
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nirea nâstră, priminduv& cârerile cu evlavia cea cu noi năs- 
cută, prea milostivâsce am orânduit : ca. se remâneţi slo- 
bodi pre lângă ţin6rea cărindariului celui vechiă după obi- 
cciul și norma sârbilor de legea grecescă a Bes6ricel resă- 
ritului, şi precum pân'acuma, . așa. de aci înainte de nici 
o față bescricâscă saii mirânâscă se v& dosădiți; şi să 
fie voao slobod a ve pune voao între voi cu propria vostră 
putâre din nemul şi limba. sârhescă arhiepiscop, pe carele - 
îl va alege clerul ŞI Statur ile mirânesci între sine, şi arhi-. 
episcopul. acela se aibă voie slobodă a îndrepta tâte  best- 
ricele resăritesci de legea grecâscă. (a sârbilor); a sfinți e- 
piscopi, a pune preoți în mânăstiri, a face besdrică unde 
va [i op, din. propri putere; în orașe şi sate a orândui 
preoți sârbesci, cu un cuvint precum până aci așa şi de 
aci înainte se pâtă ocârmui bescricele și communilăţile sâr- 
besci de legea grecâscă şi a le îndrepta cu propria sa av-. 
toritate  bescricâscă după privilegiurile de la predecesorii 
nostriă slăviţir . „reposaţii crail Ungariei voao date în tâtă 
Grecia, .Rasţia, Bulgaria, Dalmația, Bosnia, lenopolia şi 
Herţegovina, așişderea, și în Ungaria și Croaţia unde se a- 
îlă şi acuma, în cât. şi până când vor remănea cu toții şi 
fiesce-care noao credincioşi şi supuşi. Mal încolo staturile 
beserecesci precum arhiepiscopul, episcopil, „călugării şi tot. 
f6liul de preoți sârbesc de I6gea grecâscă se albă voie slo- . 
bodă preste mânăstiri ŞI besârici, așa cât nimenea să se 

- învolnicâscă :a face puternicie asupra numitelor mânăstiri, 
bessricilor, şi - lăcașurilor v6stre, ci de dijme, de dări şi. de 
cortâle se fie scutite, preste statul beserecesc încă” nici un 
mir€n afară de noi se albă putsre de a areştălui sau prin- 
de pe cineva, ci arhiepiscopul pe subordinaţi! sel cel be- 
serecesci, 'de vor: greşi, după can6ne se” pâtă pedepsi. Dăm 
si întărim şi bescricile şi mânăstirile c6lea de: l6gea gre- 
cescă și tâte bunurile ' care se ţin de dânsele şi de arhie- - 
piscop şi episcopl, măcar, de ce. f6liă . “sânt, ca se le moș- 
ienescă, după dăruirea . predecesorilor nostri ; iară hesâri- 

7
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-cile acelea, care le-ai fost luat de la vot turcii, protivnicii 

“ numelui creştinesc, după ce'le vom câştiga îndărăpt, ca 

voao se vi se întârcă vom porunci. Mal pre urmă nu vom 

suferi, ca să se facă vre o dosadă. arhiepiscopului sai €- . 

“piscopilor vostri prin ori-ce faţă besericescă saă mir&nescă- 

când după lipsa ce va fi, vor cerca mânăstirile şi beseri- 

„cile “prin oraşe și prin sate, sau vor. înveţa pe preoți și pe 

norod. Carea prea milostivă -dăruire a: n6stră ş. c. Dat în 

cetatea n6stră Vienna în 21 Avgust din anul 1690, în a- 

nul oblăduirei n6stre ceil a împerăţiel romanilor 33, „a cră- 

imilor unguresci. 36, Bohemesci. “34 Ş. co 

Diplomatul acesta sau vestit prin împăratul Leopolă i 

în 11 Dechemvrie din anul acesta 16901, şi tare sai po- 

„runcit tuturor supușilor împerătesci, "ca sel ţină şi arhie- 

piscopului mal ales se! dea carre să se polă mula,. bag- 

samă în Slavonia. Tu cetitoriule! aci bine însemnă, că ar- 

hiepiscopului şi episcopilor .sârbesci în diplomatul acesta, 

nick o pulâre se dă preste n6mul românesc. 

Anul 1691. Precum: scrie Ortul şi progressul nemurilor din - 

Dachia ?, pe prinţul ? Mihail L Apafi carele murise în 15 A- 

prilie din anul trecut, în luna lut -Fevruarie din anul de 

acum Laă îngropat în satut ce se chiamă Almacherec. ară 

Stefan Catona3 scrie: «Turcii așa de mare gătire făcuse 

- în anul de acum: asupra creştinilor, cât nădăjduia Soliman III - 

că va lua îndârăpt Buda, carea .mal întâi o cuprinsese 

Soliman II, (nu cel dintâi) de la creştini. Murind el, ur- 

mătoriul Ahinet II, aă strâns 100,000 de ostași şi i-au dat 

viziriulul Chiuprili, carele au mers la Zemlin, Şi întărin- | 

du'și tabăra au dis că de ar veni (6tă Germania asupra 
lui, încă nul va putea bate. Marhionul din Baden, carele 

avea numa! de. gimătate atățea ostași neputendull -scâte la 

bătaie sau tras şi Sati tăbărit la Salanchemen, pe carele 

2 Ortus et Progressus variarum 
+ Idem Dipl. Part. Il p. 8. sed. | - 3 Katona in Epitome Chron. ad 

in Dacia Gentium. p. 472... | an. 1691.
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gonindul turcii au tăiat regimentul lui, Bucvoiii, care por- 

nise mal târdiu şi prindând şi nisce luntri* încărcate cu 

Zăhărea, pe marhionul Vai silit la bătaie. Bătaia sau fă- 

cut. în 19' Avgust din anul 1691, și au ținut tre! câsur 
cu noroc amestecat, până când ai întrat cătr& apusul s6. 

relui. ungurii şi sârbii pre 'dinapoia taberei în șanțurile tur-, 

cilor. Cât ai v&dut turcii că glânțele ploao în. spatele lor 

ȘI protivniciă au întrat în şanţ, sai spăriat, și. au început - 

a fugi, iară fugind atâța au perit, de dintro sută de mii 
de abea ai “scăpat trei-deci de mil în Bălgradul din Serbia 
şi l-au perdut și viziriul cu '144 de tunuri, şi cu t6iă bo- 
gagia. Marhionul din Baden' ai perdut din 6stea împără- 
tscă 3172 caril sau tăiat, ma! multişori sau rănit; iară 
el. odihnindu'ă câtva 6stea. o parte o ai trimis: se bată 
Oradea- -mare, alta o aă slobodit la ernat. Comitul Emeric 
Techeli audind de perderea. turcilor, au încetat de a mai 

leşvi după Ard6l, care' se apăra de Veterani; şi aă slobo- 
dit pe generariul Haisler pentru mucrea sa, şi pentru 6000. 
de galbeni. >. . 

- Despre Ţâra Muntenâscă aşa scrie prea vestitul Enghei 1: 

«În anul 1691 aă trecut hanul tătăresc din porunca Or 

ei prin Valahia la viziriul, şi bine ţinut, şi dăruit de Con-- 

stantin Brancovan. La disa acâsta a lui Grecen adaugă 

a 

Delchiaro, că lui Brancovan. încă i-ai venit poruncă se . 

_mârgă la viziriul, dară el sau: mânluit, - bag-samă,: că în 

(cră sânt lăcuste, și și vindători asupra luj.. Despre -acâsta 

mal .de pre urmă scrie Delchiaro, că Brancovan ati vino- 

vățuit pe. logofătul Mironoşea, câ! âmblă spre perire, și ai 

poruncit de Pati spânzurat. După ce Pai părât pre el fe- 

ciorul “lui Mironoşcă pentru acâia la pârlă şi au venit un 
câuş, se cârce lucrul; pe c6uş şi pe ministril turcesc i-ati 
âmplut de bani, şi logofâtului Mironoşca i-au aruncat; că 
au vrut sel măzălâscă pe dânsul și se pună domn pe Con- 

1 Engel în recent. Hist. Valachiae Part. 1. p. 344, SR
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stantin Brancovan cel tiner, feciorul lui, ca apoi se polă 

el oblădui supt numele acestuia. Radul Grecân numal a- 

tâta scrie la anul [acesta] că în 15 lunie 1691 sai aprins 
în Bucurescl 0 prăvărie de trăsnet, şi multă pagubă au fă- 

cut în Gmeni și olate, În anul acesta au trebuit se fie mare 

„fâmete în Valahia, că de şepte ani încă de pe vrâmea lui 
Şerban vodă mal în tot anul o păștea lăcustele, precum şi 

acuma, Constantin Brancovan drept aceia au trimis la Sf6- 

tagoră, unde după hronica lui Filştih nu pote trăi vre o - 
parte muerâscă, încă nici dinlre paseri, (carea minciună 

loann Comnenul! încă o -serie), și călugări! de acolo adu- 

când capul sântalui Mihail episcopului din Sinada, ai fă- 
cut Iytie dimpreună scu câta preoțâscă din Valahia, și ai 

perit tote locustele, şi dând vodă multe daruri călugărilor 

și capului S. Mihail făcânduii o coronă f6rte scumpă.. și 

aședendu'l într'o Jădățue de argint aşa Pau trimis iarăş la 

Sfâtigoră. Despre Jocustele din Valahia asemenea serie și 

Istoria Bălăcenâscă 2. - | 
Iară despre Molduva scrie prea vestitul Enghel 3: «În anul 

-.1691,craiul polonilor Ioanh Sobieschi iarăş și-ai adus aminte 

„că fiiul său lacov ar trebui să se căsătorâscă: cu o coc6- 
nă din curtea Bavariei. Împăratul Leopold I după Coier, 

jarăş au făgăduit: lui. Sobieschi, că'l va ajula se cuprindă 

“Moldova şi Valahia; drept acâia Sobieschi iarăz au năvălit 
în Moldova, ci mat cu atâta folos, ca şi mal nainte. Con- . 

stantin Cantemir, precum scrie Zaluschi p. 1236, ai aşteptat 

pe craiul Sobieschi la Pererita cu mulţime de tătari, dară 
nu Sau lovit cu dânsul, numai au apărat 'Țuţora de poloni; 

ci până când sau deprins. polonii cu Sucâva, [cu] Nemţul,. 

cu Hotinul ca se împedece diicerea de zăhărea în Camenet, 

cozacii au cuprins Soroca de lângă Nistru. Craiul ai su- 

1 Ioannes Comnenus in Descriptione Monasteriorum Montis Atho.— 

2 Codex Ms. Balacianianus ad h. a. — Engel in recent. Hist. Mold. 

p. 285. , -
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ferit aci mare. lipsă, pentru că nici zăhărea, nici ajutoriiă 
i-au venit din: Ardel, Cantemir. încă nul lăsa se .capete din 
Moldova, şi zăhărâoa ce.o aflase: în -Soroca, se slârşise. 

Precum se vâde: polonil și-a dobândit scopul” săi la Su- 
„ceva, Nâmţ, şi Hotin, dară iarna i-at întețit de a se în- 

„ turna. După Carra mulți nobili “leșesci ati perit de f6me | 
prin păduri, sau Sai dat pre sine robi la tătari. În anul . 
de acum ai adus Constantin Cantemir pe fiiul săi cel may 

tiner Dimitrie din Țarigrad, și au trimis în locul lui chi- 
zeş. pre Antioh fiiul său cel mai mare.» 

În anul acesta at perit şi Constante Miron logofătul, seri- 
itoriul istoriei moldovenesci, pentru că sau sculat asupra 
lui Constantin Cantemir, vrând se pună domn în locul lui 

„pe frate-săă Velisca, precum dice scriitoriul vieţei lui Con-. . 
stantin Cantemir !; dară rei Jacră seriitoriul acesta, că vrea 

se facă pre Miron a fi din n6mul sârbesc; pentru că Mi- 

ronescil [incă] pe vr&mea lui Aron vodă pre la anul 1594, 
era bosri de frunte în Moldova; iară acesta . bine o dice, 

„că Constante Miron aii fost om învățat şi că: dintre boeril 
moldovenesci el și-au trimis întâeș:-dată feciorii să) în țeri 
streine, ca se înveţe şi să' se” procopsâscă. 

În 20 Avgust din anul 1691 împe&râlul Leopold |, întă- 
râsce diplomatul cel în 21 Avgust din anul trecut dat sâr- 
bilor, și mal adaogă acâslea, 2: «În cât vom “putea, ne vom 

+ sili, ca prin biruitâre cu ajutoriul Domnului Dumnedei, 
armele n6stre pe mai de multe: or numitul 'nâmul rasțian 
cât mal curând sel ducem de noii în ținuturile sai lăca- 

“Șurile de ei mai nainte avute, și se sc6tem pe protivnici 
dintr'ânsele. Și voim ca numitul n6m sârbesc se remână 
supt indreptarea Şi ocărmuirea magistratului săă,. şi să se 
potă folosi nesmintit cu 'privilegiurile câle vâchi, ŞI. prin 
maiestatea nostră milostivâsce date lor, şi cu obicdiurile 

: Author vitae Constantini Can- | - 2 Diplomatarium Nationis IIly- 
temir cap. 3. | ricae Part. II. p. 12.



254 - 

  

sale. Preste acâstea mal îngăduim şi acâia ca de va muri 
“nescine dintre sârbi fără de prunci, şi fără de rudenil, a- 
tunci tote averile reposatului se fie ale arhiepiscopului şi 

ale bescricel. Așişderea murind arhiepiscopul, sai vrunul . 

dintre episcopi, averile lor tote se fie ale arhiepiscopatului. 

„Mai pre urmă voim şi poruncim ca toți sârbil se asculte. 

de: arhiepiscopul lor ca de capul lor. cel beserecesc şi în. 
câle_sufletesci şi în cele mirenesci.> Nu ai așa dară a le 

mira' de sau şi îmbogăţit mitropolia sârbescă. 

Anul 1692. Despre Valahia scrie prea vestitul Enghel!: 

«Curtea din Vienna în anul 1691 ai fost îndestulită cu 

purtarea lui Constantin Brancovan, şi ati slobodit pe Can- 

tacuzenil Iordache şi Șerban, pe carii i-au fost închis pen- 
tru pirile și din îndemnul Bălăcânului, carii amândol în 15 

Ianuarie din anul 1692 au agiuns în Valahia; spătariul 
Iordache aă şi murit primăvara, jelit de prinţ şi de ţ6ră: 

Prinţul în anul acesta 1692, numa! acesta poruncă a a- 
vut, ca se apere țâra de cătr& Ardâl, drept acdia sau dus 

cătr& Târgovești, și sai tăbărit totă vara numa! spre v6- 
dere și întracâia şi-ai dires polata din Târgoveşti. În 10 
Septemvrie .s'aă înturnat pe la Podloşi la Bucăresci, și cu 

pompă au ținut nunta. fâtei sale Stanchei cu Radul fecio- 

rul lu! Iliaş vodă.» 

“Despre carea nuntă aşa scrie istoricul Bălăcenesc2: <a 

anul de la facerea lumei '7200, iară de la Hristos 1692, 

avend odihnă domnul Brâncovânul Constantin şi avend și 
o fiiă întâiu născută, ânume Stanca, de vârstă, şi voind 

„se o căsătorâscă, ai [audit] de feciorul lu! Iliaș vodă, că 
este formos şi de trâbă, Și au trimis de lau adus din Ța- 

rigrad în ţeră, și i-au dat pe fiia sa, serac era ginerele, 

dară. socru-săi vodă lau îmbogăţit, carele. dintâiu se arsta 
* blând, vin nu bea, şi tuturor le părea că va fi înțelept, ci pre 

3 Engel in recent. Hist, Vala- 4 Codex Ms. Balacianianus âd 
chiae Part. |. p. 345. „lh.a,
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urmă îmbogățindu-se şi învăţându:se a bea vin, sai făcut 
forte reii și crud, și tyrann, atâta cât 6nsuş cu mânele - 

sale pe mulţi Gmeni i-ai: omorit, pentru carea Dumnedei . 
i-au scurtat viața, şi sai mântuit mulți de nevol.> , 

Tot acelaș Enghel! despre Moldova scrie așa: «În anul 

"1692 poloni! pentru lipsa banilor de abea ai scos .8000 
de ostaşi asupra turcilor, cu cari! încă alta n'aii făcut, fără 

"numai aă năvălit în Bugec, generariul polonilor Galevschi. 

Iară seraschirul Daltaban Mustafa baza în zădar aă bătut . 

Soroca de la 27 Septemvrie până la 9 Octomvrie. La'ba- - 

terea 'Sorocel au mers întru ajutorii turcilor și Constantin 

Cantemir cu oștile moldovenesci şi cu fiiul s&ă Dimitrie. 

Aşișderea scrie şi scriitoriul vieței lui Constantin Cante- 
mir 2, ci mai pre. larg. 

- Despre țra ungurâscă scrie Catona3 precum urmeză: 

«[În] Ungaria mai mult au făcut generariul Haisler, după ce 
Sau slobodit din robia lu! Techeli, luând din mânile lui Ora- 
dea-mare — — în Iulie din anul 1692.» Tot despre Oradea- 
mare aşa scrie Iosif Decamellis+ în diariul săă: <În 13 Sep- 

temvrie din anul 1692 am dat besârica -din Dobriţin pârin- 

telui Isaie călugărului de la .Sfetagoră și patriotului miei, şi 

i-am supus lui preoţii, c€ carii sânt pe lângă Oradea-mare și 

Biharea.. În 17 Octomvrie după cârindariul cel vechii din 

anul: 1692, -P. Isaie călugărul grecesc parohul din Dobreţin 

și alt preot românesc au, venit la mine. cu numele preo- 

ților, caril sânt în ținutul Orădei-mari şi în commitatul Bi- 
hărel până la Dâlul mare și sau închinat mie.» 

"-Despre armenii din Ard6l încă așa scrie Betlen Micloş 5; 

«Cu prilejul acesta îmi aduc aminte ce am păţit în anul 1692 
cu  Oxendie Virţilescul, Acesta era adeverat și apriat ro- 

7 
” . 

1 Engel în recent. Hist. Molda- 2 Katona' in Epitome Chronol. 

viae p.285. .. . “- -lad.h. a. 
. 4 

2 Author vitae Constantini Can- 5 eseu de Came aa ha. 
- temir cap. 9. zel irt 6letcben ad annum :1703.
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mano-catholic-episcop, că în capella impărătâscă din Vienna 

„încă au slujit lyturghie. Acesta vrea se facă pe armâni pă- 

pistași, şi mult S'aii pârit înaintea guberniului,: în protocol 

se află pârile lor. Odinedră episcopul Oxendie ai dis, că el 

nu'și bănuesce, de se vor face -armânii şi turci, numai lui 

sei plătâscă suma de galbeni cea pre. an făgăduită. Vedi e- 

piscopul bun! Ei am dis odinedră într'o adunare numai 

cătră cei de la masă: Ce ne batem capul cu nisce rezle- 

țiți? dise Giulafi Laslo: Nu e rezleţită l6gea n6stră cea, ca- 
- tholică; eu respunseiii: Nu dic eă a fi lâgea cea catholică 

rezlețită, ci pre armenii, caril sânt ciuma jere), şi ar. fi cu 
mult ma! bine ca lîmpuriă să se scâlă din ţâră. Mers'ai 

"episcopul la. generariul Veterani, și m'ouă părit, carele prin 
Absolon mi-au poruncit se fac destul episcopului. Eu spu- 
seiit și “lui Absolon şi lui Veterani cum ai lost lucrul şi 

„încă eu am poltit îndestulare pentru ce mai pârit cu ne- 

dreptul, ca cum aşi fi vorbit asupra. catholicilor reu, și lote 

ai remas întru atâta ; iară Oxendie dup'acâia mi-au dat cinste 

şi omenie. AMâtea baiuul am avut eu cu românii, armânii 

şi cu alții de ceziea !» La acestea mult aş putea ŞI eu res- 

„punde, ci se pot înțelege şi fără de disa mea. 

Anul 1608. « Întra aceste timpauni, dice Istoria Bălăcenâscă 1 

Constantin Brâncovenul “domnul Țerei Românesc sau învrăj- 

bit cu Constantin Cantemir domnul Moldovei, şi muncea 

se surpe unu! pre altul: Deci venind din Moldova vro câți- ' 

„a bo€ri pribegi adecă : -Antiohel. hătmanul, Lupul vornicul 

i alţii, i-au îndemnat Brâncovenul, se pârâscă la pârtă pe 

Canteziir, ajutându” cu bani și cu prâtenil săi Brâncovâ- 

„nul. Iară Cantemir având - agent la pârtă pe Lascharache, 

au făcut ispravă de au -luat legați pre acei bo&ri, și i-a 

trimis la Moldova, neapucând a da jalba la împărăție. înse 

Cantemir neuilându-se la plăstemăţiile lor, i-aă ertat, şi Brân- 
covânul ai remas deșert. 

Codex Ms. Balacianianus ad. h. a.
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«Constantin Cantemir încă vrând se resplătescă Brânco- 
vEnului, fiind.nisce bogri din Țera Românâscă pribegi în Ar- 
d6l, anume: Stoica. păharnicul, Preda Milcovânul, Preda 
Prorocenul, Radul Haiaghi şi Iaxa căpitanul, au trimis de 
i-au adus la Iași, şi socotind că va putea mal mult de cât 
Brâncovânul, i-ai trimis la pârtă; să pârescă pre domnul 
stu, dară sau înșelat Cantemir, căci îndată, cât ai prins 
de veste Brâncovânul, au trimis bosrl cu cărți și cu bani, 

_Si cum aă putut -au făcut, şi i-au luat de la pârtă legaţi 
în ferre și în cătușt, şi i-au adus în Bucuresci, și în multe 
rânduri judecându'”, pe Stoica păharnicul Pai spânzurat în 
târgul dinafară de Bucuresci; pe Preda - “Propocenul la ruși; 
iară pre cel trei i-ai trimis la Ohnă, și ședend câl-va timp 
acolo, i-au, lăsat. | | A 

După acâstea n'aă trecut mult tîmp şi ai murit Constan: 
tin Cantemir în 23 Martie din anul 1693, şi bocrit Mol- - 
dovei aii rădicat domn pe fiiul lui Dimitrie în locul tătâne- 
seu, care Jucru. înțelegându'l. Constantin Brâncovânul, dom- 
nul muntenesc, îndată ai trimis la pârtă, de sai rugat, se 
pună domn pe Constantin feciorul lui Duca vodă, pe ca- 
rele -voia ca se șil facă ginere despre o fiiă anume Maria, 
şi pârta i-au ascultat rugăciunea, făcendul domn Moldo- 
vel; iară moldovânil ai remas în “deșert; pentru că -şi-ai 
pus domn fără- de scirea stăpânilor săl.> Aşișderea scrie 
şi Filștin | 

Iară preavestitul Enghel 2 scrie așa: «În 2 Iunie din a- 
nul “1693 lui Constantin Brancovan i-au venit poruncă se 
gate cortâle şi zăhărea pe sama oștilor turcesci și tătăresci, | 

„că venea viziriul şi hanul se cuprindă Ardâlul ; și nebăgân- 
du-se în samă sărăcia ţerei, tâte ait trebuit să .le plin6scă. 
În 10 Iunie au mers prințul și bosrii înaintea viziriulul la 
Dunăre, unde fu îmbrăcat cu căftan noi și chiemându- -se 

1 Filstich apud Engel i in recent. Hist, Valachiae Part, IL. p. 345. — 
* Engel |. c. p. 346. 

Croniea românilor. Tom. III. 17.
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Ja sfat, cei mai mulţi au judecat, că pre la rtul Telâşin 

printre Temeş şi Buze trebue. trecut, după spatele celor 

şâpte. sate din ț6ra Bârsei; atunci viziriul au trecut Dună- 

rea. Ci chiemându- se întru ajutorii de părcălabul Bălgra- 

dului seraschirul Gheafen başa asupra herțegului de Croi; 

carele bătea Bălgradul, viziriul ai lăsat Ardelul și sau dus 

întracolo. Mergând viziriul cătră Bălgrad ai trebuit în pripă | 

să se facă poduri preste Argiș, preste Olt şi preste alte 

Triurl, Şi (era. îorte reii: Sau stricat, măcar că turcii bine 

vedea serăcia eil. “Brancovan au petrecut pe viziriă până la 

Diiu, apol sai întors la Brăncovâni satul sti, de au sfin- 

țit mitropolitul Theodosie mânăstirea Horez cea de cutând 

făcută. De aci ai mers la mânăstirea Bistriţa, la Râmnic 

şi la Mânăstirea de un lemn, carea pentru acâia se nu- 

imesce de un lemn, [fiind că acolo pre un lemn sai a- 

flat] o Icnă a Maicei Preacurate. Jena acâsta s'aii dus de 

acolo într'o bisârică, ci n6ptea iarăș au fugit înapoi. Drept 

acâia în locul unde ai fost lemnul s'au făcut o biserică pe 

sama_icânei aceia şi o mânăstire. După acâia domnul au 

remas cât-va timp la viile de la Pitesci. şi la mitropolia din 

Târgovești, apol mal întrun târdii Sai înturnat pre la.Mo- 

goşoe la Bucuresci. Aci ai. gătit pe Maria: fata sa carea 

era să se mărite după Constantin Duca “domnul Moldovei, 

şi o au trimis cu mâşa e€il maica dâmnei sale Stanca, și 

cu unchiu-s&i Constantin stolnicul Cantacuzenul și cu alți 

bosri şi jupânse în Moldova, unde sai făcut mare nuntă 

în 5 Noemvrie: din anul 1693 după cărindariul cel vechiu, 

şi  isprăvindu-se ospăţul, cei ce petrecuse miresa sau întur- 

nat în Valahia.» Aşișderea scrie despre nunta acesta şi Is- 

toricul Bălăcenesc !. 

Despre ţera ungurâscă scrie Ghebhardi 2 : «In anul urmă- | 

toriu 1693, iarăș așa au curs lucrurile: Generariul Hais-. 

ler, în 27 Iunie ai luat de la turcă leneul şi Vilagoşvarul, 

„1 Codex Balacianianus . c. — 2 Gebhardi in Hist. Hung. Part, 3. p. 322.
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marhionul Ludovic din Baden 'aă luat în sine povăţuirea” 
armadel impărătescl ceil de la apa Renului, silit: fiind. la a- 
c6ia de prinții din Germania, și duxul de Croi, carele. i-ati 
urmat în Ungaria, aă luat Panciova, şi al. ocolit Bălgia- 
dul din Serbia, carea cetate ati: trebuit el se o lase în 16 
Septemvrie după un „assalt forte: crunt: dară cu fapta “a- 
ceia ai mântuit Ard6lul de mâna turcilor; pentru că tocma 
din marginea Ardâlului au trebuit să se intârcă 80,000 de 
turci şi de tătari spre apărarea. Bălgradului.>  Așișderea 
scrie Stefan Catona 1. 

Despre lucrurile tomânilor celor de supt corona, Ungariei 
„scrie Betlen Micloş 2 aşa : „«Pe 23 Dechemvrie - din anul 

1693 se adunase (6ra Ardâlului, la -care adunare venise și 
Muncăcianul; dicând: că el este episcop unit de l6gea gre- 
câscă, dară întru adevăr era episcop fussesc păpistăşit. A- 
cesta poftea . se fie episcop românesc preste Maramurăș, 
Baia mare, Chioar, și. domni! cel. “păpislăşesci îl prindea- 
partea, mal virtos Apor Iștvan, ci fiind că nu a cătare carte 
adusâse de la împăratul gubernatorului, și. celor -ce ținea 
cu Apor, nu mult sai băgat în semă,; dara e ca isprav- 
nicul_ Maramurăşului destul baiă, am avut cu el, pentru că 
românii din Maramurăş cu “râvnă ca acâia ati fost asupra 
lui” (măcar că eu „destul i-am desmântat-de la cugetul lor), - 
de de ar fi mers în Maramurăș, lar fi omorât, şi mă temeam 
se nu scornâscă dușmani! mei, că eu am făcut se'l omâră.» 
Muncăcianul acesta au fost episcopul Iosif Decamellis pen-= - 
tru că el? scrie: «In. luna lui Avgust din - anul 1693 ai 
scris mie protopopul din commitatul Crasnei cu 16 preoți 
românesci. închinăndu- -se cu toţii mie.» 
„Constantin Cantemir domnul Moldovel “mult ai Smintit 

cu pizma, carea necurmat o ai avut asupra lui Constantin 

! Katona in Epit. Chronologica ad ann. 1693. — : Bethlen Mi- 
clos a" kâzzel irt. maga 6leteben ad h. a. — 3 Eppus Iosephus de 
Camellis in suo Diario. Ă
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Brancovan domnului muntenesc, tătuși vrednic se judecă a . 

fi, ca se i se pună aci viața pe scurt precum o au scris 
acâia fiiul lu cel mai tiner Dimitrie Cantemir !, dicând: 
«Constantin Cantemir cu porecla cel bătrân, mai opt an 

prinţul Moldovei, după ce s'aii omorât tată:săi Theodor 

Cantemir de tătarii din Bugâc, au trecut tiner în: Polonia, 

și ai. slujit 17 ani în stea crailor Vladislav şi Cazimir, 
unde arătându-și vitejia fu făcut colonel de craiul Cazimir. 

Făcendu-se pace între svecă şi între poloni au trecut - în: 

Valahia la prinţul Grigorie, nu Gheorghie Ghica, şi sai 

făcut câuş de spătariu. Când sau: lăsat dintâiaș-dată Gri- 
-_gorie vodă de turci, și au trecut la nemți spre norocul săi 
trecuse de la dânsul la Evstatie Dabiţa în Moldova, carele 

au dăruit cu deregătoria, carea o avusâse tată-săi Theodor: 

Cantemir, adecă, cu. părcălăbia despre codri, şi curând 

după acâia Pau făcut vornic de Bârlad. Tot acestă dere- 

-gătorie 'o aă ţinut și supt Duca vodă următoriul lui -Da- 

bița. Şi după ce ai uşedat rescâla ce se făcuse asupra lut 

„Duca vodă, s'au făcut cluceriii mare, apol când ati mers Ma- 

homet IV asupra Cameneţului, sau făcut povățuitoriă oștilor 

moldovenescl. Măzălindu- -se Duca vodă, supt Petriceii vodă 

| încă tot acâia.. „deregătorie o au avut, şi mântuind pe ții- 

t6rele împăratului “turcesc de mânele polonilor, mare reco-- 

mândare i-au făcut votavul jugăniţilor, și viziriul încă i-ai 
făcut nădejde de a dobândi cu vreme domnia țerei. [După] 

“ce aii trecut -Petriceii vodă din bătaia de la Hotin la, poloni, 
lui -Dimitrie Cantacuzen următoriului lui încă mare slujbă 
i-ai tăcut, trăgând pe moldoveni spre partea. lui, pentru 

carea lau făcut se;dariii mare, carea deregătorie o au ţi- 

nut şi supt a doaoa domnie a lul Duca vodă. Ci dosădindu'l 

după actia Duca vodă, ai trecut în Valahia la Șerban Can- 

tacuzenul vodă. După ce au prins lâșii pe Duca vodă, Con- 

  

! Demetrius Cantem ir in His, Osm. Regni Lib. 4. cap. 1.N. 106. 

in notis ad vocem Cantemir. 
' 

< N
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Slantin Cantemir iarăş s'au - înturnăt în Moldova şi. măcar 
că ai învins pe poloni, prințul cel noi Dimitrie Cantacu- 
zenul și pre ascuns şi aiavea îl întindea lațuri, ba ce e 
mai mult Dimitrie Cantacuzenul. ai dat 30 de pungi de 
bani seraschirului Soliman, ca sel pot6pă pentru o pricină 
necuvi6să; ci seraschirul iarăş” aii descoperit lucrul, şi Con- 
stantin Cantemir iarăș ai fugit în Valahia, de unde ar&- . 
tându'şi nevinovăția, seraschirul Vai pus domn în Moldova. 
Cu vrâme iarăș şi-aii arătat vitejia în bătaia de la Boian, 
unde așa sai luptat cu poloni, de mare laudă ait dobân- 
dit de la tarel. După ce ai domnit Constantin Cantemir 
seple ani şi noao luni în Moldova, ai murit în 23 Martie 
din anul 1693, lăsând după sine do! feciori pe Antioh şi 
pe Dimitrie, şi doao fete pe Ruxanda, şi pre Elisaveta.» 
„Despre mrtea lui Constantin Cantemir aşa scrie avtorul 
vieţei lui 1: «In iarna ce aii urmat după vara din anul 1692, 
pe Constantin” Cantemir. îl durea măruntările, şi de abea 

„se rădicasă din bâlă, -când audind de vestea .lui, ai sosit 
în laşi tre! patriarei: Iacob din Țarigrad, Gherasim din A- 
lexandria şi Dositheii din Ierusalim. Aceştea la începutul 
părâsimel au slujit în besârica prințului de la Bărnăuş, la 
carea, slujbă. fiind de față prințul așa au slăbit, de deabea 
Vai dus 'şerbil în polata în carea i-aă ospătat, se le dea 

„binele. “Şedutaă şi el cu denşii la masă, dară -îngreuin- 
du-i-se b6la, aă lăsat cu dânşii pe fiiul său Dimitrie, şi el 

„cerendu'și ertăciune, sau dus în chilia sa. Prinţul avea a- 
meţelă și apoplexie de-a stânga Carea i-ai întunecat ochiul 
cel stâng. Drept aceia, ai chiemat la sine pe Sava Mitro-: 
politul Sucevei, şi în trei. cesuri sau gătat la morte. In 13 
Martie de cătră dio Și-au perdut vederea - ochiului stâng, 
şi cu cel” drept. de abea. cunoscea, pe fiul, lata și “prâtenil 
săi, fiind acuma, că i se apropia câsul, aă chiemat la sine 
pe ginere-stă- Lupul feciorul lui Bogdan, pe Gheorghie Rosset 

! Author vitae Constantini Cantemir cap. 9. în fine.
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vistiGriul cel mare, pe cela-lalt ginere Mihaii Racoviţa spă- 

tariul . cel mare, carele-aă domnit după acsia în Moldova, 

și pe toţi -bosrii de divan, și numerând (cum putea vorbi) 

vredniciile sale, și câte au suferit pentru (6ră, i-au dojenit, 

se aibă grije de (6ră, ca se nu se turbure după mortea 

lui, dicând: fraţilor şi patrioţilo: ! strângeţi-vă și algeți voao. 
domn sai pe unul dintre fiil mel, sau de vi se vor părea. 

aceştea prea tineri de a putea domni, pre acela, pre care 

îl veţi judeca mal vrednic, ca. mal nainte 'de a muri, se 

pociii vorbi cu dânsul, şi a spune câle ascunse ale Mol- 

âovei, și vol,să vă dobândiţi iarăș cădința, de : a vă al6ge- 

singuri domn Şi stăpânitorii, 

„Bosril mergând în polata în carea se ţinea divanul, — — 

» — — au ales domn pe Dimitrie Cantemir, și tală-s&ă bu- 
curându-se și învățândul, cum să se pârte, ai murit în 

vârstă de 66 de ani, şi Sati astrucat în mânăstirea Mira, 

carea o făcuse tată-săi Theodor în ținutul Putnei, şi el o 

înz&strase, petrecându'l prințul Dimitrie cu trei patriarel şi 

cu t6tă boerimea.» Dară ce sau întâmplat apol cu Dimitrie 
„Cantemir, sau dis mal sus din istoria Bălăcenscă. 

“Anul 1694. Despre Ardel la anul.de acum aşa scrie Cerei 

Mihai 1: «Nol cu domnul Apor Iştvan mârserăm la aduna- 

rea din Murăş-O ;orheiă, acolo Pau făcut commisarii preste. 

eră: drept acâia venirăm în Sibiii la luare de samă, aci 

ne-au venit veste că tătarii au năvălit în Ciuc, carea nă- 

vălire aşa s au întâmplat. In. Ciuc sau fost rânduit patru 

compagnil nemţesci spre ernat, dară secuil din Ciuc n'a 

voit acâia, ci au trimis pe Șandor lano;, cărele au şi pri- 

cinuit robia Ciucului, pe Deac Tamaş, şi pe Ciato Ianoş'la. 

domnul Apor. Iştvan în Sibiii' ca se lucre la generariul Ve- 

terani se nu se trimită nemți în Ciuc, și făgăduiră ŞI ge- 

nerariului și domnului Apor, : vro căte-va sule de găldte 

de ovăs. Domnul Apor Iștvan vorbi cu. generariul, și a- 

1 Oserei Mihaly az Erd6lyi Historiăban 'ad h. a.
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cesta plini voia secuilor, dară disă câtră Apor Iştvan.. Dom- : 

nule „tată! (așa chiemându'l), bagă de samă că nu vor fi 
nâmţil spre ernat în Ciuc, dară aşa să se păzescă- plaiu- 

rile, ;ca se nu se întâmple vre o. năvălire de cătră Mol- 

dova, că. de se va întâmpla dei. domnia ta vel da. sama 

înaintea împărăției, nu eu. „Pogorându:se domnul. Apor de 

"la .generariul, fiind şi ei de față, qise cătră Şandor lanoș: 
Bade! eu am isprăvit treba la generariul, de nu vor fi în 

Ciuc nemți, ci te rog pentru Dumnedei, așa se luaţi sama, 

ca se nu se întâmple ceva rei, că dei [vă] vor spânzura. 

Șandor lanoş îl răspunse: lasă pe mine, că de se va în- 

“tâmpla pagubă despre tătari,. se cadă capul mei pentru 

dânsa; pentru că necurmat avem poşte saii călăraşi în Mol- 

dova. Aşa înturnându-se el în Ciuc, fiind că n6oa era forte 

mare, nu mult ai gândit, ci sâmbria străjarilor o a mân- 

cat €i, și numai pe cei şchiop! și sluți i-au trimis la strajă 

„fără de arme, de la carii nu avea ce se tragă. Pe călărași 
“încă nu i-ai trimis mai încolo de Comanfalfa, și cu acâia 

Sau înturnat la, Șandor. Ianoș, ce le-ai minţit . Gmenii lui 

vodă. din Moldova, şi el tâte le-ati credut. 

„ară prințul” Moldovet de atunci Constantin Duca. era 
mare protivnic Ardelului, pentru acâsta poloni (în anul 1684), 

venind fără de veste “asupra tătâne-său. Duca vodă, lau 

prins, Pau dus rob in Polonia, iară dâmna lui Duca vodă 

sârguindu-se pentru slobodirea.. “bărbatului să i şi tocmin- 

du-se cu I6șii în trei-deci de mil de galbeni, au trimis din 
Țarigrad pre un şerb de frunte al s&i cu banil şi cu vr'o câte- 

va părechi de pei alâse de soboli și cu forte formoşi paripi, 

ca se mergă prin Ard€l în Polonia și se rescumpere pe Duca 

vodă. Ci intracia Daca vodă ai murit în robie, iară Te- 

lechi Mihaiă carele pururea râvnea haramurile, pe prinţul 

“Mihail I Apafi la atâta Tau adus, de aă oprit pe trimisul 
d6mnei, şi ai. luat banii cu tâte câlea-lalte de la „dânsul, 

dicând, că vor fi bân! se plătâscă cu dânșii hăraziul por- 

ţel. Ci Telechi Mihaiu tote le-ai ținut pe sama.sa, prinţu-
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lui numai un cal i-aii dat din t6te câte repise, şi ca se nu 

se vadă numai singur a le răpi, datai și lui Secheli Laslo 

şi lui Nalaţi, şi lut Apor Iştvan nisce lanţuri de aur, și alte 
nemicuri dintr'ensele. Constantin Duca şi mumă-sa destul: 

„le-ai cerut acâstea t6te înapoi de la țâra Ardelului, ba şi 

de împăratul Leopold I, rugădu-se; acesta incă mai adese- 

"ori ai poruncit pentru dânsele, dară nu le-ai putut scote 

din mânile 'lui Telechi, și pretenzia este până astă-di, pen- 

tru că, ț6ra neluând dânsa banii, şi nefolosindu-se cu el, 

nu se ţine datore sei plătâscă. Drept acâia Constantin Duca: 

fiind român țiitoriă aminte, ai vrut să se izbândâscă des- 
pre țeră pentru bustușagul şi. paguba, ce Sau “făcut case 

sale, şi el ai fost unul dintre cel ce ai îndemnat pe tă- 

tari, se vină se robâscă, și pe secuii din Ciuc tot cu min- 
ciuni i-au ţinut.se nu se temă de tătari. Almintrelea el 

„_cânele de ar fi fost bun creștin, lezne ar fi putut da de 

scire şi atâtea mil de suflete creştinesci n'ar fi cădut la a- 

mară robie.» Până aci Cerei Mihaiu ci ei întreb, care au 

fost mal mare câne și mal reii creştin, cel ce nau făcut: 

de scire că vin tătarii, sai cel ce au repit averea lut Duca 

vodă, şi pre el Pai năcăjit prin acâia de ai murit în robie? 

Despre Țera Românâscă prea vestitul Enghelt scrie aşa: 
«In primăvara din anul 1694, nevestei ceil tinere prințesei 

din Moldova. (Mariei Brancovan) i-au venit dor din lăuntru 

de părinții să. Drept acâia bărbatul eii Constantin Duca o 
au trimis în Valahia să'şi vadă părinţii cu muma lui, dâmna 

Anastasia, musrea lui Duca vodă, cu stolnicul Vasilie și cu 

alți bosri. “In 13 Maiu ai sosit în Bucuresci, a doaoa-di au 

venit un aga și au adus căftan noi lu! Brancovan des- 

pre partea 'viziriului Mustafa başa. — — — In vara 'din 

anul 1694 hanul tătăresc ai trecut prin Moldova şi au a- 

gluns la otarul Valahiei în 20 Iunie mai nainte de a” prinde 

de veste. Tocma atunci era vremea sâcerei şi țeranil au- 

1" Engel in recent Hist. Valachiae part. |. p. 346. seg.
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_dind de venirea, tătarilor au fugit, lăsându'şi holdele nese- 

cerate cu mare nespusă pagubă; iară prințul au trimis cu 

daruri şi cu zăhărea înaintea. hanului la Daia, şi el au re- 

mas, se apere plaiurile Valahiei de 'cătr&. nemți. După ce 

aii trecut tătarii în 10 Avgust, prinţul Brancovan au - eșit 

din Bucuresci şi sali tăbărit cu oștile: sale Ja Târgoveşti. 
In Tărgoveşti casele câle domnesc era pustie de 35 de 

„ani, adecă de pe vremea lui Mihnea (sati Mihail IV) vodă, 

Constantin vodă au. trebuit se'şi câră slobodenie, ca se le . 
dir€gă, şi se șadă înt'Ensele, şi în 195 Avgust din 1694, 

ai putut intra în iale, pentru a cărora ispravă pe: luăto-" 
riul de samă Mihail Cantacuzenul. Vai dăruit cu căftan.: 
Vara alminirelea o ai petrecut prințul pre la mânăstiri şi 
în Brâncovâni, apoi Sau întors la Târgovești,, şi de acolo 

în 20 Octomvrie ai mers:la Bucuresci. 

Despre Moldova numai atâta: serie prea vestitul Enghel î: isa 

«In 6 Octomvrie din anul 1694 polonii- ai. resipit o samă - 

de turci la Cameneţ:» Iară despre lucrurile din Ungaria 

Stefan Catona 2 scrie, precum urmeză : «După ce au irecut 

duxul de Croi în slujba leşescă asupra svecilor, povăţuirea. . 

oștilor împărătesci asupra turcilor iarăș sau încredințat ge- 

nerariulul Caprara, carele fiind bolnav. şi slab de bătrineţe 

„ numal'în 5 Septemvrie ati mers la 6stea de supt Petro- 

varadin.. Viziriul cu turcii se “tăbărise. la Salanchemen, și 
făcânduse mâl îndrăzneț, pentru .că Caprara nu se mişca, 

sau apropiat şi at început a bate tabăra împ&rătescă 'de 

opt laturi. Se vedea că acdia ar fi biruitori, carii vor. su- 
feri mai bine mutarea aerului. Turcii ati fost cel dintâiu, 

caril nai putul.suferi frigul, drept acsia în sfirşitul lui Sep- | 

temvrie n6ptea ai fugit, după ce au perit în 22 de. dile 

15000 dintre sine. Depărtându-se turcii, Giula încă sau 

închinat împăratului Leopold I, și frica Ardâlului.despre par. - 

1 ldem Engel in recent. Hist. 2. Katona in Epitome Chron. 
Moldaviae p. 286. | | _"lad annum 1694,
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tea acâia. sau înmicşorat. Daroţi generariul lui Techeli, v&- 

dând nenorocirea domnului s&ă,: şi urinduse a may petrece 

cu turcii, încă au aprins cetățile Palanca-noao, Rama, Fe- 

dislavia şi Galombaţul, care. era ale lul Techeli, şi ai tre- 

cut la Veterani generariul nemţesc,» Aşişderea scrie Gheb- 

hardi 1. 

Anul 1695. La anul acesta scrie prea. vestitul Enghel? pre- 

cum urmeză :' «In'7 Ianuarie din anul 1695, ai murit. Ah- 

met II, şi i-a urmat Mustafa II, carele îndată și-au băgat 

în cap, se'şi arate vitejia asupra oștilor împăratului Leo- 

pold I, lui Constantin Brancovan încă de cu iarnă i-aă ve- 
nit poruncă, se mârgă la Cladova se întărâscă cetatea, ca 

se o pâtă apăra românii. Cu vro câți-va ani mal. nainte 

asemene poruncă venise, ci atunci perdend turcii, el oau 

stricat şi ars, când fugea îndărăpt. Atunci - fiind iarnă și. 

calea, 'rea, și lipsind notreţul, numai pe Cornea Brăiloiu ba- 

nul Craiovei lau trimis vodă la întărirea. cetăţei aceia. La 

sultanul ai mânat -Brâncovan pre vornicul Constantin şi 

pe Dumitrașco Caromaleul să se rOge ca pe el se'l lase se 

rămână a casă. Ci viziriul cu. chiaia lui, -nu numai au îm- 

„pedecat dobândirea cârerel aceştia, ci încă au poruncit 

lui Brancovan' se trimită multă zăhărea la Cameneţ. Iară 

el sai folosit cu întârdierea până la Paşti în 24 Martie 

după cărindariul cel vechii. In 8 Aprilie au nimerit un 

aga cu noao “poruncă: drept aceia au pornit o parte de 

zăhărea cătră Cameneţ, şi el au. mers pre la Podloși la 

Brâncovâni dară cât au putut mal încet. La Brâncoveni i- 
au venii veste, că pe viziriul ai sugrumat din porunca 

împăratului, şi trupul 'lui Lai lăsat ne'ngropat vro câte-va 

dile în uliţă. Viziriul Mehmet başa, carele i-au urmat Și 

chiaia “lui, era 6meni- mal buni și aii îngăduit de vodă ai 
plătit zăhărâoa ce trebuia dusă în Cameneţ, cu bani, ca 

“a Gebhardi in Hist, Hung. Part. E Engel in recent. Hist. Vala- 

3.p. 822 . . chiae Part. I p. 347. seqg.
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se nu se asuprscă (ra cu purtarea ei. Deci vodă încă 
Sai dus la Cladova, şi au început a o zidi, dară nu mult 
au zăbăvit acolo, ci lăsând pe stolnicul Radul Isvorânul 
şi pe Radul feciorul vornicului Hriza, ca se isprăvescă lu- 

crul, el sau dus la tabăra de la marginea Ardâlului Aci 

ai gonit pe prădătoril Ardelului și ai Valahiei şi au prins 

“pe Yotavul lor cu 50 lângă el, şi pre unii i-aă spânzurat, 
pre alții i-au trimis la ocnă. Brancovan Ensuş nu avea grije 
de a se” împrotivi cu nemţii (pentru acestea sau şi făcut 
prinţ de împărăţia romanilor în 30 Ianuarie din anul 1695), 

ci âmblând pre la mânăstirile Tismana, Hurez, de un lemnu, 

şi Argiş. cu tâtă familia şi curtea sa, se desfăta în polata 

- cea domnâscă de la Tirgoveşt. 

«Intraceia hanul Selim Gherei după multe porunăă ale sul- 

tanului turcesc [trebui] se trecă prin. Valahia la: Bălgradul 

din Serbia fără de voia lui, şi cu mal mică putere; pen-. 

tru că cozacil ajutați de ruşi a. casă îl sta în spate. Venit- 

au hanul în Valahia fără de lec de veste, căruia i-a ti- 

mis intru. întimpinare pe serdariul Vergo Și pe Iamandi, 

ca se nu pustiscă (ra căutând la sărăcia eil. Ci tătari! după 

obiceiul lor ce cerea cortâle, zăhărâle și daruri, și trăgân- 

duse la tăul de cătră Dunăre, aă venit la satul Comoşt6na 
lângă riul Giiului, unde şi mal apriat 'au înteles ce fac ru- 

şiI cu cozacil. Sultanul Galga drept acâia cu o parte a tă- 

tarilor sau înturnat la Crim ; iară hanul aă trecut Dună- 

rea pre la Diiu, Și Sau. dus la împeratul lurcesc la Bel- 

grad. Pirile câle multe, ce mergea asupra lui Emeric Te-. 

- cheli, și care le întărea Brancovan, au făcut de Techeli au 

venit în disgrație la impăratul turcesc, şi când at mers cu 

„curuţil săi, să se impreune cu turcii asupra nemților, îm- 

“-păratul aă poruncit de ai prins, şi dinpreună” cu murea 

şi cu vro câți-va şerbi ar lut Pau, trimis rob la Țarigrad, 

carele după acâia.sugrun au şi murit (în Nicomedia) în 13 

Septemvrie din anul 1695. Pe curuții lui Techeli, i-aă tri- 
mis sultanul la. Braricovan se'şi câră slujbă, saii loc unde
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să se aşcde cu lăcașul, ci Brancovan le-ai spus, că nu are 
op de dânşii; şi așa s'au stins de sine âmblând (precum 

“scrie Radul Grecân) ca şi nisce capchin). 

«Intracâia sulianul ai luat Lipova, şi ai ţinut bătaia 

cea cruntă cu Veterani. In zădar sau trimis (precum dice 

"“Grecân) împrotiva lui Veterani Mahomet bei oglu şi begler- 

begul din Rumeli, că Sai gonit îndărăpt, cu capetele sparte : 

pentru. “acâia au mers însuş Sultanul asupra lui, care lu- 

-cru Veterani nu Lai sciut, că de Var fi sciut nu sar fi slo- 

bodit la bătaie. Tătuşi ostașii împăratului Leopold 1 sai 

“bătut ca leii în 4 c6suri, și turcii şi-ar fi perdut inima cu 

totul, de nu ar fi rănit pe Veterani o glânță; dară rănin- 

du” şi neputând sta în frunte, cu ostaşii aă fugit şi sau 

Sai tăiat sah sai prins. Unde au picat Veterani nu sai 

putut sci. Iasuş turcii mărturisesc, că de n'ar fi cădut Ve- 

terani, ar fi învins pe turci. Cădut-aii dintre turci Şain-- 

Mahmet bașa cumnatul sultanului, Mahomet bei oglu, 
beglerbegul din Rumeli, şi alţii mulți din cer: de frunte. 

Numa! că ai fost de față sultanul, şi hanul au ţinut pe 

“turci, de nau fugit, că au poruncit sultanul, ca pe aceia 

carii vor fugi, îndată se! taie tot fărămi. Turcii mai pre 

urmă au aprins Logogiul și Caranșebeşul, apoi sai întors 

prin Valahia, se trecă Dunărea pre la Nicopoii.» Aşisde- 

rea scrii Cerei Mihaiu 1, Catona?, şi Ghebhardi 

Tol prea vestitul Enghel, după ce ai scris, cum ai trecut 

împăratul Mustafa II, cu 6stea sa prin Valahia și cum i-ad 

“eşit Brancovan inainte şi lau petrecul, dice: <La Turnul 

fiind Brancovan, ca seși arate dragostea călră casa. Au- 

Siriei, aă r&scumpărat mulţi nemți din robia turcilor și a 

tătarilor, între carii ai fost și împărătescul commissarii 

de harț loann Huber, cu mat mulți offiţiri. De la Turnul 

1 Cserei Mihâly a' K6zzel irt Erdslyi Historiăban ad h. a. — 2 Ka-. 
“ona in Epitome Chronol. ad. h.a. — 3 Gebhardi in Iist. Hung. 

Part. III. p. 822. seq. -
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ai pornit Brancovân în 7 Octomvrie, şi pe 14 Octomvrie 

au fost în Tirgovești, şi mal pre urmă aii mers la Bucuresc, 
unde ai” vestit fermanul cel “despre” întărirea” domnie! sale- 
în adunarea erei între datul cu tunurile.» - 

Despre Moldova vorbind mai dice același Enghel1, că în 

anul 1695, Constantin Duca domnul Moldovei încă ar fi: 
- mers cu turcii în Ungaria, dară mie nu mi se vede a fi 
putut el face. acesta "pentru poloni, carii sta în coste. Za-. 

luschi2 scrie că în luna lui Martie din 'anul acesta tătarii: 
au năvălit în Russia, și că domnul Moldove! ai trimis sol: 

la seimul leşesc, dar acâia nu o serie pentru ce Tau trimis. 

Prelaţii şi unil dintre bosril unguresc, caril ţinea cu pa- 
- triarhul Romei, neputând suferi privilegiurile ce se dăduse: 
în anil trecuți. 1690 și 1691, n&mului Illyricesc, începuse- 

a le călca pe acâlea, şi pe illyri în multe a vătăma. Drept 

acâia împăratul Leopold £, în 4 Martie din anul acesta 1695, . 

„numitele privilegiuri de noi le-ai întărit şi: mar pe larg. 

le-ai tălcuit3, dicând: «Ale cărora umilite cereri noao cu: 

umilință făcute şi arătate şi credinci6sele slujbe ale numi-. 
tului poporului rasţian, care ex vitejâsce le-au făcut asupra 
prolivnicului celui de obşte al creștinătății, și cu multă. 
“vărsare de sânge le-ai pecetluit, milostivâsce socotindu-le, 

şi milostivesce și credend că vor fi statornici în credinci- 
oşire (până la altă poruncă şi orânduială a nâstră, carea 

se va da, după cum vor fi vremile) milostivesce am hotărit 

“ca arhiepiscopul mai sus numit (Arsenie Cernovici) se: 
aibă şi cinstea cea vâche şi t6tă puterea (de cum-va i se 

cuvine” după cădința şi obiciul leget lor) de a pune e-.. 
piscop de I&gea sa, și episcopii prin el puși, iară anume: 
cinstiţi: Isaia Diacovici al Temişdrel, al Ienopoiului şi ar- 

himandritul Cruședoliului; Stefan Metoviaci al Carloștadi- 

ului şi al Zrinopoiulul ; Evtimie Drobniac al Seghedinului;” 

! Engel în vecent. Hist. Molda- | 3 Diplomatarium Nationis Igri-. 
viae p. 286, 

* Zaluski p. 1523, „| eae. Part. Il p. 15.



270 

Evtimie : Popovict al Budei şi al Albei Crăesci; “Evthimie Te- 
tovaci al Mohaciului şi al Sighetului; Spiridion 'Stribiţa al. 
Verșățului ; și Elrem Beniamin al Orădel și al Agriei La- 
dică pe caril no! prin puterea acestora milostivâsce îl lă- 
săm și suferim) prin eparhiile lor rânduite, adecă prin a- 
c6lea, în care ati descălecat şi s'au aședal cuvios numer de 
familii rasțiane sau sârbesci din bună voinla cancellariel . 
nâstre ceil de harț, după ce ai scuturat jugul turcilor, cum 
Sai dis şi au. trecut în slujba n6slră, se polă nesmintiți 
plini cele sufletesci, a indrepta pe cel păcătoşi și a! pe- 
depsi după vinele lor, a lua, venilurile patriarhului și ale 
besricilor în cât li se cuvin după l&gea şi obicdiurile lor, 
și aşi face tdte deregătoriile (tătuşt fără de scăderea și vă- 
“tămarea prelaților nostri, și a bes6ricel cet catholice) și mal 
pre urmă tot poporul se potă avea slobodă deprindere în 
lEgea şi credința sa în tote cetățile, . oraşele, satele de mar- 
gine și ţinuturile n6stre, adecă în locurile acâlea. care li sati 
dat lor prin cancellaria n6stră cea de harţ, măcar. unde, 
fără de vre o frică, primejdie şi vătămare: a teupurilor ȘI 
averilor sale; şi să pâlă folosi cu scutința de dijme. după 
decretul V al craiului: Mathia, articulul 3, şi decretul Il al 
craiului Vladislav art. cel de pre urmă, care-a dijmă nu- 
mitul norodul sârbesc se o întârcă şi se o dea pentru hrana 
Și pentru lipsa episcopilor celor de lgea lor, nestându-le 
împrotivă orl-ce împedecări de prelaţii nostrii, sau de de- 
regătorii cămărei crăesci puse.» 

Scrisrea.! carea S'aii dat la commisia cea din ânul 1753, 
ca se arate, că episcopul de la Arad nu are vre o „cădinţă 

a. porunci românilor celor din comitatul Bihărel, se nevo- 
„-esce a arsta, că prin Oradea de aci se înțelege Petrova-” 
radinul; ci eit las, că Efrem Beniamin, carele se numâsce 

- aci, au fost episcop în Oradea- -mare, în Agria, dară numa! . 
preste sârbil cel din şi de lângă cetate, nu și preste ro- 

  

1 Replica data Coranissoni de anno 1733.
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mâni, pentru că preste românii din commitatul Bihăriy, a- 

* tunci poruncea Theofil mitropolitul Bălgradului din Arde), 

“cum se va: arăta la anul viitorii. Afară de acestea în tot di- 
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plomatul acesta numai despre sârbii cei veniţi se. vorbâsce; 
nu pot drept acâia episcopii cel sârbesci polti vre-o cădință 

preste românii cel din Bănat şi din ț6ra ungurâscă, carii 

cu mult mai nainte .au moştenit locurile acestea, de. cât 

“sârbii. a 

Anul 1696. La” ânul acesta scrie Ghebhardi 1, precum ur- 
“mâză: <În.anul următoriii 1696, Mustafa II, se grăbea a- 

; supra Ardslului; ci Frideric Avgust electorul Saxoniei lau 

tras de la calea Ardâlulul ocolind Timiş6ra, carea ocolir6 

o aii lăsat cât sau apropiat Mustafa cu 6stea sa și i-au 

eşi înainte. Drept aceia, Mustafa II s'aii apucat de șanţu- 

rile împerătescl; ce era făcute la 'Olaş, dară fără de no- 

roc, că mai putut birui, măcar că pusese 3, 000 de ai să 

dindărăpt, se taie pre cel ce vor fugi, precum L-ai Și tăiat. 

de vre-o câte va ori. Almintrelea bătaia acesta ai remas 
îndoită,. și biruinţa nu sau plecat spre vre o parte, că a- 

tâța ai: cădut despre una, câţi despre alta, până ce ai. 
"venit timpul de âmbe oștile sai dus la ernat. Banul Cro- - 

ației Battiani au luat Uranograţul şi alte cetăți din Bosnia. 

Prinţul Ardelului Mihail II Apafi fiind tiner au trebuit se 
lase Ardslul împăratului Leopold TI, dintâiași: dată numai 

până ce se va face pace cu turcii, iară apoi în vecie pen- 

tru 10,000 de florinți. Trebuitaă el se dea afară şi fermanul, 
„prin care se întărise prinț Ardâlului. Și aşa au venit iarăș Ar- 

d6lul la corona Ungariel.» Aşişderea scrie Stefan Catona.?. Ci 

mai pe larg scrie prea vestitul EnghelS dicând: <În 10 
Fevruarie din anul 1696 gătindu-se turcii de noii asupra 

nemților, au aruncat pe era Românescă alară de o sum- 

1 Gebhardi în -Hist. Hung. Part. 3. p. 398. — 2 Katona in Epit. 

“Chronol. ad an 1696, — 3 Engel in recent. Hist, Valachiae Part. 1. 

p. 350, seq. ea
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mă mare de bani, multă zăhărea, ca să se p6tă apăra 
Bălgradul şi Timișora.- Un aga agiungea pre altul ca se 
scotă câle poruncite, ce cu atâta pripă nu sau mai făcut 
vre odată: greutatea carea o purta mal nainte tre! țeri, fi- 
ind că Ard6lul acum era. împărătesc şi Moldova 'suptă de 
poloni şi de tătari, o simţia numai Valahia. Prințul destul 
au aretat porței că -ț6ra se sărăcâzce Și toți lăcuitorii vor 
pribegi, dară nu Yaă ascultat, şi ai trebuit .tâte se le pli- 
nescă. La acestea sai adăogat, că. ginere-săă Constantin 
Duca domnul Moldovei, s'aii măzălit, carele vrea se arate 
că el saii cerut la odihnă, pentru năvălirile polonilor şi 
ale tătarilor în Moldova, ci lui Constantin Brancovan nu'” 
era la inimă măzălirea lui, bine sciind că tureil nu se uită 
la nenorocirile 6menilor, ci în tote îi invinovățesc. Tătuși 
atâta au făcut Brancovan, de. ginere-săi [sau] primit cu 
cinste, și au putut petrece în Țarigrad” ca un -privat. Ur- 
mătoriul luy Constantin Duca în . Moldova au fost Antioh 
Cantemir dintro familie, ce pururea au pizmuit cassei lui - 
Brancovan.> 

Ci pricina măzălirel lui Constantin Duca, așa o scrie [s- 
toricul Bălăcenesc!: «Dâmna lui Constantin Duca Maria. 
mărinduse și sumeținduse, că are pe tată-s&ă domn mun- 
tenesc, ai început a necinsti și a batjocori. pe jupânssele 
bosrilor cu multe vorbe rele, Și într'o di de paşti venind 
o 'jupânesă cu işlic, după cum le este obicâiul muerilor 
boeresci a „purta în cap, la dâmna Maria, acesta i-aă lu- 
at ișlicul din cap și lat băgat în foc, dicând: că numai 
domnelor se cade a purta işlic, iară nu jupânâselor. A- 
cesta vădând bosril saă scârbit fârte tare: şi au făcut jalbă 
la împărăție, și împărăția at măzălit pe Constantin Duca. 
și aă pus:domn pe Antioh feciorul cel mai mare al luk 
Constantin Cantemir.» E | 

Merge mal încolo" Enghel, şi dice: «pre 15 dile ale lui 

1. Codex Ms, Balacianianus ad h. a.
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Mait. Brancovan; gătise tâte câte fusese poruncite lui de la 
portă, ci de abea agiunsâse la' Obilesci satul să, să se 
odihnescă, și iată' sosi Mehmet aga veneţianul” cel turcit, 
cu poruncă se adune în. magazinurile de la Bucurescl şi” 
de la. Târgoveşti 100,000. de chile de bucate, că prin Va- 
lahia vrea se năvălescă armada turcâscă în Ardel. Dară. 
nemica Sau ales din năvălirea acesta, pentru că. armada | 
nemțâscă ocolise Timiș6ra şi amânînţa şi Bălgradului din 
Serbia, spre a cărora apărare au trebuit. se mergă turcii. 
Hanul încă ai fost chiemat.la 6stea tutcâscă, dară el a- 
vând de a. face cu rușil şi cu cozacil, numai pe Izal-A- 
gasi din Bugec Pai trimis cu o samă de ostaşi, carii încă 
nu Sau îndeştulit cu l6fa ce li sau dat, ci tare 'ai prădat. 
Valahia. După noao poruncă a sultanului Mustafa II, Bran- 

Târgoveşti şi s'au tăbărit în prâjma Ardelului. May trecu= 
„Vau prin Valahia cu. Şai-Pasu-Gherei feciorul hanului şi. 

„alţi tătari, carii aşișderea! ai. stors țera, și feciorul hanului 
poftind daruri ca ale tătâne-săă, în 10 Avgust ai trecut 
Dunărea cătr& Bălgrad. =— — — In 23 Iulie după: cărinda- 
riul cel vechiă.au sosit sultanul la Bălgrad, şi s'au sfătuit 
se ocolâscă 'Petrovaradinul ; ci fiind că nemţii bătea Timi- 
ş6ra, au. alergat spre măntuirea “eil. In 27 Iulie, nemţii 
supt povăţuirea lui, Frideric Avgust electorului din Saxonia 
i-au eşit înainte. Turcil întorcându-se la meșteșugurile din 

“anul trecut, au mers preste:o. samă de nemți la. Tysă, ci 

_cOvan în 11 Iulie după cărindariul cel vechii ai trecut la - 

aceştea. sau întors îndărăpt ca se tragă pre turci spre si- 
fe, se! potă încungiura armada cea mare; dară şi turci! 
„sau tras îndărăpt și s'au închis între carre. In 26 Avgust 
sau. făcut mare bătaie, si pe:nemţi n6ptea i-ati împedecat - 

„+ de n'aă învins. Fiind că nemţii prin strămutarea de 20 
de ile mal sfârșise zăhărâoa, şi gândind că turcil vor eşi 
dintre carre şi vor goni, sau-tras de la locul bătăei. Ci 
turcii încă s'au tras înapoi, .şi așa biruința nu sau sciut 

„a căria pării a fost, Dintre ture. ai cădut ratele viziniulul 
Cronica românilor. Tom. III, ă 18
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celui mare al lu! Mustafa- başa Și Greceriu- başa cu mal -: 

mulţi başi; dintre nemți generarii Haisler şi Bolond. Sulta- 

nul în 28 Avgust au trecut Dunărea la Bălgrad, şi de acolo 

privind vr'o câte-va dile ce fac nemții, după ce au înțeles 

că muscanil au luat Azoful, s'aă grăbit la Odriiu, ca să 

se gătescă pre anul viitoriă, să se izbândâscă despre inus- 

cani. lară. Brancovan petrecând : culesul viilor la Pitesci, 

în 28 Octomvrie aii trecut pre la Târgoveșt la Bucuresci, 

-unde aii. trebuit se plătescă banii ce se poltea de mai 

mulți asi tarcescl. Tot întru acesta an sai isprăvit zidul | 

de la mânăstirea Râmnicului cel de groza tătarilor făcut, 

la a căruia, zidire mulţi [bani] ai dat spătariul Mihail Can- 

- tacuzenul. La Buzesci încă au făcut Brancovan mânăstire 

“de piatră în locul ceii. de lemn și în Focşani au „adus apă 

de beut pe scocuri, cale de doao câsurl.> 

Acum vii se ar&t ce am făgăduit la anul: trecut, cum 

că românii din comitatul Bihărei și ma! nainte și pe vre- 

mile de acum se stăpânea în cele sufletesci de mitropoliţii 

Bălgradului din Ardâl, carea disă â mea cu mal multe ar- 

pumenturi o ași. putea, răzăma și întări, dară ca se nu me 

lăţesc în cuvinte preste năravul meu, numa! acesta pun 

înainte. În: anul 1696, sau typărit câsl6ve românesci în 

Sibiii; întru al cărora cuvint înainte! ce cetâsce: “«Câtră 

prea-sfinţitul' și iubitoriul de Dumnedei domnul Theofil mi- 

tropolitul Bălgradului, al Vadului, al Maramurăşului, al Să- 

lajului.». Vadul aci adus, ce se chiamă Ungurâsce .R&, 

„este: aprâpe de Aleşd în comitatul Bihărel, preste românii 

din care sat de,au stăpânit !mitropolitul Theofil, stăpâni- 

tau acela și preste ceialalți români din comitatul. Bihărei, 

şi aşa Efrem Beniamin episcopul cel sârbesc nu saă pus 

“în Oradea-mare preste români, fără numa! preste serbi, 

cum Sai dis la anul trecut. 
V- 

1 Praefatio ad Breviarium Valachicum anno 1696. Cibinii in Tran- 

sylvania editum. i
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Disu-s'au la anul 1680, că “mitropolitului Varlaam în 
scaunul Bălgradulul i-au urmat Theofil, dară în care an 2: 
Iară despre : Theofil acesta aşa scrie Ortul. Și progressul 
n6murilor din Dachia 1: - «Acesta (adecă iezuitul Pavel Ba- 
ranii parohul lătinesc al Bălgradului) în anul 1696 au în- 
demnat pre Theofil arhiereu românilor, ca lăsându-se de 
'şizmaticie să: se unscă cu bessrica Romei.» Ci mai pre 
larg le scrie acestea Samoil Clain de Sad? dicând : "<Întra- - 
câia în anul 1696 Mihail II Apafi lăsându- -se de domnia 
Ardelului, aii venit Ardelul supt stăpânirea - împăratului Leo- 
pold I; supt a căruia stăpânire aă.- inceput a. învia: catho- 
licii cel de legea lătinâscă, că mal nainte era fârte goniți, 
şi preoți aiavea încă nu se suferea. Înse mare price era între 
acalholici şi între catholicil, la, carea religie se fie deregăto- 
riile cele mai mari ale țerei. Acatholicii poftea se fie la ei, 
că sânt: mal mulți, iară catholici may puțini. Pre acea vreme 
era în Ardâl thesaurarii crăesc comitul Stefan Apor catho-. 
lic f6rte bun. Cu acesta împăratul os&bită correspundere 
avea, îndemnându'! ca se lucrâze, se crâscă religia catho- 
licâscă, Acesta ai însciinţat pre împăratul despre statul ro-.. 
mânilor, caril nu sânt streini, să se unâscă cu catholicil 

“cel de I6gea lătinâscă, Și să se numere între catholici, nu- 
mal împeratul. se bine-voiască 'a1 face părtași tuturor pri- 
vilegiurilor, cu care se folosesc, şi se vor. folosi catholicin 
de legea lătinâscă. Românii din Arde pre acâlea vremi pre- 
cum nu era uniți cu lătini, aşa nu era mult despărțiți de 
dânşii; peniru că făcându- -se mal toţi unguri], “secuii și sa- 
sil din Ard€l, între caril trăia românii, sat calvinil, sau : 
sociniani, sau. luterani, nu 'scia e! ce sânt catholicir de 16- - 
gea lătinâscă, fără numai cât. audia de la acatholiei hule 
despre ei. Pentru aceia românii într'acle turburate vremi 
se nevoia, se. țină credința carea de la început o-aă luat 

, 

! Ortus et” progressus variar um Beclesiae Valachicae de-Transsil- in Dacia gentium p. 7. 
2 Samuel Clain in Ms. Historia vania Part. 9. Ş 1.
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'şi carea bisârica, sfintele sobore a tâtă lumea, şi SS. pâ- 
"vinţi au învățat; Să slădea grecii cu lătinil pentru credinţă, 

iară românii nu scia de acele prică ale lor, ci cum- am: dis, 

- petrecea întru credința și învăţătura creștinâscă, carea mo- 

_şil şi strămoșii lor de la începutul besericel -creştinesci o-. 

“au luat. Tâiă grijea lor era, ca se nu slăbâscă, ori pentru 

g6nele ce păţia, ori pentru nesciința se cadă în eres. 

Drept acâia împeratul Leopold însciințându- se de statul: 

românilor din Ardel în anul 1696 au dat 0 scris6re, cum: 

“românii din Ardâl, de vor vrea a se uni cu vre-o religie 

din edle patru primite în Ard6l, adecă or! cu catholicii de 

legea. lătinescă, ori cu calvinii, ori cu luteranii, ori cu so- 
cinianil sau unitarii, se aibă acelea privilegiuri și.scutințe, 
care are acea religie, cu care se vor uni, sau de nu vor 

-voi a se uni cu vruna dintr'acâste patru religii, ci vor: 

“may voi a-remânea în statul în care era şi mai nainte, alte- 

sculinţe şi ușurări nu vor avea, ci vor fi, cum până aci 

ai fost. Într'acâia împăratul bine era însciințat despre ro-- 
mâni, că ei nici numerul sfintelor taine, nici cinstea sfin- 
ter Cruci, şi a sfintelor Ic6ne, nici chiemarea în rugăciunt 

a sfinţilor, nici posturile şi alte rândueli și ceremonii -be- 
sericescl, nic! sfânta Lyturghie nu le vor. lepăda nici le-vor 
părăsi, pentru acâia bine -cunoscea, că ei nici cu calvinii, 

nici cu luteranit, nică..cu unitaril se vor uni. | 

.Resoluţia acesta a împăratului Leopold I audindu-o mi- 

tropolitul românilor din Ardâl Theofil, .şi înv&țând de la 
pater Baranii parohul lătinesc din Bălgrad, în ce pâte sta 

acestă unire cu latinii, carele i-au tălcuit, cum că prin a- 

_câstă unire ttă rânduiala şi ceremoniile bes6ricei ră&sări- 

tului le pot ținea românii, numai se credă cum că. bes6- 

rica Romei e pravoslavnică şi se mărturisescă că patriar- 

_hul Romei e următorii sântului Petru .verhovnicului a- 

postolilor,, și”. drept acâia cel dintâiu între patriarcl; că 

“Duhul sânt aşa este al Tatălui 'ca și al Fiiului, şi pe lă- 

tin! se nu” clevetescă, pentru că die, că pureâde de la Ta-
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ăl şi de la Fiul: că pânea azimă. în "besrica apusului aşa - 
e destulă materie a. prea-sântel Evharistiel, ca şi pânea dos: 
pită în bessrica resăritului; că cel ce mor în păcate de 

| morte necăiți, vor. fi în munci vâclnice * pururea, iară- cei 
ce sai căit şi nu şi-au plinit canonul, să pot ajuta prin 
Iyturghil, rugăciuni, milostenii și alte fapte bune. de credin- 
-cioşi, ca se dobăndâscă împărăția. ceriului, precum. o ai 
dobândit sânţii şi'o vor dobândi şi de aci înainte cel.ce 
se vor căi adevărat, și vor face destul pentru păcatele sal, 
sai prin sine, sau. -prin- altă: bine-credincioşi. Acâstea înţe- 
legându-le Theofil mitropolitul, aă făgăduit lui pater Baranii, 
că va strânge sobor.» Acestea. bine le scrie Samoil Elain; 
numa! în hronologie smintâsce, că resoluția de el adusă, 

nu Sai dat în unul 1696 ci în anul“ 169, cum vom ve- 
dea acolo. : - IE - 

Nu aşa scrie” Betlen Micloş despre unirea. românilor cu . 
-besârica Romei, ci ca un calvin. şi cel mai mare protivnic 
al! catholicilor dice: «Începutul ȘI pricina unirel aceştia le-- 
am scris în „munca mea cea lătinâscă (care eu Georgie Şin-! 
cal-nu o am putut afla) la care acesta încă s'au _adăogat 
că și Dindor Laslo s'au lăudat: cu numele prinţului mun- 
tenesc (lu! Theofil), căl va măzăli din vlădicie -pentru be- 

„ţie, şi pentru aceia pentru că fiind bolnav câte odată ai 
mâncat carne, și ai îngăduit preoților românesci de sau 
însurat a doaoa Gră, căruia i-am dis ei, se nu” aducă. la 
desnădăjduire, că dei aşa vom âmbla cu, el.» Adecă, că 
se va uni. ” 

Despre episcopul cel lătinesc din Ardă alt calvin Cerei 
Mihai? 'iarăş nu bine vorbâsce, scriind așa: «Curând după 
acâia au adus în Ardel improtiva diplomatului episcop lă-. 
tinesc pre Andreii Illieș, carele fiind născut din Ciuc în . 
pruncia- sa eșise în „Ungaria la învăţătură; „acesta adevărat 

) 

1 Beihlen Milos a? maga 6le-. i Cserei Mihâly az Erdelyi k6z- 
- t6ben ad. ann. 1697, . | zel'irt. Historiâban ad. h.a. ::
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era om slab şi fără de trâbă, îl plăcea a bea vinul, şi t6tă 

vorba lui sta întru acâia, cum ar trebui să se desrădăci- 

nâze eretici din Ardel, almintrilea învețătură nu avea, şi 

pătimașil se ruşina de învăţătura lui. Nici au putut aglunge 

“la acâia la ce gândea, ca se. polă câpăta scaunul arhieresc 

cu tâte moșiile” şi vălfele câle mai de demult, pentru că 

moşiile mal cu samă era cuprinse de boeril - cel de -lâgea 

lătinâscă și aceştea nu. bucuroşi le da, ci i-au dat coşteiul 

”- din Vinţii de gios cu satele şi moşiile ce se ţin de dânsul; 
dară acolo încă nu îndelung aii lăcuit, că pornindu-se cu- 

ruțimea ai fugit din Ard6l.» - 
loann Sobieschi craiul Poloniei, precum scrie Enghel! Şi 

Catona2, ai murit în.17 lunie din anul 1696, şi în locul 

lui s'au ales craiă Frideric Avgust electorul Saxoniei, carele 

pentru corona Poloniei întâiaşi dată sai l&ăpădat de eresul 

lui Martin Luter, şi Sau făcut catholic în Vienna în anul 

următoriti. 1697. 

“Anul 1697. Despre turci şi despre nemți iarăș aşa scrie 

Ghebhardi 3: «Sultanul Mustafa II mult se. năcăjea . pentru 

doao rizboe, ce în zădar le făcuse în ani trecuţi asupra 

„nemților. Pentru acâiă în tot typul sai nevoit, ca ţerile 

cele perdute se le capete înapoi, şi ai venit asupra prin- 

țului Eugenie din Sabaudia povăţuitoriului celui de curând 
pus preste armada împărătescă, cu 135,000 de ostaşi, și 

măcar. că Eugenie nu avea mai mulți, fără numai 46,000 
de ostași, şi loc de bătae încă nu avea aşa de îndemână 

„ca turcii, sultanul totuși n'a. ascultat de viziriul Elmas- 

Mahomet-başa carele :să se bată il îndemna cu Evgenie, ci 

"sai tras se ocolâscă Seghedinul. Cu cugetul acesta sulta- 

nul ai trecut Tysa pre la Zenta. Eugenie sa apucat de 

turcii cel din c6dă, şi i-au răsipit, ci viziriul nau vrut se 

însciințeze despre acâsta pe sultanul, ca dâră apropiindu-se 

1 Enge! in recent. Hist. Mold. 3 Gebharâi in Hist. Hung. Part. 
p. 286. | 

"2 Katona |. e. ad ann. 1697. 3. p. 823. segq. |
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nemții îl va putea aduce la acâia câ să se 'lovâscă cu dân-. 
ŞiI.. May pre urmă au înțeles sultanul cu nemţii numai pu-. 
ține miluri - sânt departe, pentru carea Sai nevoit de cu, 
partea cea mai mare a oștilor au trecut Tysa de-a stănga, și 

_- xiziriul i-au făcut de scire că'l vor omori, de vor lua .pro-. 
tivnicil cât de 'puţin din bogagie, și fiind că acesta nu 'se 
putea încungiura, viziriul at judecat în sine, că may bine 

"ÎL va fi se cadă de sabia nemțâscă, de cât să se sugrume. 
„Drept acâia viziriul. au ales ca la 37,009 de voinei,. cari! 

era mai vitâji, şi remâind cu denșii de a stânga Tysel, ai 
maj săpat un șențuţ pre dinaintea șanțului ce îl făcuse mal 
nainte. Sultanul pgruncise ca viziriul "cât va. . vedea pe 
nemți, îndată se trecă la dânsul cu stea carea o avea la 
sine; ci viziriul mau ascultat şi s'au și împedecat prin a- 
c6ia, că slujile ai vrut :se trâcă dobitâcele prin apă, ȘI a- 
cestea ai stricat podul: drept actia ostaşii lui ut ţinut a 

"Îi cu neputinţă a se mântui, sau a birui, şi aşa se “bătea - 
ca nisce desnădăjdaiți.” Nemţi totuși i-ai scos din şanţuri, 
şi viziriul cu al să, când vrea să se. tragă îndărăpt, Sai 
tăiat. Prin acesta sai perdat ste lucrurile lor cu dânşii 
impreună, 22,000'de turci ai picat acolo pe loc, iară 15, 000 
Sau înecat în Tysă când vrea se în6te dincolo. Zăhăroa, 
tunurile și tâtă bogagia de âmbe părţile riulul “veniră pe 
mânile nemților, și pârderea cu atâta ma! greu i-au cădut 
sultanului, că au perit  voinicii şi ianicâril cel mal buni. 
Sultanul cu scârbă sai uitat despre țermure cum mal. „per 
al săi, şi așa și-au perdut cumpătul, de pre unul din cre- 
Ştin! făcut turc, că i-ai dis, că slăbindu-se 6stea nemtâscă 
și nefiind a treia. parte cât Gstea turcescă, ce remăsâse, 

! 
. 

nemţii nu vor goni pe turcă, Tai omorit ca pre “un vindă- | 
torii, şi el schimbându'şi veşmintele ai fugit cătră -Bălgrad. 
Ostaşil luj, carii îl: perduse, şi gândea că-Saui prins, sai 
răsipit ;: iară ma! pre urmă cu: puţini, carii ai remas cre- 
dincioși lângă steguri, sau dus la Odrii. 

«Mal așa “ati âmblat prinţul Eugenie ca şi vizirial ; „pen= 
2
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inu că sai bătut preste porunca împăratului, şi sar fi ju- 

decat “prin cancellaria de harţ călcătoriii de poruncă, de nu 

Sar fi împedecat judecata prin Ensuş împăratul. Decă Eugenie 

neavând cine se” stea împrotivă, și-au mânat biruința mai 

încolo, şi ai prădat în Bosnia cetățile Dobai; Maglai, Bran- 

dacul şi Seraiul; iără în Ungaria ai luat (prin Rabutin) 

Uipalanca:» Aşișderea scrie. Stefan Catona 1. de vei lua-a- * 

fară istoria despre judecata ce era să se facă asupra lui 

„Eugenie, uni împistresc istoria acâsta şi dic, că unul din-. 

"tre sfâtnicii cei de har ar fi arătat lui Eugenie când.sta 

la judecată de pre o mappă cum ati stat turcii și cu nemţii 

în bătae, ca se pâtă dovedi că Eugenie totă 6stea împ&- 

rătâscă o ai pus în fârte mare primejdie, iară Eugenie ne-. i 

putând suleri măgăria aceluia, Pai lovit cu toiagul său 

„preste deget şi i-ai dis: «Num! arăta pe hârtie cum ati 

stat âmbe oștile, ci se fil venit se le aşedi și ocărmuesci 

mai bine!» Pentru fapta acesta dic, că pre Evgenie vrea 

cancellaria cea. de harţ sel osândâscă forte grei, dară îm- 

p&ratul. Leopold I, aă poruncit, „se! dea pace, că destul 

măcaz ai avut Eugenie până ce aii dobândit o biruinţă, 

ca carea nai 'mal fost din vec, precum Ensuş împăratul 

ai scris cătr& ardelâni. E 

lară Enghel? despre. Valahia din Radul Grecân - scrie: 

«Constantin Brancovan vodă dările cele: mari ce le porun- 
„cise porta pentru războiul care încă ţinea, le-aă plinit pren- 

cet, şi în “anul 1697 pe hoţii din Hateg caril prădase o 
parte a Valahiei, şi acum bătea cetatea Oreva cu ajutoriuly 

“ başei din Diiu, iarăș „din porunca porței. i-au împrăștiat, 

- Tot la acâiaş. poruncă ai mers la Cerneţi ca se fie spre 

ajutoriii turcilor, carii vrea se. ia Seghedinul, şi apol se 

năvăl6scă în "Ard6l. La Cerneţi fiind au audit că ai murit | 

în: Țarigrad fata” sa Maria, murea lut Constantin Duca. . 

_1 Katona în Epitome Chron. ad 2 Engel în" recent. Hist. Vala- 

“annum 1697. chiae Part. î. p. 351. seg.
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În 20 Avgust.. saă însciințat - prin agentul săi cel. din ta- 
băra turcescă, că sultanul aă luat „cetatea ce se chiamă 
Titul, și aii trecut 'Tysa, la carea însciințare prințul Bran- 
covan au mers, cătr& Giiă la satul Zingărâni, unde aă re-. 

mas până când at audit de perderea turcilor cea de la 
„ Zenta, ce sai întâmplat în'8. Septemvrie după cărindariul 

cel vechii.» 

După .acâstea scrie Enghel bătaia de la Zenta din Grecân, 
precum 0 scrie şi Ghebhardi' may în sus, apoi iarăş dice: 

«Brancovan bucurându-se de p6rderea turcilor, s'au dus 
“pe culesul viilor la Pitesci, unde ai adus. pe nepotu-săă din 
Maria de la 'Țarigraa, apol au trimis pe unii din bosri la 

„viziriul. cel nou cu daruri, și s'aă rugat se părtinâscă Vala- 
„iei pentru serăcia eil, după acâia ai petrecut câtăva vreme: 
în Târgovești, că în Bucuresci era ciumă.>. 

Despre unirea românilor din Ardel dice Ortul Și progres- 
sul n&murilor din Dachia 1: <Adunându- -se.sobor în luna lui 
_Fevruarie din anul 1697, mitropolitul Theofil la atâta ai a-. 
“dus-lucrul, de în luna lu Martie din acelaş” an unirea cu 
besârica. Romei de toți sai primit'prin mărturisirea: acesta : 
«Noi Theofil din mila lui. Dumnedeii episcopul bescricel 

românesc din „ArdEl, şi din părţile Ungariei lui împreunate, 
şi tot clerul aceiaș bescrici, lăsăm pomenire cu scris6rea 
acesta tuturor cărora se cuvine,: cum că în trecuta. lună a - 
lui Fevruarie 'când am avut sobor mare în: Bălgrad, cu. 0 
inimă. am aşedat, se ne întrcem în sinul s. maicei bese- 
ricel romano- catholicesci, și iarăș se ne unim cu dânsa, 

„t6te acelea -primindu-le, mărturisindu-le şi credându-le, câte 
le primâsce le mărturisesce: şi le crede densa, și may în- 
tâiă mărturisim acâlea patru punturi în care până acum 
ne împărăchiam : . 

1. Cunâscem” că patriarhul Romei este cap “vedut a (6tă 
besetica lui Hs. carea preste t6tă lumea este lățită. 

1 Ortus et progressus variarum în Dacia gentium p. 7. sea.
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2. Mărturisim, cum că afară de ceriii, seaunul celor fe- 

riciți, şi afară de iad temnița celor osândiţă, al treilea loc 

este, în care sufletele câle ce încă nu sânt curăţite, se țin 

şi se curățesc. 

3. Nu ne îndoim, cum'că pânea azimă este destulă ma- 

| erie a cinei Domnului şi a j&rtvei din S. Lyturghie. | 

„ Crâdem că Duhul S. carele este a treia faţă în Troiță, 

de i Tatăl şi de la Fiiul purcede, și primiti şi mărturisinn 

şi crâdem tote câlealalte, care s. romano-catholică be- 

sârică le primâsce, le mărturisesce şi le crâde. 

Dimprotivă : după- acestă mărturisire a credinței, tre lu- 

cruri ai cerut de la chesaro-crăiasca maiestatea sa : 

1. Ca-pe preolil, și călugării cel de l6gea grecescă sei 

facă părtaşi acelorași privilegiuri şi cădințe cu care se fo- 

losese nu numai.preoţii romano-catholici, ci și arianil sau 

unitariă, luterani! şi calvini. - 

2. Că în fiesce-care sat, în care. este preot, besârica se 

albă casă preeţescă, ca parohul se nu lăcuiască în casă 

streină: 

3. Ca tâtă cărma şi rânduiala preoţilor se fie pre lângă 

episcop, ŞI nici de .cum pre lângă mireni, precum ai fost 

până acum. 

După care așa sau iscălit. | . 

«Noj, dicern,. cel mal. sus numiţi episcopul Theofil şi tot 

clerul, acestea prea cu umilință le crem de la preanaltă 

chesaro- crăiasca maiestatea sa acum, şi la câle mai sus dise 

punturi ne-legăr înaintea cinstitului părintelui Pavel Ba- 

ranii, plebanului bes6ricei romano-catholice din Bălgrad. În- 

tru a căruia lucru, credință și întărire cu mâna n6stră ne 

am iscălit şi și 'cu pecetea episcopâscă şi cu a soborului 

am întărit. Dat în Bălgrad în anul 1697 „dile 21 ale lui 

Martie. Theofil episcopul, şi tot clerul.> . .. | | 

Acesta au fost. încâperea, unirei românilor din Ardel şi 

din părţile Ungariei lui. împreunate, despre carea Betlen
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Micloș 1 încă scrie precum urimâză :. cAtunăă în anul 1697. 
no! trel-inși (adecă Gheorghie Banfi gubernatorul, Stefan Apor: : 
şi Nicolae Betlen), eram în Vienna sai Beci şi O dinedră. 
fiind în conferenţiă Kineki luă înainte inştanţia statului ca- 
tholicesc, în carea puntul cel dintâiu - suna. despre unirea 
acesta. Este scrisă: “între, cărțile mele copia inştanţiei aceia 
şi a resoluției, ce s'a scris pe dânsa. Noi amândoi, - -eă şi 
gubernatorul disărăm, că noi nici de vestea inştanţiel a- 

- ceia am audit, şi precum vedem, este împrotiva celor tre 
religii din Arddl, şi mai vârtos împrotiva religiei calvinesci, 
ale căria -nol numal mădulări sântem, măcar că sântem 
cel mal. de frunte; pentru că în religie nu este gubernator 
nic cancellarii; drept acâia, că noi nu putem grăi la a- 
C6ia ş. c. Dice Kineki nu grăiți ca. calvini, ci grăiți ca, con- 

siliari împ&rătesci Ş, €. Nol destul am tudumănit și inștanţie 
încă am dat împăratului în cântra inștanţiel .aceia, dară 
nemica am isprăvit, că resoluţia tot sa dat.» Dintru a-: 
câstea poţi culege cât saă nevoit duşmanii spre stricarea . 
nemului românesc, dară la, anii viitori şi mal chiar o vei | 

vedea acâsta. Iesuviţil încă aşa lucra pentru folosul româ- 
nilur, ca ei apol se oblăduiască preste români, cum și a-. 
cesta o voiu arăla la anii următori. Drept acâia nau și 
numit pater Baranii, carele au făcut mărturisirea credinței 
cea mai sus adusă, pe Theofil mitropolit cum era, ci nu- 
mai episcop. 

Anul 1698. Despre “Valahia la anul acesta | scrie preave= 
stitul Enghel 2, precum urmeză .: «Tocma la începutul anu-- 

„lul 1698, ai trebuit Brancovan, se trimită multă zăhărea 
în Camencţ. În 6 Fevruarie au măritat pe Ilinca fata sa: 
„după feciorul dragomanului Alexandru Mavrocordat, pre 
carele lait pus păharnic inare. La armada turcâscă cea de. 
la Bălgrad iarăş au te ebuit el se trimită multă zăhărea Și 

“1 Bethlen Miklos a' maga 6le- i Engel in "recent, His Vala-— 
i6ben ad ann. 1697. . "| ehiae Part. L. p. 858. -
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se dea 500 de ostași, se ducă o'summă de bani din lași la 
Cameneţ. Hanul Selin-Gherei, -carele încă în : iarna trecută 

mers6se la Țarigrad, și acuma venise la Bălgrad cu sul- 

tanul Mustafa II, au chiemat pe trei feciori ar să din Crim 
Ja. sine, cari trecând prin Valahia multe cheltuel ati prici- 
nuit. iul Brancovan, tătuşi au zidit pentru românii din: Fă- 

găraş o besârică su hramul Sântulu! Nicolae, ai dires: be- . 
scrica cea arsă din Galata, și cu îngăduința viziriului celui 
mare au făcut bessrica S. Georgie din Ismail. Acum" sai 

isprăvit şi chiliile de la mânăstirea Săntului Gheorghie din 

Bucuresci. În mănăstirea acâsta carea o ati început Antonie 

vodă 'a o zidi şi o ai isprăvit Constantin Brancovnul, şi o 

ati ocolit cu zid, se află o polată pe sama patriarhului din 

Țarigrad, când vine în Bucuresci, şi lăcașul egumenului. 'Asu- 

„pra polonilor (și a saxonilor) au mers Iusul- başa de la Baba, 

la a căruia 6ste au trebuit se mârgă oști şi moldovenesci 

şi muntenesci: Drept aceia în 24 Iulie Brancovan au trimis 

cu oști muntenesci pe vornicul Dumitru Caramaleul. Tâmna 
"0 au petrecut prințul după obicâiii în Pitesci şi în Tâgoveşti». 
„Despre turci şi despre nemți scrie Ghebhardi 1 : «Din bi- 

ruința lui Evgenie la Zenta multe ati urmat, că sultanul 
turcesc perdând îl6rea oștilor sale și lipsindu-i și banii, 

ŞI-aii perdut inima cea hărțăgâsă și sai plecat la pace, cu 

atâta” mal tare, că putârea oștilor împărătesei mal crescuse 

după pacea .ce se făcuse la Risvic cu frăncil în 30 Oc- 

"tornvrie din anul trecut 1697. Împăratul încă avea pricini 

de a. se împăca cu turcii; pentru că vedea că zelolipia 0- 

blăduitorilor creștinesci nu'i va îngădui ca se cuprindă şi 
împărăția resăritului cătr& a sa, şi scia, că mortea lui Carol II 

craiului. Hișpaniel celul ma! de pe urmă din casa Austriei se 

apropie, și că după ce se va întâmpla, iarăş îl. va ames- 

teca: în grei „războiu cu frâncil,. şi: nicl ungurilor, nici 05- 

tașilor sl se patea încrede, că ungurii e era gata, spre bătae, 

1 Gebhardi în Hist. Hung. Part. 3 p. 325. seqq: | IN
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şi în. anul de acum și începuse o răzmiriţă.; iară ostașii 
"avea cuget de rescâlă, pentru că nu li se plătea I6fa la 

vr&mea, sa, și acuma șâpte regimânturi și jurase. la o laltă 

seșI omră pe. mal marii săi, şi cuprindând o parte a Un- 
gariei, să se închine" turcilor, dară Sai descoperit sfatul 

lor şi înfrânat. Craiul frâncilor era într'acâia ca până atunci, 
până când nu va muri craiul Hişpaniel, cu turcii se nu se 

facă pace, şi sultanul. nu îndrăznea să se râge de Gheorghie 

Steinai. solul Angliei, și de Iacov Ioann Hamme! solul Ol- 

landiei, al- cărora sfat. nu Tau . primit mal înainte, se fie 

* mişlocitoriă de pace între sine și între Leopold I, până ce 

mai pre urmă dragomanul Alexandru Maurocordat n'a 

adus lucru la atâta; de 'solil aceia cu al. împ&ratului Leo- 

pold I, și cu'al sultanului Mustafa II, au mers la Carloviţ, 

şi au început a. lucra de pace.» Aşișderea 'scrie Stefan 

Catona 1. ! 
Vedând Leopold , mărturisirea credinţei românilor din 

Ard6l..cea în anul trecut făcută, și vrând .se le ajute 'ca se. 

scape din ticăloşia în carea căduse prin meșteșugul calvi- 
nilor, de vlădicul şi clerul în tâte era .supuşi superinten- 

dentului celui calvinesc, precum arată predicatorul Petru 
Bod 2, în -14. Aprilie din anul acesta. 1698, ai dat-o re- 

soluţie 3, prin crăescul săi gubernii, carea -sună așa : «care 

preot românesc prin mărturisirea credinței ţinându'şi legea 

grecâscă se. va uni cu catholicii, și va cunâsce pe patriarhul 

„Romei a. fi cel dintăiă, acela va avea privilegiurile preo- 

ților catholicesci ; iară cari! preoți românesci. nu vor face 

mărtușisirea acesta, ci sau se vor uni cu v? una. din - cele 

„ei religil priimite (adecă cu calvinii, luterani sau unitarit) 

sail. vor remânea întru neunire, vor avea privilegiurile re- 

ligiei aceia, cu carea se vor uni, sai în carea vor remânea, 

cum au. fost ȘI. până acum». Vedi că împăratul Leopold 

i Katona in epitome Chronol. ad h. a: —? Bod Peter a' Veszpremi . 

Istvan Piispok 6le!6ben. — 3 Resolutio Caesareo- -Regia de 14 Apri- 

lis anni 1698. €-
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pe niminea au silit la -unirsa cu romano-catholicil, fară 

" numa) cât ai vrut se ajute pe românil. cel ticăloşi, carii 

până astă-di nuşi cunosc binele și folosul s&i, ca se, fie 

povăţuiţi de bărbaţi născuţi din sângele lor, pe cari! îi dore 

de n6mul nostru, nu ca pe nâmurile câle streine, caril numa! 

„pentru acâia cârtese asupra povăţuitorilor celor din nâmul 

nostru, ca se potă suge sângele românilor; că almintrelea n'ar 

putea trăi, sau de ar şi trăi, ar fi mal ticăloşi de cât români! 

Vai nemului românesc, de nui va da Dumnedei înțelep- 

ciune! Așa dară cetitoriule! de vel ceti pe Betlen Micloş 1 și 

pe Cerei Mihai 2, se nu le credi, că aceştea numa! clevete 

“scrii asupra resoluţiei mai sus aduse; pentru că ne urea 

“nemul, credința și-legea ca. nisce calvini, dară romano-ca- 

“tholicii credința românilor nu o pot ură, fiind una cu a lor. 

Colonicl cardinalul 3, încă acesta diplomat aă trimis ro- 

mânilor : «Noi Leopold - din mila lui Dumnedei al s. be- 

“s6ricei Romei preot cardinal de titulul S. Ieronim din Illyric 

“Colonici arhiepiscopul Strigonului, şi al locului şi comita- 

"tului de același nume mai mare şi de pururea ispravnic, 

primatul -Ungariei, născut solul scaunului apostolicesc, ma- 

vele secretari şi cancellarii, priorul cinulul Sântului Ioann 

din lerusalim, şi commendatorul Egrei, Mailbergei şi siâinic 

actual din lăuntru al chesaro-crăescei maiestăţi, tuturor la ale 

“cărora mâni vor veni "acâstea, iară mal vâros, greoi 
“celor românesci de l6gea grecâscă: din Ungaria, Ardăl, 

“din părtile lor împreunate, poltim sănătate şi mântuire în 

“Domnul v6cinică. Facem  însciințare prin acâstea tuturor, 

“cărora se cuvine, cum că mal sus lăudată prea'naltă crăâscă 

- mărirea sa Leopold I împăratul romanilor pururea. avgust, 

în 14 Aprilie din anul curgttoriă prea milostivesce ati “po-. 

_Truncit, ca preoţii cel de l6gea grecâscă carii se-vor uni cu 

-catholicii, : ținând l6gea lor cea grecâscă, Şi vor Cun6sce: că 

1 Bethlen Mielos a Maga sle- „2 Cserei, Milâly az Erday | His- 
toriâban. 

“t6ben. . "3 Diploma Kolonitsianum.



  

287 o 

  

patriarhul Romei este cel dintâiă, se aibă -tocma acâle că-_ 

dinţe, privilegiuri, scutințe şi imunităţi, care le au preoții 

romano-catholicesc), sau de legea lătinâscă, după sântele 

can6ne şi după decreturile fericiţilor crailor unguresci; carea 

prea'naltă poruncă înţelegându-o, afară că forte ne-am bu- 
curat, că audim că vi se deschide cale şi vedem că vă 

a puteți întorce în strămoșescul sin al catholicel bes6ricel 

Romei. și la unirea cea mântuitâre, acia încă o am socotit- 

a fi deregătoria nâstră, ca noi, cari! sântem primat Un-. 

gariei şi sol născut preste tote țerile ce se ţin de Ungaria -. 

și arhiepiscop. mitropolie! Strigonului, cu puicrea ce ne vine - 

din privilegiul noao, prin Scaunul. -apostolicesc dat, se vă. 

. făgăduim voao celor ce vai întors, sai vă veţi întârce la 
„unirea cu s. catholicescă besârica Romei, în tâte scutire și 

apărare, carea cu atâta -mal cu de-a dinsul o vom face, 

cu cât mai tare vom vedea, că vol încă cu de-a -dinsul. 

staţi în mărturisirea numitei uniri, adecă în public și în 
privat acâlea învățând, mărturisină şi credend, care le în- 

„vaţă, le mărturisesce şi le crede s. catholică maica bescrica 

Romei, şi ma! ales acâlea patru punturi, în care vă vedeți 

până acuma a_nu vă nărăvi cu dânsa, adecă: 1. Cum că 
patriarhul Romei este cap a tâtă beştrica cea prin t6tă 

lumea lățită. 2. Cum că pânea azimă e, destulă materie 

„a cinei Domnului sai a misteriului Evharistiel. 3.. Cum că 
- afară de ceriii. lăcaşul. celor fericiţi, şi de iad țemniţa celor! 
- osândiţi, [mal] este un loc în carele se țin sufletele repo- - 
aţi ce nu sânt. destul de curate, ca să se curățe cu 
“totul. 4. Mai pre urmă, cum că Sântul Duh, carele este a 

treia ia din Troiță purcâde de la, Tatăl și: de la Fiiul: 
„carea făcându-o, veți putea nădăjdui nu numai de.la Dum- 
„nedeu dătătoriul tuturor bunătăţilor, în viaţa de acum multe 
daruri și multe. bine-cuvintări, iară după morte vâcinică fe- 

: ricire; ci și de la prea-înălțatul împărat din plinirea pu- 
teril crăesci cu asemenea imunitate; și scutințe „se vor Îm-- 

_podobi și „I6ţele , vostre: Şi besdricile cu tote ce se ţin de 
1 

, 

; 

.
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dânsele, carea, aii besericile şi fețele beserecesci cele de 
lâgea lălinâscă, şi lucrurile ce se ţin de densele după 

SS. Canne. Și dacă nescine acesta rânduială a prea-inăl- 
țatului împărat, cu sumâță îndrăznire. o va nebăga în samă, - 
sait mal sus disei aceștii scutințe beserecesci a uniţilor ce- 

lor de legea grecâscă aiavea sai întrascuns. ori supt ce 

pretext, sai pricinuind că aşa ai fost obicâiul mai. nainte 

de a se-uni, ar îndrăzni a se împrotivi, tocma cu acelea. 
pedepsi se va pedepsi din lâge şi din obicâiă, şi de la ju- 
decătorii scaunului beserecesc, și de la judecătorir scaunu- 

lui mirenesc, și de va fi op şi de la prea-inălţatul împărat, 

cu care se. pedepsesc și cel ce vatămă scutâla beserecâscă 

a .bine-credincioşilor celor de l6gea lătinâscă;: Și preste a- 

cestea ca se r&mâneţi în acestă scutință hesericescă, de- 
tori vor fi toți domnii, crăescul gubernii, bosrii cel de 

frunte, căpitanii cei mari, judeţii crăesci al secuilor şi al 
sasilor şi toți judecătorii și cei beserecesci și cel mir&nesci, 

"dacă vă veți jelui înaintea lor că sânteți. vătămaţi în mal 
sus disa scutința: vostră şi veți cere ajutoriă de la dânșii, 

a vă face direptate, tocma ca și la alţi bine-credincioşi. fi 
al S. maicel besâreci, carii ati acâiași scutință. Şi de nu. 

vă. vor face dreptate și despre acâia ne veţi însciința pe 
noi și p& următorii noştrii, vom lucra ca, timpuriu să se 

lecuiască o reutate așa de apriată şi cu mai aspră mână. 

Dat. în curtea cea bine-ficiată a comendel n6stre din Mail- 

_berga Viennel în 2 Iunie din anul Domnului 1698. Leo- 

pold Colonici arhiepiscopul Strigonului.» 

Ortul şi progressul nemurilor din Dachia!, după ce ai 

adus înainte resoluţia împerătâscă cea mal sus disă, așa 

_ grăâsce: «Întru acesta iyp isprăvindu- “se lucrurile în Av- 

stria, în mal mare primejdie au venit românii în Ardl; 

pentru că murind (mitropolitul) Theofil în luna lu! Iulie 

se putea gândi, că din tâtă unirea, nemica se va alege 

!. Ortus et progressus variarum in Dachia Gentium p. (1. 

N
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pentru gânele ce le făcea eriticii asupra preoţilor celor ro: 

mânesci, ci Pavel Baranii atâta aă lucrat, de pre Athana-, 

sie următoriul lui Theofil. carele nu mult gândea cu uni- 
rea, la acâia lau adus, de el incă au primit unirea şi pun- 

“turile întypărite, pentru mai mare tărime le-ai pecetluit: cu 
pecâtea mânăstirei din Bălgrad în 7 Iulie din anul 1698.» 

Iară Samoil.Clain de Sad! scrie: «Mai nainte de a se 

, Vesti resoluţia împăratului şi diplomatul lut Colonici prin: 

“"ț&ră, mitropolitul Theofil au murit, şi în locul lui sali ales 

+ Athanasie n6âmeș din Ciugud de lângă Bălgrad, carele mer- 

gând în Bucuresci s'au sfințit episcop de mitropolitul de a- 

colo, şi cu formâse daruri, adecă cu 'balne, scule și cărți: 

beserecesci dăruil de Constantin Brancovan; sati întors în 

Ardel.> 

Ci Betlen Micloş 2 dice: <Murind vlădicul cel românesc 

(Theofil) pre acest de acum, carele fiind încă tinerel atunci 
“învăța grammatica în şcâla cea calvinâscă de la Bălgrad, 

feciorul preotului românesc din Băbâlna pentru galbinii: 

ce! dăruise tată-săi împrumut lui Nalaţi Iştvan, din cari! 

galbeni partea cea mal mare încă gubernatorul i-au luat, 

respectul acestor doi domul ai făcut vlădic cu numele nu 

sciă” al cui, pe carele Raț Iștvan cel din: vestit hoţ româ-. 
nesc făcut păpistaș laii- dus.la Vienna şi acolo în bes6- 

pica, de Îa. mânăstirea $. Annei lau făcut adevărat catho- 

lic vlădic.» | 

Bod Peter? încă serie: <Pe wrâmea acssta ati început 
romano-catholicii a îndulci şi a trage. cătră sine pe româ-, 

nil din Ard6l de la unirea cu calvinil: pentru că mai de - 

la urzirea reformaţiei, românil din ţâra acâsta în lucrurile 

cele de credință au fost uniți cu calvini, precum .arată scri- 

sorile despre acâia; şi vlădicil cei românesci era supuşi 

„ superintendenţilor celor calvinesci, şi dacă avea vre-o ne-. 

7 

1 Samuel Klain de Szâd in Hist. | . 2 Bethlen Miklos Î. c. ad h.a. 

Eccl. Transylvaniae Part. 9. $ 1. 5 Bod Peter |. c. 

Cronica românilor. Tom. II]. | | | | 19
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voe, de 'la dânşii cerea sfat şi ajutoriă şi la ascultarea de 

el obicinuise a se lega cu darea de mână, şi cu jurămint. 
Athanasie încă nu numa! au jurat lut Vespremi Iștvan Su- 
perintendentului celui: calvinesc înaintea unor Gmen! în -a- | 
nul 1698, că! va fi: supus; ci şi acâia încă o au adăogat, 
că de ar trebui numal cu toiagul se iasă din ţâră, încă 
nu'și va călca jurămintul: Tătuși. cu puţin după acâia prin 
făgăduinţe la atâta sau adus, de sau lăsat de calvini, şi 
strângând sobor mare la Bălgrad sub gl6bă de 64 de flo- 
rinți, carele dintre preoţii românesci n'ar veni, şi acolo 
sau celit poruncile împărătescl, și despre vlădicul, și des- 
pre: unire, şi despre altele. care puţini înțelegendu-le dintre 
preoții românesc! gândea, că el fără de scirea lor toți s'au 
boerit. Ci după ce ai vădut cu vrâme, că tot întru acelaşi 

„stat au remas,. au început a se lepăda. de unire şi a polti 
preoți neuniți, carii se le Slujescă. Pentru carea apol multe 
baiuri şi nevol au avut; pentru că acelora nici pruncil li - 
se boteza, nicl. morţii li se îngropa, până ce mal pre urmă 
Şi-au pus. procator şi plenipotențiariii pre dre-care n6meş 
anume Naghiseghi Gabor, carele se făcuse de l6gea.- gre- 
cescă din lătin, ca se le aibă de grije.> 

Din cuvintele acestea ale lui Petru Bod, lezne poți ve- 
dea la: cât adusâse -calvinii pe bieţii români din Ardel. Mi- 

| tropolitul Valahiei, carele au sfinţit pe mitropolitul Atha- 
nasie, sau numit Theodosie, şi Naghiseghi Gabor ai fost .. 
mai nainte secretariu la mitropolitul Theoâil, precum se va 
arăta, la auul 1701. 

| Anul 1699. "Despre pacea, de carea se lucra la Carloviţ 
scrie Catona.1: «După ce destul s'a pricit soli! împăratului 
Leopold I, cu. solii sultanului Mustafa II între sine, cum 
ar face pacea lor încredințată, în 15 Ianuarie din anul 1699 
toți solil dinpreună au otărit, ca până în 26 de dile ale 
acei luni tote să se tocmescă şi atunci să se iscălscă 

1! Katona in Epitome Chronologica. « ad annum 1699.
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_întâiă pacea cu nemții, apoi cu' polonii, după .acâia cu ve- 

neţianii, de va plini şi republica: pacea acâia. Făcutu-s'aui: 
pacea pe 25 de ani, şi împăratul Leopold o ai întărit în 

16. Fevruarie, prin carea au remas supt oblăduirea împă- 

vatulul Ardâlul şi tâtă Ungaria, luând afară bănatul Timi- 

ore! şi stricând cetăţile -din Logogr şi din Caranșebeș, Mu- 
răşul au despărțit âmbe părţile de la'o laltă. Ardâlul cu 

ostrâvele dintre Murăş și cu curgerea Tysel încă împăra- 

- tului au remas ; Slavonia încă ttă ati” remas împăratului.» 

“Aşişderea scrie Ghebhardi 1. | 

lară prea vestitul Enghel? dice: : "cn 26 lantarie din a- 

nul 1699, sau isprăvit pacea de la Carloviţ. în carea a- 

fară de altele Valahia au remas supt oblăduirea turcilor, 

şi Ardelul supt a nemților. După ce sau înturnat - -viziriul 

la Odriii, ai trimis Brancovan pe banul Cornea Brăilul, 
pe spătarul Mihail Cantacuzenul, pe- Dumitrașco Carama- 

eul, şi pe lanne Valaul cu nisce jalbe, și sultanul. at fâ- 

găduit că va ajuta erei. Adecă aceia s'au jeluit sultanului, 

că Valahia în anul trecut au plătit de doao ori ma! mult 
de cât i-au fost hăraciul ; drept acâia. sultanul ai poruncit 

“tefterdariului saii vistieriulu celui mare, ca în dol an! vii- 
„tori nemica se câră -de la Valahia, ca să se scie în hara- 

“ciul erei, cu cât au.luat mal mult. Alt hatișerif al sulta- 
nului: încă spre bucurie aii fost: lui Brancovan și aă-eşit 

„înaintea lui Osman-aga, carele aducea hatişeriful până. supt 
viile, Bucurescilor. În hatişeriful acela, se întărea domnia lut 

Brancovan pe tolă viaţa. jul pentru credincioşirea ce o au. 

arătat în războele trecute, După ce sau cetit hatişeriful, „- 

aga ai îmbrăcat: ve Brancovan şi pe 24 de boâri a) lui cu - 

căftane n0a0; dimprotivă Brancovan. încă au cinstit pre aga 

şi pre efendi cu scumpe minte, şi veselia sau vestit în. 

i 

Bucuresti și în țâră cu datul cu tunurile. Mal nainte de. 

“1 Gebhardi în Hist. Hung. Part. | 2 Engel in recent. Hist. Vala= 

3. p. 827. „| chiae Part. 1. p. 353. seqqg. .
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acâstea în -10 Fevruarie murise Stanca muma prințului în: 

vârstă de 62 de ani 'şi sau astrucat după pofta eii în 

Brâncovâni.> Cum pote dice așa dară Istoricul Bălăcenesc A 

carele almintrelea se nărăvesce cu Enghel sau cu Grecân 

până aci, că Constantin Brancovan ca se pstă domni până 

la mortea sa, au.rădicat şi întărit harăciul ţerei de la 250,000: 

la 280,000 pre an? Ci eu me întorc la Enghel carele dice: 

„din Grecen maj încolo: RI 

«Spre vara acesta au trebuit Brancovan pe 7! Iunie. se: 

trimităt 700 de carre și 500 de încărcători la Cameneţ se : 
aducă averile turcilor de acolo, fiind că Camenetul sai dat 

îndărăpt polonilor, și Isuf-bașa, şi Antioh Cantemir domnul 

Moldovei ai trebuit se fie de față, până ce s'au cărat l6te 

şi sau golit Cameneţul. Dor feciori a! lui Brancovan Con- 
stantin și Stefan au pus în 9 Iulie temeiul mânăstirel carea. 

o ai zidit el în Bucuresci spre îngroparea familiei sale. 

Prinţul mesrsese la Târgoveşti, când .au sosit alt aga cu 

noao poruncă se mai trimită .200 de carre la Cameneţ. 
Scarlat ginerele lui Brancovan şi feciorul dragomanului A- 
lexandru - Maurocordat bolind de un an şi o gimătate, ai 

venit la Târgoveşti stricat de lâcurile cele multe, şi după 

ce ai zăcut în pat numai trei dile, au murit în 28 Iulie, 

din anul 1699, în vârstă de 22 de ani, nelăsând vre un 

prunc după sine, și sau îngropat cu,mare pompă. Din 

mortea lui Scarlat mare pagubă sau întâmplat după acâia 
casei lui Brancovan, cum timpul au arătat, că nu au mai 

avut legătură cu casa lui Maurocordat. Iarăş noao poruncă 

au venit lui Brancovan ca se trimită pe sama curuților ar- 
delenesci, pe cari îi aședase sultanul în Chiprovaţ, 600 de 
bol și 300 de vaci, și fără de mântninţă au trebuit.se o 
plinescă ș. cl | 

Diplomatul ce lau fost dat cardinalul Colonici în anul 

trecut, împăratul Leopold | aşa Tai întărit în anul de a= 

cum pentru românii din Arddl şi din Ungaria. 

1 Codex Ms. Balacianianus ad h. a
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i 

«Not Leopold din mila lu! Dumnedeii ales împăratul ro- 
-manilor pururea avgust şi al Germaniei, Ungariei, Bohe- 

miei, Dalmației, Croaţiei, Slavonia ș. c. L., craiă, arhi- 

duxul Avstriei, duxul Burgundiei, Brabanţiei, Stiriei, Carin- 
tiei, Carnioliey, marhionul Moraviei, duxul Lucemburgei și 

al Silesiei de sus şi de glos, al Virthembergei şi al Thecei, 

prințul Şveviei, comitul Habsburgului, al Tyrolului, al Fer- 

retului, al Chiburgului şi al Goriţiei, ș. c. 1. | 

* Facem pomenire: însciințând pe toţi, cărora se cuvine a 

i, prin rândul acestora, cum că no!, fiind că scutinţa be- 

senicescă, carea o ai bessricile şi fețele beserecesci. cu lu- 

crurile lor, prin l6gea Dumnedeiască și omenâsca, și mat 
ales în apostolicescă oblăduirea-n6stră a Ungariel și a țerilor 

și a ținuturilor eil împreunate, şi adăogate; prin milostive 

privilegiurile de fericită pomenire reposaţilor crailor prede- 

cesorilor nostri, și prin orănduelile ere! este întărită, acâiași 

a O |inea şi a o apăra, ca unii carii între toți crai! creştinesci 

singuri avem prerogativă de craiii apostolicesc,. cu cuviință 

socotim a fi, și drept lucru se vede a fi, ca aceia pe cari! 

acâiaş credință şi dragoste întru acâiaş s. catholicesci be- 

s&rici uninţă i-au împreunat, şi ca pre aceiaş s. maicii a-. 
““scultători fii întru acelaș sin îi ține, şi mai pre urmă.supt 

acelaş cap ca pe nisce mădulări ale unui trup îl hrănâsce șii 
face vrednici de ste. cădințele dumnedeesci şi „omenesci, 

de cădinţa sa se nu le lipsâscă. 

«Iară fiind că noao ci adevăr ni Sa spus că românii, 
grecii şi ruşii: caril pânacum era shismalici, luminându” 

Duhul sfânt, în mal multe părţi ale țerilor n6stre, Ungariei, 
"Croaţiei și Slavoniei, precum și în Ard6l și în părțile lui 

împreunate, au început a se înturna la unire şi în sinul 

besericii Roinei, și. tote acâle a le primi, a le mărturisi şi 

a le crâde, care le primâsce, le mărturisesce şi le crede 

s. maica besrica romano-catholică, şi anume punturile cele 

patru, în care până acum mal cu samă nu se nărăvea: 

"1. Cum că patriarhul Romei este capul ce] de obşte al be-
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s6ricei cei! prin t6tă lumea lățite.' 2, Ciara. că: pânea azimă 
este destulă materie a cine! Domnului, sai a. mysteriulut 
Evharistiel. 3. Cum că afară de ceriă, lăcașul sfinților, și 

„de iad temniţa osândiţilor, se dă al treilea loc, în care se 
țin sufleteie cele nu cu totul curate, dese curăţesc. 4. Cum 
că Duhul S. a treia față din Troiță purcede de la Tatăl 
şi de la Fiiul. | 

«Not .drept ac6ia vrând se respundem- râvnitorei  deto- 
“rințel craiului apostolicesc din plinirea puterei nâstre cei - 

_“crăesci, prin acâstea milostivâsce am voit se orânduim ca: 
şi bessricile şi fâțele beserecesci şi lucrurile celor de legea 
grecescă ce sânt uniţi cu s. bessrica Romei în numitele 
„mai sus țeri, Ungaria, Croaţia şi Slavonia, precur. şi. în 
Arde! şi în părţile lut împreunate aciaş. scutință besere- 
cescă se o aibă, carea se cunosc besericile, fețele besere- 
cescl și lucrurile bine-credincioşilor celor de lâgea lătinâscă 

"a 0 avea după sântele canâne și după privilegiurile oblă- 
duitorilor pămintesci, 
„ «Pentru carea noi și mal încolo supt prea-mânia. nâstră 

_cea crăiască mal cu dea-dinsul și tare poruncim, ca după 
"vestirea cea, ma! în gios pusă a acestora 'niminea de ori- 
„ce stat, avtoritate, vrednicie, prerogativă şi putere va fi, 
se îndrăznâscă a se împrotivi mal sus disel scutinței a- 
ceștia a uniţilor de l6gea. grecâscă aiavea sau într'ascuns 

“supt ori-ce pretext, nici pentru că mal nainte de-a se uni 
au fost obicâii ; nici se cuteze cineva pe preoții românesct 
„cel cu besrica Rome! uniți a! mâna ca pe iobagi la ro- 
bote și la lucru, saă aY sili la dări. iobăgesci,, încă nick 
supt titul de cinste, nici se tutâze nescine a'%. prinde, cu 
mult mai puțin ai goni şi a lipsi de loc, de folos sai de 
parohie, pentru unire, tocma supt acâlea pedepsi despre 
partea judecătorilor și beserecesc! şi mirănescl: şi a 'n6stră 

- de va fi de lipsă, cu care se pedepsesc cel. ce: vatămă scu- 
tința. besericescă a bine-credincioșilor. de: legea: Jatinescă, 
după legi și după obiceiă.
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«Și vă poruncizm prin acestea tuturor. credincioşilor no- 

ştri, prelaților, bosrilor, de frunte, nobililor, judecătorilor şi 

celor besericescl şi celor mire&nesci și tuturor staturilor din 

mal sus disele țerile n6stre, şi din Ard€i, şi tuturor supu- 

şilor nostri celoralalți, carii veți avea scirea acestora, ce- 
lor de acum, şi celor ce veți fi de aci înainte, iară roal 

vârtos generarilor, hodnogilor şi tuturor deregătorilor de 

6sle, măcar unde sânteţi şi veți fi, ca se fiți detori a as- 

culta pe mai adâse-ori numiții uniţi de l6gea grecâscă, dacă 

se vor jelui voao, că sânt vătămali în scutința lor, şi al 

"apăra împrotiva tuturor acelora, caril vor călca privilegiul 

acesta, dacă vor năzui la ajutoriul vostru. 

«Care acum ma! sus dise tâte, şi pre lângă acâlea. ŞI 

i acest cesaro-crăesc diplomat și poruncă a n6stră. „milosti- 

vâsce vrem şi poruncim, ca prin ispravnicii cel mari şi 

„cel mici, (supremi et vice.comites) şi judecătorii nobililor: 

în tâte comitaturile Ungariei. Croaţiei și Slavoniel, precum 
şi întrale Ardslului, așișderea prin căpitanii cel mari, şi 

judeţii crăesci. în tote scaunele. secuenesci şi săsesci în 

“care lăcuesc uniţi din l6gea grecescă în adunările vostre, 

să se vestescă, ca se vină la audul tuturor acelora, caril 

trebue- se le scie. lară de cumva vre-unil cu sumâţă: în- 

drăznire sar arăta împrolivitori acestora, se fiți. dători a 

ne însciința pre noi, ca de va fi op, unei reută(i aşa de 

apriate, şi cu mai aspră mână timpuriu se i se pună l6c. 

Așa dară almintrelea. a lucra nimenea dintre “credincioşii 

noștri se îndrăznescă. 

«Afară de acestea “poruncim, ca - celor, ce vor fi late. 

- despre acâste cărți, fie ori scrise cu mâna, or lypările, 

dacă vor fi iscălite de vro faţă besericescă în deregătorie 

pusă, său de vrun notariă public, tocma acdiaș credință 
se li se dea, ca cum 6nsuş acestea. în original sar arăta, 

care după ce se vor ceti, voim ca tot deauna să se dea 

înapol celul ce le-ai arătat. Cu vârtutea şi mărturia aces- 

tora, care le-am întărit cu acăţată înduplicată pecetea n6s-
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tra « cea secretă cu carea ne folosim. ca. craiul Ungariei. 
Date prin mânile credinciosului nostru noao adevărat IU- 
bitulu! prea-cinstitului în Hs. părintelui domnului Leopold 
Colonici preot cardinalului s. besericel Romei de titulul S. 
Ieronim din Illyric, arhiepiscopului mitropoliei Strigonului, 
-isravnicului de pururea al aceluiaş loc -și comitat, prima- 
tului Ungariei, născut solului apostolicesc, celui mal ma- 
re și secretariu cancellariului şi” consiliariulu! nostru din 
lăuntru. În cetatea n6stră Vienna Avstriei, în 16. Fe- 
vruarie la anul Domnului 1699 al oblăduirei nâstre preste 
romani 42, preste unguri ș. c. 44 preste bohemi 43. 

LEOPOLD €. X. S,L. 

aptă cardinalul a Colonici arhiepiscopul 
Strigonulut e. m. s. - 

Samoil Calnochi c.. m. s, ete, 

Diplomatul acesta lam scris din originalul transumtul 
căpitanului din Bălgrad, şi sau vestit în $ Septemvrie din 
anul 1699 în seimul de la Bălgrad prin protonotariul 
loann Şaroși fără vre o împrotivire şi împedecare a culva 

- Iară tu cetiloriule ! însâmnă, că diplomatul acesta tocma 
întru acâia di Sai dat, în carea sati iscălit, sau întă- - 
“rit şi pacea de la Carloviţ, prin împăratul Leopold 1, şi: 

că f6rte tare sai rănit duşmanii nemului românesc prin-. 
tr'Ensul, şi prin alt diplomat, ce s'au dat din coșteiul Ebes- 
dori în 5 Septemvrie 1699, iscălit de împăratul Leopold 1, 
de comitul Samoil Calnochi și de consiliariul Benedici. Hen- 
ter 2, In diplomatul acesta cinci lucruri se orânduesc: 1. Ca: 
fiesce-caril poporeni cvarla sau a patra parte din dijme se 
o dea parohilor să, şi nu acatholicilor, celor prin carea se . 
surpa luteranii sai saşii. 2. -Ca la deregătoriile: ce se întă- 
resc prin împărăție, tot-deauna trei fâțe să se pună, dintre 
care una se fie catholică. 3. Ca în cetăți, oraşe şi comu- 

“nități după proporție să se pună deregători dintre catho- 

a Diploma 1 Leopoldinium. ex 2 Codex Ms. Szakadathianus 
arehivo Capituli Albensis,. p. 42. seqa,



- 297 

  

lic. In puntul acesta ca şi în celealalte prea mult sau a- 

jutat lătinii prin uniţi, numai de ar fi mulțemit uniţilor, 

sau de le-ar mulțemi și în timpul de acum. &. Ca acatho- 

licil şi mal ales calvinii, caril stăpânea mal nainte, în ne- - 

mica se întrecă pe catholici. 5. Ca catholici! singuri se albă | 

pe mână-sa o pecâte a erei și t6te arhivurile se le pă- 

zescă şi el după. proporţie; pentru că proporţia, numerânid - 

și pe uniți, cu mult mai mare“ era. Ci nol românii de vom 

lua afară clerul cel unit, carele încă mai numai atâta se 

socotâsce, cât a cincea râtă la carr, ce folos am avut sau: 

avem din tâte acâstea'? De vrei a ințelege și mal apriat 

lucrurile acâstea cetâsce pe Cerei Mihaiu 1 

Detunati fiind prin diplomaturile cele raal sus aduse -ar- 

delânil cei ce nu voia binele nemului românesc, crăescul 

gubernii? următârea rânduială o au făcut dinpreună [cu] 

voinţa staturilor şi a câtelor ardelencsci, ca: 1. Prin prin- 

cipatul Ardelului în satele câle românesci, de vor fi cât de 

mari, se nu se pună. mal “mulți preoţi de doi, iară. în sa- - 

„tele câle mai. mici numai câte un preot, pentru slujba .ce- 

“lor Dumnedeesci: drept acâia, nică trebue se fie mal mulţi. 

2. Vlădicului românesc se nui fie slobod a hirotoni pe f6ţele . 

"cele nevrâdnice de, preoție, şi cu mult mal, puţin pentiu 

bani; ci numal pe aceia sei hirolonescă, caril se-vor cerca 

mal nainte.şi se vor “afla: vrednici. Iară examenul sai cer- 

“carea se nu se facă numai înaintea preoţilor românesci, 

ci înaintea şi altor preoți, adecă. de acâiași l6ge cu carea 

-vor vrea să se. unâscă, şi pe preoţii aceștea îi va numi şi | 

trimite la cercare bescrica sai episcopul religiei aceia, cu 

carea vor fi uni; dară numerul preoților românesci nică 

așa să se înmulțescă mal mult de cât va fi op. 3. Drept 

acâia ori cine voesce să se primâscă în cler, fiind că. ro- 

'mânii acum nu at vre 0 șcâlă, învâțe și se procopsescă 

! Cserei Mihâly az Erdâlyi His- 2 Archivurn Eppatus Fogarâ- 

toriăban ad h. a. „+ siensis,
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în şc6la religiei acâia cu carea sau unit, almintrelea se nu 

se primâscă la preoție. 4. Iară preoții aceia, carii nu slu- 

jesc şi n'aă moșiile sale, care se fie slobode și se le pstă 
moşteni fără de butul domnilor pămîntesci şi al altora, până 
când îşi vor căpăta parohie, se nu lăcuiască în sate, ci 
în mânăstire. 5. Preste tot precum preoții de alte _religik 

scoțânduse . afară “numai păminturile ce se țin de eclesie, 

din câlealalte de cum- va le lucră, sânt detori a da dijmă 

domnilor pămintesci şi alte biruri, de nu 'li se iartă, și a 

“supurta tote - greutăţile, ce se cuvin moșiilor şi pămîntu- 

rilor acelora ; aa. și preoții românesci mal mare slobode-.. 
nie și scutință se nu poftâscă, pentru că înălțatul împărat 

încă nu le-ai dat lor mal mare slobodenie şi scutință, de 
cum ai după legile țerel preoţii religiilor acelora, cu carii 
Sau unit românii. 6. Fiind că mirânilor încă nu le este 
slobod a. bale pe cine-va, și fiesce-care după măsura fap- 
tei cel r6le are pedâpsa sa rănduită în legi, și în obicinu-: 
ințe, aşa și pentru faptele câle rele ale preoților după le- * 
gile țerei este scaun, şi judecată ; preoții.cel românesci încă 
acela scaun şi judecată se aibă, care îl are lâgea sai re- 
ligia acâia, cu carea se vor uni şi în ce typ și unde tre- 
bue a căuta pentru vre o faptă rea pe preotul religie! a- 
ceia, acolo trebue a căuta şi aşa trebue a judeca şi pe preo- 
tul cel românesc, după âprobate partea I Tit. 5. Artic 5. 
Iară aceia dintre preoţii românesci, cari! nu se vor uni cu 
vre-o religie din cele primite, ci vor remânea ca Şi mai 
„nainte, să se judece cum s'aă judecat mai de demult. 7. In 
cât este pentru . afurisanil, se dojenâsce vlădica cel. româ- 
nesc, ca de la unele necuviințe ca acâle să se înfrâne, şi 
preoților românescă încă se nu îngăduiască, se facă de a- 
câlea, ci precum lucră “religia cu carea se „Yor uni, când. 
afurisâsce pe cine-va, așa se lucre şi el. Dat în Bălgrad 
din crăescul guberniii în 26 Septemvrie din anul 1699, 
prin mine Nicolae Betlen, cancellariul Ardslului.» 

Resoluţia acesta a guberniului din Arde n'a plăcut mi- 
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tropolitulu!. Athanasie și clerului românesc, drept acâia a- 
cum de o.dată cu acâstă scrisâre i sau pus împrotivă 1: 

«Noi cel mai gios iscăliți uniți cu catholică bessrica Romei, 

carii sântem de lâgea grecâscă, episcopul şi protopopil (ro- 

mânesci din Ardel) cu acestă scrisâre facem sctre tuturor 

cărora se cuvine şi mal ales înălțatulu! crăescului guber- 

niti şi staturilor din Ardel, celor de acum și celor viitori, 

cum că noi de bună voe, nesiliți şi din inimă am priimit a 

prea-milostiv decretul prea inălțatului împărat din anul 1698. 

Aprilie 14. Încă şi prea-milostivul diplomat din anul cur-. 

gătoriă, care sai dat în 16 Fevruarie, încă şi alt noi de- 

cret al prea-inălțatului împăcat dintru acestași an şi din 

26 Fevruarie trimis înălțatului crăesc. guberniă. Iară fiind: 
că decrsetul,. anatomia şi articulil cel cu numele crăesculur 

„guberniu şi cu al cinstitelor statuii trimişi Ia no!, caril nu 
numay a prea-inălțatului împărat; ci și a religiei catholice 
volnicie o. vatămă, şi mădulările eil le grozăvesc şi le calcă, 
noi. întru t6te acelora tare şi în commun contradicăluim, 

“şi: pre alți cercători și ispititori nu cun6scem, nici primim, 
fără numa! de se vor trimite 'de la prea-inălțatul împărat 

"şi craiul apostolicesc şi de'la eminentissimul cardinal, ar- | 
hiepiscopul Strigonului, primatul Ungariei şi cel ma! mare 
păstorii al bessricilor din țerile de supt corona Ungariei, 
pe carii nu numa! îl vom cun6sce, ci şi cu cinste și dra-. 

goste îi vom primi. Afară de acestea, tudumănim | supt 
jurămîntul ce lam. făcut despre acâsta, că no! nu vrem 
se.ne lăsăm de unirea ce o am: făcut cu besârica ro-. 
mano-catholică, nici ne vom lipi de vre o religie, carea. 
se împotrivâsce religiei romano-catholice, întru a cărora 
mai mare tărime pecetluim. acestea cu pecâtea soborului.. 
mare, în Bălgrad în 30 Septemvrie din anul 1699, Nol epis- 
copul şi tot soborul românilor: din Ardel.» Ce ai urmat 
după acestea, se va arăta la anul viitoriu. 

-1 Ex eodem Archivo Samuel Klain. de Sua i in Hist. Ecclesiae Va- 
„lachicae Transilvaniae Part, 9. St
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„Anul 1700, Despre Valahia 'din Radul Grecân și din Del- 
chiaro așa scrie preavestitul Enghel ! la anul de acum : «La, - 

„începulul anului 1700 în 5 Ianuarie Constantin Brancovan 

„ai trebuit se mergă la Bugâc în. contra nogăianilor, carii 
se sculase asupra hanului din Crim și vrea se sculure și 
jugul turcesc; ci de abia ai sosit la Drăgănesci în județul 

Praovei, când Y-au: venit veste că hanul sai împăcat-cu 

nogăianil. De acesta bucurânduse Brancovan sai inturnat 

la Bucuresci, și primavara ati măritat pe Safta fata sa după 

post6inicul - -lordache Creţulescul. Athanasie . patriarhul din 

Antiohia i-au cununat, şi mitropolitul 'Theodosie le-au fost 

nănaș. Așa îşi petrecea Brancovan limpul nesciind ce lu- 

cră duşmani! lut. Delchiaro doao pricini aduce, pentru care. 

nu era îndestulați muntenii cu Brancovan, pentru că văra 

în Târgoveşti, şi trebuind și bosrii cu neguțetorii se ur- 

m6ze curței făcea îndoită cheltuială, şi iarăș pentru că 

tocma așa de aspru era călră cei ne ascultători, cum era 

de darnic cătră cei ce âmbla în voia lui, și tâle derecă- 

oriile câle mai de frunte şi cele mai cu folos le da Can 

tacuzenilor. Capul zavistiei era bosriul Dimitrie Corbianul, 

«ŞI unil din soţii lui au fugit în Moldova la Antioh Can- 
temir, alţii la grecii din Țarigrad, şi Dimitrie Cantemir încă | 

în anul acesta 1700 sai căsătorit cu Cassandra [ala lui 
Şerban Cantacuzenul, de unde şi mai mare pizmă sai por- 

nit asupra lui Brancovan. Tocma - atunci venise -din Țari- 

“grad la Bucuresci cu ceva trebe, Efendi-Mehmet, căruia 

fiind el prâten cu Corbianul, i sai descoperii cel ce ţinea . 

cu Corbeanul, iară el i-au spus lui Brancovan și acesta pe 

“loți i-au prins. Dară cel ce. fugise în Țarigrad, cu multe 
daruri fără de scirea agenţilor “prinţului atâta ău făcut, de 
au scos un -ferman, ca pe cel prinşi ser trimită la Ţari- 

grad, cu carii apoi acolo vrea să se înțelegă, cum se surpe 

pe Brancovan. Ci Brancovan fiind mai isteţ de cât -dânşil 

a Engel in recent. Hist, Valachiae Part. |. p. 354. seq. 

S
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pe cei prinși îndată. i-au trimis, dară de. odată au trimis 

și o mulțime de bosri mari şi mici, cari! se mărturisescă 
pentru el asupra celor fugiți şi prinși. Marele aga carele a- 

dus6se 'fermanul au însciinţat de pre cale pe viziriul, că 

cu el. merg mulți bori se mărturisâscă că nu sânt adevărate 

care le spun bo&ril cel fugiţi așupra prințului. — — Drept 

acâia au trimis viziriul înainte-le pre alt aga-se le spună ca 

“să se întârne cel trimiși de prinţul înapoj, şi se fie în pace. 

Aşa sau îndreptat Brancovan, măcar că țâra pentru acâia, 

au plătit'la 300,000 de lei şi părâșii iarăș atâța, de nu și-au 
"Şi dobândit scopul! După întârcerea bosrilor Brancovan sai 

„dus cătră dloşi, în 15 Noemvrie, a întrat în Bucurescl.» “ 

  

Tot de Valahia se ţine și acâia ce scrie Delchiaro! di- 
când : «Avtorul mappei Țerel Românesc), ce sau typărit la 

anul 1700 în seminariul de Paduă cu litere grecesc, au 

7 

_fost comitul Constantin Cantacuzenul, carele fu sugrumat - 

dimpreună cu Stefan vodă fiiul săii în Țarigrad la anul 1716, 
cum se va ar&ta întra doao parte a istoriei aceştia.» 

Despre Ungaria scrie Catona 2 : «Nădejde era ca după ce 

Sai făcut pace. cu turcii, Ungaria să se odihnâscă,. ci al- 

mintrelea. s'au întâmplat în începutul lui Noemvrie; pentru 

că şi Carol II craiul Hişpaniei ati murit fără de prunci, de 

unde mare și greu harț sau stârnit, între casa. -Austriei: Și 

a Borboniei pentru corona Hișpaniei; și Franţise II Racoți 

atuncă aii scris epistola acâia la Ludovic XIV craiul bân- 

cesc, cu carea aii urzit războiul, -care ai început în a- 

nul 1703 şi destul de lung ai năcăjit Ungaria şi Ardelul. 

Războiul cu: frâncit, fiind că n'au fost în terile nâstre, nici 

Sau făcut cu ajutoriul unguresc, după obicâiul nostru nu- 

mal pe scurt îl voii atinge. Craiul frâncesc dicea, că del- 

finul tatăl lut Filipp, duxului din Lion, carele sai născut . 

din Maria Theresia fata cea mal 'mare 'a lui Filipp IV are - 

1 Delchiaro nella prefazione. — 2 Katona în Epit. Chron. ad 
ann. 1700.
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cădinţă la corona Hişpaniei, şi după testamentul sai diata 

lul Carol al doilea; iară impăratul Leopold 1, dicea că a- 

fară de cumnăţia carea o are cu casa. Hișpaniel, el încă 

își aduce n6mul de la Filipp cel formos,- ca şi Filipp 1V, 

și 6nsuș Filipp IV așa ai orânduit, ca de vă muri fiiul 

săă Carol II fără de prunci, din casa Austriei se aibă ur- 

mătorii.» Așa ai căpătat casa: Borbonică, pe carea încă 

nu de tot o au stâus împăratul Napoleon Bonaparte, co- 

xona Hişpaniei cu armele. | 

Acum mă întorc îarăș la români din Ardl, şi- la cei 

din țera ungurâscă. Guberniul și staturile. ardelenescl atâta 
„au lucrat la împăratul, de în anul de acum au trimis di- 

plomatul acesta 1: “Leopold. din mila lu! „Dumnedei ales 

împeralul romanilor pururea avgust ş. c. Luminaţilor, ve- 

deroşilor, măriţilor, generoșilor, egagiilor şi luătorilor de 

samă, iubiți credincioși! Fără de îndoială vă veți aduce a- 

“minte de resoluţia n6stră cea din 14 Aprilie al anului 1698 

dată, şi în 6 Avgust din anul 1699, iarăşuită, cu carea 

întradins am poruncit, ca românilor celor de. l6gea gre- 

c6scă slobod se le fie a se uni cu măcar carea din câle” 

patru religii primite în Ard6l, sai se remână în religia în 
„carea au fost până acum; adevărat așa ca acelea privile- 
giuri se le aibă, care le are religia .acâia, cu carea se vor 

ni. Ci fiind că cu neplăcâre înțelegem, cum că nu nu- 
mai să lucră împrotiva prea-milostivei resoluției aceştia, ci 
încă uni), caril iubesc resvrătirea: și turburarea'odihnel ceil 

„de obşte, îndrăznesc a bârfi, că scopul nostru este, ca nu- 
miţii români, 'să se silescă la unirea cu'religia cea catholică ; 
drept aceia milostivâsce voim, a vă tâlcui voao voia, cugetul 
şi scopul nostru, cum că numiții români [au] totă slobodenia 
de a se uni cu măcar carea din cele patru primite religii din: 

„Ard6!, sati de a remănea în starea de acum. având. privile- 
giurile religiei, cu carea se vor uni, sai remânând pre lângă 

SN 

"1 Archivum Eppatus Fogarasiensis.
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„ privilegiurile, care le au acum românii. Însă aşa ca. nimenea 
se îndrăznâscă supt grea mânia: n6siră pre numiții români 

a turbura în slobodenia lor acâsta, sau cât mal puţin ay 

îngreoia. Ba ce e mal mult cel ce se vor împrotivi orân- 
duelei aceștia la jalba, celor vătâmaţi să se pedepsescă, şi 

vătămaţilor cuvi6să facere destul şi direptate se li se facă. 
Pentru că voim ca toți se pâtă cu odihnă trăi în religia lor 

după. diplomatul nostru cel crăesc. Drept acâia voao de 

noi prea milostivâsce şi într'adins vă poruncim, ca fără de 

zăbavă nu numai se „vestiti tâlcuirâa acesta -a resoluțiel 
n6stre prin totă țâra; ci ca nisce râvnitori și: credincioşi 
consiliari al nostri întru aceia se vă siliți, ca disa tâlcuire 

de toți:să se ţină, şi vol incă se o ţineţi. Mal încolo cesaro- 

crăiasca n6stră graţie voao prea milostivâsce o întărim. Dat 
în cetatea n6stră Vienna .Austriel în 12 Dechemvrie din a- 

nul 1700, la anul oblăduirei n6stre a romanilor. 40, a Un- 

_gariei 47, iară a Bohemiei. 46. 
LEOPOLD. 6. M. S. ! 

Iulie Frideric Comitu! Buceleus c. m. s. 

la propria. poruncă a. cesaro-crăescel maiestăţi 

Ioan Theodor a Vicemberg. c.:m. s. 

“Despre diplonăatul acesta. așa scrie Cerei Mihaiu 1: «Mal 

multe încă au făcut păpistaşii din Ardâl, că iesuviţii pre as- 

-cuns atâla au âmblat pre lângă Athanasie vlădicul cel ro- . 

mânesc, până ce lau înșelat, de şi el şi preoţil cel româ- 

nesci din Ardel sai unit. cu păpistaşii făgăduind. vlădi- 

„calul multă cinste Şi mergere înainte, iară preoților că se 

vor- mântui de iobăgie, de darurile ce le da-pre an dom-. 

nilor' “pămintesci şi de dijme, şi ca se nu se facă vre 0 

rescâlă pentru acsia în 6ră, de la împeratul şi de la car- 

dinalul Colonici ai adus patenturi, ca. se aibă volnicie 

preoții cei românesci a se uni cu măcar carea religie, şi 

se aibă privilegiurile religiei aceia cu carea se vor uni. Și 

commissari încă. au rânduit din fiesce-carea religie -câte 

) Cserei Mihail az Brd6lyi Historiaban ad ann. 1699,
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“unul ca în. tote “scaunele s: adune pe preoți şi pe nume 
se! scrie, "care preot cu carea religie vrea să se unâscă. Ci 
acâsta încă numai înşelăciune aă fost ; pentru că pe preoții 
aceia, cari! vrea să se ubâscă cu calvinii, vlădicul din in- 
demnul iesuviţilor i-aă p: ins cu nemţii, pe caril i-au tri- 

„mis pe casele lor, și mult i-ai chinuit; cum s'au întâmplat 
unor preoți din comitatul Hinedorei ; pentru cari! destul ai 
tudumănit domnii calvinesci, și ma! vârtos Betlen Mikloş, 

. dară nemica au folositi. Pentru că măcar că împăratul, 
cum Sau dis mat sus trimisâse patent, dară în taină ai 
scris cu mâna sa și supt pecetea cea sicrâtă generariulul 
Robutin ca se nu gândescă cu patentul: cel mal dinainte, | 
că numai silit de religiile acatolice din Ardel Taă dat, ci 
din t6tă puterea lui să se nevoiască ca. preoţii. cel româ- 
nesci nu cu alta, fără numa! cu religia cea catholică “să, 

“se unâscă; pentru acâia generariul Robutin nici ai putut 
lucra almintrelea. Cartea acesta, carea şi astă-qi puţini o 
scii în Arddl, generariul Robutin întorcându-o pe lătinie 
o ai dat în taină domnului Stefan Apor, şi pe mâna mea 

aşa, au venit, că tote cărţile lui Stefan Apor sta la mine, 
şi celindu-o m'am minunat la câte aă adus pre impăratul 
cel blând ministri! cel ră.» 

Aşa scrie Cerei Mihaiă,  ci-tu aduţi aminte, că acesta, 

i fost unul dintre calvinii cei mal tari în religia lor. 
“ oema pre acâia di, când sau dat diplomatul aci mai 

„ales adus, saii adunat soborul românesc la Bălgrad, bag- 
samă din însciințarea iesuviţilor, că almintrelea n'aă putut 
se fie, și ai dat scrisdrea acesta L: «Noi cel mal gios iscă- 
liti episcopul, protopopil, şi tot clerul bescricei românesci 
din Ardăl facem însciințare tuturor, cărora se cuvine, iară 
mal vârtos cinstitelor staturilor ţerey Ardâlului, cum că noi 
socotind nestătornicia viețel omenesc!” şi nemurirea sufletu- 
Jul, de carele mal mare grije trebue se avem, slobogi de 

' Idem Archivum Eppatus Fogarasiensis.
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bună voe şi porniti de Duhul S. ne-am unit cu beserica ro- 
mano-catholică, și prin rândul acestora ne mărturisim a fi mă=- 
dulările. eil, tâte primindu-le, mărturisindu-le şi credendu-le, 

„căte le primâsce, le marturisâsce, şi le crede dânsa, Şi mal 
ales acele patru punturi,: în care ne vedem până acum a fi 
osebiti, și care “și în prea milostivul decretul şi diplomatul - 
prea înălțatului împărat și al eininentissimului arhiepiscop ni 
se dati înainte. Drept acâia tocma cu acâlea cădinţe şi. pri- . 

-vilegiuri vrem se ne folosim şi noi de aci: înainte după mai 
sus disul decretul prea înălţatului împărat şi al eminentis- 
simului archiepiscop, ca nisce mădulări ale besgricei'romano- 

- catholice, _Gu. câre se folosesc bine- credincioșii cel de legea, 
lătin6scă după SS. Canoane şi după privilegiurile de fericitii 
reposaţi crail Ungariei lor date. Întru a căruia mal mare | 

"credință și tărie acest. manifest al nostru îl întărim cu pe- 
cețile şi a mânăstirei nâstre din Bălgrad' și cu ale n6stre 
şi ne iscălim în Bălgrad i în 12 Dechemvrie din anul 1700.» 

Pe hârtia, ce 'se line în -arhivul vlădiciey Făgărașului de 
“pre carea sau luat. acestă scris6re, că nu sânt iscăliți mi- 
 tropolitul Athanasie şi protopopil cu preoții de supt dânşii, 
ci dintr'un protocol de supt acelaş Athanasie se vede că 
pe vremea acâia ” aceşștea au fost protopopil” preste atâția 
preoți. câţi se însâmnă după dânșii, adecă: «Protopop Daniil 
de la Ilia, carele avea supt sine preoți 20.. Toader -de la 
Criş 20. Gavriil de la Bistra 15. Thoma de la Vinţii de 
gios 24. loann de la Hinedră 50. Ghorghie, de la Haţeg | 
35. Nicula de la. Şebiş 35. Petru de la “Daia 30. Vasilie 
de la Armâni.39. Sava, de la Sălişte 15. Petru de la Sibiiă 33. 
Maxim de la Avrig 21. Stănilă de .la: Viştea 46. Radu de 
la Berivoiu 56. Vasilie de la Braşău 25. Cârstea de la Ha- 
romsec 13. Vasilie de la Calbor 85. Aron.din. Țichindel 24. 
Idumir de la Bârghiș 9. Gheorghie de la Ohabă 40. Vasilie 
de supt Pădun 26. Ioann de la Lepindea 16. Costin de la: . 
Vidras&u 9. Petru de la Gurgiă 25. Adam de la Orăștie 25. 

„ Toann din Câlion '30. Radul de la Colun 41. Costan de la | 
„Cronica românilor. Tom. ur: 20 -
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Şeulia 28. Macaveiu de la Nemiștea 25. Grigoraşi de la .! 

Chitoiă 35..loann de Chiueşti 40. Matheiu de la Lăpuş 27. 
Toader de la Lemin 56. Toader de la Riuşor 45. Simon de 

Ja -Sărvad 10. Andreii de la Șimleu 24. Şimon de la Bă- 
sesci 40. Dumitru de la Bacaiu 37. Mihaiu de la Călata 30. 
Paşcul de la Turda 28. Iancul de la Giumal 45. Costa de 
la Hotărta 24. loann de la Săngiorz 24. Onul de la Săcal 26. 
Simon. de la Silivaş 26. David de la Uifalău 48. Stefan de 

la Sânmihaiu 25. Vasilie de la Săntul 7. Iovan de la La- 
zuri 15..:Petru de la Bălgrad' 22. Gabor de la Soar 40. 

Adam de la Cuger 24%. Simon din Saldobagiu 9. Luca din 
Seleuș 9. Văsiit din Comliș 41. Popil din ţinutul Sighe- 

| tului, din Maramurăș 22; din poiana Cobia 9; din Eraşul 

de sus 44, Alară de comitatul Sătmariului.» Si aşa, preste 

„tot era protopop! 55, preoți 1582, carii ar fi trebuit să se 

iscălescă cu mitropolitul Athanasie, şi se fie tot clerul. Ce 

sciu .că nau fost, ci numa! căpeteniile s'au iscălit. 

Tot întru acesta, an sau aședat în Ardel la Vinţii de gios 

şi pre alte locuri bulgarii cei din Chiprovaţ, Copilovaj, Ze- 

lesna şi Clissura. veniți, al cărora diplomat şi ttă istoria 

“se scrie de Gheorghie Prail. | 
Icâna Maicei prea curate încă. pre aceste vremi s'ati dus 

din mănăstirea Niculei de lângă Gherla. la Cluj în besrica 

iezuvților, pentru că scrie Samoil Clain. de Sad2: «La .a- 

nul 1699 în mânăstirea Niculei lângă Gherla au plăns i- 

câna Născătârei de Dumnedeii, carea iezuviţii din Cluș o ati 
luat și o ai dus la Vienna, de unde după ce prin vălătuire 
'şi „prin bună cercare sau arstat a fi minunată, sau dus 
iarăş în Ard6|, și s'au pus în besârica. iezuvi iților din Cluj 
unde şi astădi este, și cu mare evlavie se cinstâsce.» 

Anul 1701. Despre Moldovă aşa scrie prea vestitul Enghel 3: 

! . Georgius Pray Diss; Critic. p. | storia Ecelesiae Valachicae, Tran- 
179 „| silvanicae Part. 9. $ 9. 

. | "2 Engel in recent Hist. Molda- 
2 Samuel Klain de Szâd in Hi- | viae p. 288,



a 307... 

  

<Măzălirea lu Antioh Cantemir s'ai făcut în anul 1701, 
din aţițarea lui Constantin Brancovan, Radul Grecân, ca- 
rele ţinea cu Brancovan, aşa povestâsce măzălirea ' acâia : 
Antioh Cantemir neîndestulindu-se cu stârcerea ce o făcea 
de pre supușii săl prin greci! de la Țarigrad, adecă | prin vi- - 
stisriul Iordache Rosette și prin fraţii acestuia, prin cum- . 
natu-s&i Lupul Bogdan hătmanul cel mare şi prin mai 
mulţi de acesta fâliă, la atâta au mers, de ai început a lucra 
şi spre surparea lul Brancovan. Iară mulți bosri moldove- 
nesci carii nu mai putea răbda nedreptatea lui Antioh Can- 
temir, au pribegit din Moldova şi aă fugit la Brancovan. 
Antioh nădâjduia ca în nisce prâteni al să, în Alexandru 
Mavrocordat şi în Mihail Miholotti Stroseni: ci înțelepții. a- 
ceştea vă&dând, câ' bani! lui Brancovan mai mult pot îna- 
intea divanului, sau tras de la: pretenșug,. şi aşa lezne ai 
învins Brancovan, şi îndată „au venit în Moldova un aga 
turceșc, carele fără de veste ati luat pre Antioh. Cantemir. 

„şi pe trate-săă Dimitrie cu toţi al lor, şi i-au dus la ari- 
grad; iară bo6ri! cel pribegi cu bucurie sau înturnat în 
Moldova. “Dimitrie Cantemir atunci ati scris istoria împ&ră- 
ţie! turcescl. - 

Constantin Duca a doaoa Gră ai domnit trei ani, de la 
anul 1701—1704. Domnia lui cade în anul cel dintâi al 
bătăel 'svecilor cu - muscanii, carea ținând turci! nu Sau bă- 
tut. numai s'au uitat cum se bat alţii; şi așa Constantin - 
Duca n'aii avut de a face cu streinii, ci în anul acesta 1701 
porta au, poruncit moldovenilor şi muntânilor de au făcut 

un pod preste Nistru nu departe de Tihina sau Bender, ca 
se trâcă tătarii nogăesci din Bugec la Crim, pe caril a doaoa 
Gră îl învins6se hanul în primăvara de acum.» 
Despre Valahia tot acelaş Enghel i, după ce ai scris că 

Brancovan întwo adunare mare'a ţerel au orânduit, ca birul 
de „aci înainte să se plătâscă nu de odată, ci în patru res- 

; [dem în Recent. Hist. Valachiae part. |. p. 356 seq.



- 308 

timpuri, dice: Brancovan după obiceiir a petrecut vara şi 
„tâmna în Tărgovești, aci ai înţeles de la căpitanul din Foc=: 
şani, că la 40 de bo&ri moldovenesci Ş-au lăsat patria de 
grâza lul Constantin Duca, carele mai nainte îi fusese gi- 

-nere, și au venit în părțile Valahiei, Brancovan ca se le 
„ inţelegă jalba pe 12 dintr'aceia i-ai chemat la sine, anume 
pe vornicul Vasilie Găvrilid şi pe visticriul Lupul fratele lui, 
pe hătmanul Lupul Bogdan, pe păharnicul Antioh, pe Mi- . 

„hail Racoviţa, pe postelnicul Elia, şi pe alți şâse, şi după 
„ce ai aflat că-au dirept, au scris lui Duca dojenindu'l. Duca 
„cu cinste au r&spuns prin hătmanul. Nicolae Costin şi sai 
„rugat lul Brancovan se nu crâdă botrilor acelora; dară 
de odată au scris și la pârtă asupra bosrilor celor pribâgi. 

„Acum când lucra Brancovan, se împace pe pribegi cu dom- : 
nul Moldovei, ai nemerit un capiți-başa cu poruncă la den- ! 
sui, ca pe pribegi săi trimită acasă. Pe Brancovan laă : 

„.. năcăjit porunca acesta; pentru că nu era obicsiu să se dea 
„afară cel ce scăpa îniru acestea doao țeri dintruna în- 
tr'alta,. mal nainte de-a li se căpăta graţie. Drept acâia ai 
scris la sultanul; și sai rugat, ca. să se țină cădința şi „obi- 
câiul acestor doao țeri nevetămat și se! îngădue ca de astă 
dată se pâtă el împăca” pe numiții pribegi cu domnul lor 
Constantin Duca vodă, şi spre mare bucuria sa i-ati venit 
„respuns se lucre cum scie. Drept acdia ai trimis cu: pri- . 

- bâgii la Focşani pre episcopul de la Buzeu, pe Cornea Bră-. 
„ilul banul-de Craiova şi pe spătariul Mihail Cantacuzenul,, 
> Caril au împăcat pe cel pribegi cu Constantin Duca. vodă, 
şi pe cel ce nu: era mult vinovaţi, i-au trimis după porunca . 
porței a casă; iară 'pe vornicul Vasilie Gabrilid, pe hătma- - 

„nul Lupul Bogdan, pe Mihail Racoviţa și pre postelnicul: 
"Elia: i-ai ținut în: Valahia până la vremi mai bune cu multe 

"- “cheltuelă despre portă până ce le-au dobândit îngăduință de 
* „a remânea în Valahia. In 16 Noemvrie Brancovan sai în- 

turnat în Bucuresci şi aii dăruit pe caimacani după 'obi- 
 câiul cu căftane. 'Tot într acesta an au zidit și curtea de 

N
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“la. Sâmbata de sus în Arde. Vedi şi anul 1710, despre 3 

|. Sâmbătă ae sus. _ | e i 
„Despre Ungaria serie Catona!: «Franţisc II Racoți fecio- - 

lui Petru Zrini celur în. anul 1671 tăiat) în dnul 1676... 

după cinci luni ad perdut 'pe tată- -s6u, şi după ce sai luat . 
- Muncaciul, cu mumă-sa. Elena Şi cu soră-sa luliana sai 

dus -la Vienna, -de unde cardinalul Colonici tutorul lui Pau - 
trimis la şcola iesuviţilor din Praga. Acolo învățând cinci | 
anl aii mers în Italia, de unde întorcându-se, sau căsăto- 

„rit cu fata prințului din Hassia şi îmbrăcându-se. în haine - 
nemţesci, Cerei Mihaiu ai credut. despre-dânsul, că ai des- 
brăcat inima cea ungurescă. Franţisc II Racoți acesta lă- 
cuind în Șaroș-Patac coșteiul săă, ținea la sine pe Gre:care: 
căpitan anume Longheval. născut din Leodit pentru deprin= 
derea sa în limba franțozâscă, carea tare o iubea: și o di- 
nedră i-au încredințat nisce cărți, se le ducă la Ludovic XIV 
craiul. frâncilor. Ce au fost scris într casele, pentru că cur- 
tea” din Vienna n'au vrut să se vestâscă, nu se pote sci;: 
şi lui Vagner încă 'nu i se pote crede, că Racoți ar [fi]. 

  
ţ i 

ral lu Pranţisc | Racoți, carele sai născut din Elena (fata - 

voit a face nuimal o crăime din Ungaria Şi din Polonia. i 
Ci măcar cum ai fost lucrul destul . este, că Longheval 
mergând cătră Parisi, în Vienna t6te le-ai descoperit. mini- 
strilor împărătesei. Drept acâia pe Racoți Pai prins în Şa- 

- roş-Patac: -pre-la medul nopței și Vai dus în Neoştâdiă, supt . 
“mare pază. Colinovici scrie că în 26 Maiu Vai trecut pre 

la Iaurin, și în 29 Maiu Paă închis, în temniță, în carea. 
fusâse închis înainte de 30 de ani moşu-săi - Petru Zrini.: - 
Prinsu-s'aui împreună cu el luterani! Stefan Sirmai şi Pavel: 
Ocolicâni,. şi calvini frații Adam, Ladislav şi Mihai Vai; 
catholicul - Nicolae Berceni scăpând cu fuga în. Polonia. 

"Racoți după ce au 'vedut cum îl. âmblă: “Tucrul, adecă că: 
vrei se] perdă, prin ajutoriul căpitanului Lemon (căruia. î 

1 Katona în Epit. Chron. ad u. a. a
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făgăduise Racoți 10,000 de florinți, dară nu le-ai avut fo- 
losul, că sciindu-se lucrul Vai spânzurat pe Lemon), în 7 
Noemvrie din anul 1701 au scăpat din prins6re şi fugind 
în Polonia, cu Berceni mai doi ani! aă pribegit acolo într! as- 
-cuns.» Aşişderea, dară mal pe larg şi mal chiar scrie Gheb- 

hardi 1, carele mai sus? scrisese: «Prinţul Techeli în anul 

1701 aă mers la Țarigrad cu murea sa (Elena Zrini) pe 

“carea în anul 1692 o căpătase îndărăpt de la nemți. Prin- 
"țessa acesta au murit în 8 Fevruarie din anul 1703, și 

bărbatul eil prințul Emeric Techeli au: murit-în 13 Sep- | 
tenvrie din anul 1705 la Nicomedia în Asia, ca luteran, i 

- sau cum dic unii acatholic.» 

Despre români! din Ard6l. acestea“ le însâmnă: «După: 
_ce sau isprăvit acelea care le-am scris despre dânşii la 

anul mal de curând. trecut, dușmanii lor, acatolicil din Ar- | 
d6], şi grecii n6mul cel primejdios românilor, piecum. îi 
numesce Delchiaro 3, iară mai ales Dositheiă patriarhul Ie- 
rusalimului şi el grec fiind, carele venise în Ardâl.la Bra- 
şău, cât se câră milă de la creştini, cât sei vindă îndul- 
gențiile' sai ertările de păcate, de care și tatăl mei Ioann 

" Şincai îşi cumpărase una cu 40 de lei, ca se i se pună 
pe pept, când se va astruca, dară ei nam lăsat se i se. 

i + pună, bine sciind că darul lui Dumnedeu nu se pote vinde 
ps bani. Acatolicil dic, greci şi mal vârtos numitul. Dosi- 
theiă atâta au desmântat pe românii cel din țâra Bârsei 
și de la Haţeg, de s'au lăsat de unire, dară cel dela Ha- 
țeg iarăş s'au. întors la densa prin dojenirea mitropolitului 
Athanasie, ci cei din țera Bârsei au remas prilostiţi, și 
multă gâlcâvă ai făcut, cum. se va arăta de aci înainte. 
Vedându-le mitropolitul Athanasie ai scris lut Dositheiă, 

se încâte de la învrăjbirea românilor, sau se iasă din țeră, 
dară el necum se fie încetat, ci încă au bâsrfit înaintea no- 

  

3, ! Gebharăi i in- ist Hung. Part. 3 Delchiaro nella ștoria di Va- 
p . 

2 Idem Gebhardi. |. c. p. 335. | lachia Part. 2. p..3.
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rodulul, că Athanasie prin unire ai perdut darul arhieriel, . 

pentru carea bârfâlă Athanasie ai scris și la împărăție şi 

la: patriarhul din Țarigrad, carele I-au respuns, că Dositheiă 

numai în Palestina are pulsre de patriarh, iară nu și preste 

Dunăre: apol de la împărăție au venit poruncă, ca Dosi-. 

theiă să se scâtă din Ardsl, carea poruncă înţelegendu-o 

Dositheiii, o au luat-pe picior și au trecut în Ţera Mun: 

tenescă de unde și venise, cum am audit din tatăl meu cel 

mail sus numit. 

Ortul şi progresul nemurilor. din “Ardăl 1 dice, că mitro- 

politul Athanasie în anul trecut 1700 au mers în Vienna, 

dară ei ţin cu Samoil Clăin de Sad? și cu alţii, şi dic, 
că în anul de acum 1701 ai mers; unde aă dobândit di- 

„plomatul» acesta 3: «Noi Leopold din mila lui. Dumnedei | 

„ales împăratul romanilor ș. c. facem pomenire prin acestea 
însciințând pe toţi eărora se cuvine a sci, cum că no! după 

grija carea o avem de păstorii sufletelor credincioşilor no-. 

stri supuşi, socotind osebite şi fârte mari. meritele sau vred- - 

niciile și talantul credinciosului nostru Athanasie episcopu- 

lui celui de lâgea, grecâscă prin, Ardel și prin părţile lui 

împreunate, încă Şi învățătura Şi procopsâla . lui, şi cea 

tuturor plăcută şi cuvi6să viața, năravurile și alte vârlu- 
ţile lul, cu care cum că este el de la cel prea înalt îm- 
podobit, din osebită spunerea consiliarilor nostri. celor mari 

am cunoscut. Drept acâia am socotit ca pre acelaş epis- 

cop ca pre o pers6nă cuvi6să, vrednică și noao bine plă- 

cută în “episcopul nâmului celui românesc din Ardâl şi din 

părţile lui împreunate şi în mal. mare prelatul și păstoriul 

„mal sus disului poporului românesc, carele este. acum. fără. 

„ de episcop pentru mortea şi reposarea. cinstitului o dinedră 

Theofil episcopului celui ma! de pre urmă, după cădința - 

! Ortus et progressus variarum | Ecclesiae Valachicae: Transylva- 
nicae Part. 9, $ 7. . 1 

, A * Archivum Eppatus Fogarari- 
2 Samuel Klain de Szâd in Hist. |! ensis, - 

in Dacia Gentium p. 12.
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patronatului. nostru celui crăesc,. carea preste. toți o avem. 
în. împărțirea tuturor deregătoriilor şi veniturilor 'celor- be- 
serecesci din țâra Ardâlului şi părțile eil împrsunate, pre 
obicâiul cel bun al fericiţilor crailor predecesorilor noştri 
celor unguresci, se'l primim, numim şi alegem, şi preste 
acesta se'l vestim :consiliariului nostru; dândui. vlădicia 
aceia cu tote cădințele, . folosurile : şi veniturile, oi cuce 
nume se nuinesc, ce se țin de densa cu dreptul şi de de- 
mult; apoi în vlădicie să se inștăluiască de tesaurariatul 
nostru cel din Ardăl: „Ba îl primim, numim,. al6gem, pre- 

„sentăm şi dăm vlădic; şi ce e mat mult din dragostea ce 
- 0 avem..cătră dânsul, cu lanţ de aur, de care este crute acă- 

tată ȘI cu chesaro- crăiasca icâna. n6stră iarăş în aur versată 
pentru mai: mare cinstea și lauda lui şi a tot nemul ro- 
mânesc îl podobim Şi cinstim, ca acestea de la.un vlădie 
la altu se mârgă ; ci aşa ca acelaș și prea sfințitului pa- 
triarhului Romei, Şi noa0, şi arhiepiscopulul de la Strigon 
și următorilor lui se fie supus în câle „dirâpte şi cuviin- 
ci6se, şi în tote - trebile credincios şi de aci înainte şi el 
şi următorii lui, ba și toți preoţil. de. acâiaș l6ge, adecă 
caril vor” vrea se fie vlădică, și se aibă alte folosurl,. se fie 
„detori.a, mărturisi - credința cea adevărată: şi donațiile nu 
de la altul fără numai de la noi şi de la craiul cel apo- 
stolicesc a le câre, ca se le.dea prin cancellaria nostră. cea 
ardelenâscă și le vor dobândi. prin mărturia şi' putârea a 
cestor cărți. Dat în cetatea n6stră Vienna. Avstriei în 19 Mar- 
tie din- anul Domnului 1701, iară al oblădauirel n6stre a. 
romanilor 43, a Ungariei 46, a Bohemiei +5, 

LEOPOLD C. Lg Ss. 

Comitul Samoil Calnochi, c, m.s. 
- | "Ioann Fiat, c.m.s, 

După ce s'aii înturnat . vlădicul “Athanasie de la Vienna 
„aşa scrie Btlen Micloş!, despre dânsul :. “<După acâia în a- 
nul 1701, Apor Iștvan ai făcut, de vlădicul Athanasie au. 

! Bethlen Mihâly a! maga 6leteben ad'h. a.
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- chiemat la soborul mare: în. Bălgrad ca pre o mie Şi doao' . 
sute de preoți românesci supt gl6bă de 60 de florinți, şi 
acolo cu întraurile haine beserecesci şi cu mitră îmbrăcân- 
dul în casa lu! Apor, Ensuş „Apor cu mare litie, şi cu răd- 
vanul săi la dus la besârica cea românescă de Pau pus 
episcop, ba cum se, fălea Apor arhiepiscop (măcar că acâste | 
doao nume sânt numa! nebunie), cu titul de Ilustrissimus ac 
heverendissimus; adecâ prea luminat: si prea cinstit, Și cu 
pedagogul sau eforul paterul iezuvitul Suniog. Mare pompă - 
au fost. Mulțimea cea mare a preoților „românesci ca -nisce |. 
berbeci negri unii mergea înainte, alţii pre de laturi, alţii din . 
dărăpt; mulți mergea plângend,. şi unii dintre dânşii dicea : 
Acum s6ceră. orzul, dară după orz vor secera și grâul. Cu 
hinteo sai rădvane mergea. comitul Sesan; tot statul ro- 

„ mano-catholic din Ard€l, preoţii cel: lătinesci, iezuviţii, Che- | 

meni. Janoş, Betlen Samuel, .și unil;.dară f6rte puţini dintre - 
calvinil cel mai de frunte, cari! apoi când i-am infruntat eu, - 

„cu: acâia se mântuia, că Apor: le-ai dis că gubernatorul 

încă va merge. Cu ac6ia nădâjde au și făcut Apor de Iytia . 
au mers la biserică pre dinaintea ușei casei gubernatorului 
ceil de: cătră& besârică; dară sau înșelat, -că gubernatorul, NR 

măcar că poruncise, -se prindă cail (precum spunea şerbiă, 
mei), n'ai. mers, aşa grăind cătră Apor cel ce îl aştepta: 
“Nam. v&dut porunca, împăratului: despre acâsta.: Aşa sai 
dus Apor, frecându-și: capul cu litia pe porta. lul Sânt-Mi-. 
haiui sau a temnilei cătr& besârica cea românâscă. | 

Vlădicul acesta atâta s'au mărit după acâstea, de” de la 

bo&ri cu moşii încă- poftea, se] dică'; Măria ta, şi nu: primea 
scrisorile de la cancellarie, de nul scria Illustrissimus, fără - 

numai: de silă. Preste crişma guberniului încă ţinea crişmă 

de vin şi şi-au facut berărie. Cât necaz am avut eii pentru 

dânsul numa! Dumnedei scie. Când era adunat tot guberniul, 

guberriatorul (Gheorghe Banfi) cu vorba tâte le făcea a- 

„supra. lui, adecă: îl trăgea glos:țighiriul, îl: spărgea buţile 

și îl strica băreria, până ce o dată prin guberniă ai. chie-:
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mat pe Naghiseghi Gabor cu tâtă compagnia lui din Cluj, 

ca el se facă acâsta. No, acum te ține vlădicule! .Dară din 

tâte acestea fu o nemica mare. De altă parte când era 

rândul mei, se fiu la guberniul cel subştitut, nu înceta a 
mE îndemna, se lucrez mal aspru, ci ei n'am putut a lua 

tâtă pizma asupra" mea, fără am pus în prejma mânăstirey 

haiduci, carii se iea vinul de la cei ce'l vor cărra, şi se le 

frângă vasele, dară ma! încolo n'am cutezat a păşi, temân- - 
du-mă, ca nu cumva se mârgă nemţii din. cetate întru a- 

jutoril mânăstirei, și haiducii încă să se pună în primeș- 

-die. Așa perdu guberniul crâşmăritul din Bălgrad. | 
«Când sau făcut inștallaţia vlădicului Athanasie, unii 

dintre greci adevărat au tadumănil împrotiva unirei, dară 
bieții români şi preoții n'aii .cutezat, ci după vro câte-va. 

luni. au început a polii, ca în besârica cea mal mică din 
„Bălgrad să le slujască preoți neunili după obicsiul cel mai 

de demult ș. c. 1. Eă sciu ce au poftit, dară vlădicul cu 

iesuvitul pedagogul -s&ă nimica ai plinit, ba nici morţii a- 
celora i-a îngropat, pentru care lucru, aceia sai supărat, 

„sau vorbit la o laltă, sau jurat şi pre un Naghiseghi Gabor 
(dară. nu cel din Cluj) care era nobil serac, “almintrelea 

„om înveţat şi din papistaș se făcuse rumân. ai pus cura- 
„tor, ca se le âmble de trebă la guberniă, la ţ6ră şi la măcar : 
„cine, că er afară de obiceiurile câle mai de demult, nu 
_poftesc alta. Mult ar fi se scrii tâtă istoria acesta, drept a- 

ceia -trec la c6le mai de lipsă. 

«În anul acesta 1701 în Septemvrie trebuind ei se fiu 
în guberniul cel subştitut cu soțul mei 'Toroţca! Mihai, mam 
dus la Bălgrad, unde veni la mine Nalaţi Iștvan, carele a- 

“tanci își plinise vr6mea la guberniil, şi f6rte pe scurt îmi 
spuse trâba românilor. Atunci iata sosi şi Naghiseghi cu 
plenipotenția şi cu soții săi, şi cu inştanție îndreptată la . 
guberniă. Ed v&duiii şi audiiă, că jalba este de“luat in sus, 
dară fiind că necum un lucru așa de mare, ce se ține de 
obște, şi de un n6m și de o religie, ce nici mai mic ce 
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este între persâne, se pste lua şi îndrepta în guberniul cel 
subștitut, inștanția o am dat înapol, şi i-am dis: În 8 dile - 
ale lunei aceştia se vor strânge toți consiliaril, atunci o dat 

“la guberniul întreg, iară până atunci fiți în linişte Și cu 
bună nădejde; și cu acesta i-am slobodit. Pe qioa gisă sati 
strâns guberniul, și nu sciă, pentru că slujile gubernato- 
rulul n'au slobodit în lăuntru pe Nahiseghi, sati pentru ce? 
Inştanţia o adusă în lăuntru Lugoşi Ferenţ om catholic, al- 
mintrelea priimit la gubernatorul, şi o dede în mâna guber- 
natorului, şi eşi, Gubernatorul o luă, şi cum îmi pare o ceti și 
o pusă din naintea sa, nedicând ciul-va ceva despre densa. 

„„ Adunarea guberniului au ținut patru saă cinci dile,- şi cred 
despre mine, că Naghiseghi sau rugat de gubernatorul, dară 
inștanția nu i s'aă luat înainte, măcar că s'ar fi putut lua de 
lucrurile ce am avul. Odată disă gubernatorul fără de veste, 
că el trebue se mârgă, dară noi consiliari! .se isprăvim lu- 
'crurile şi: inştan iile” ce mal sânt, că eu cancellariul fără. de 

" acâja până la sfârşitul lui. Septemvrie' trebue se remân în - 
lăuntru. Ce pricină a dat ducerii sale nu'mi aduc aminte, 
dară 'ml pare, că-sai dus la Bârghin, la Cinade şi la Si- 
biiii. Destul că neîntindându-se: la treba românilor, numai 
Sai dus, dând inștanţiile în mâna. secretariulul şi dicend : 
Domniile vâstre cu domnul- cancellariă îndreptaţi-le, remâ- 

„_neță sânătoși, și sai suit în rădvan. Ce pricină lau dus, - . 

Dumnedei scie, -acâia încă nu o sciu, cum s'a dus Apor, 

Haller, Iștvan şi Sas lanoş, numar atâta sciă, că mai pre 
urmă am remas: E Nalaţi Iștvan, Cheresteşi Samuel, Șa- 
roşi lanoş, Toroțcear Mihai, Conrad Samuel şi secretariul. 
Aceştea sau adunat la sălaşul mei şi Naghiseghi, cu alți 
se ruga. de respuns. Noi ne-am vorbit la o laltă și așa - 
am. judecat, :că noi numai atâța” nu putem îndrepta treba 

lui Naghiseghi,— — și eă i- am dat inştanţia îndărăpt până la 

alt gubernia, sai la adunarea. țerel. Aşa ceialalți consiliari 
sai împrăștiat, şi numa! ei cu Toroţeal am. remas lângă 

guberniul cel subștitut, - |
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«Nu după multă vreme veni la mine Naghiseghi, şi'mi 
„dede o protestaţie sai tudumană în scris, și'mi disă şi cu 
gura, că el' înaintea mea ca. înaintea unui . cancellariiă tu- 
dumănesce și poftâsce, ca tudumana. se i-o dai afară supt Ă 

„pecete împerătescă. Ei după deregătoria. mea eram detorii 
_se fac acâia dară pronia Dumnedeiască nu m'au lăsat seo 

fac, şi nici am cetit tudumana, ci i-o am: dat înapol, și -i- 
am dis: este protonotariii, este capitul, înaintea acelora. ai 
obicinuit a tudumăni ma! cu samă, de cât înaintea cancel- 
larilor, mergi acolo de tudumănssce .că tot atâta face ; dară 

„ei te“sfătuesc, să nu te grăbesci cu, lucrul, că ei te tem, 
se nuți fie spre perire râvna acâsta. EI respunse, că pen- 

“tra Dumnedeu la tâte este gata, încă şi a muri. Apor s'au 
dus la. Șaroşi Ianoș şi de la el ai luat tudumana supt pe- 
câtea împerătescă spre a sa și a lui Șaroşi stricare. Audiiă 
că: Eclejia românâscă pecetlarii încă își face prin Gre-care 
argintariă şi nobil din. Bălgrad, anume -Andreii (nu _Ste- 
fan) Comaromi, chemaiii pe argintariă. ŞiI diseiu, se nu'l 
facă, sau de laă făcut se. nu'l dea afară, dară nu m'aă 
ascultat, și ai şi zecut în temniță pentru dânsul. — — — — 

“Trecând” luna lui Septemvrie în locul nostru la guberniu 
au urmat Apor şi Sas Ianoş carii cătră sfârşitul lui Octom- 
vrie —— pe Naghiseghi Gabor cu vr'o câți va români de 
frunte, carii ţinea. cu dânsul lau prins şi lau trimis în Si- 
biiă. Cer ce sau prins, mal toţi era nobili, sat nemeşi, 
sai olătași.» | N d NE : i 
„Cerei Mihaiu 1 încă așa scrie:; «ară români! din ţcra 
Bârsei nu vrură- se fie supt vlădicul cel românesc, nici să 

se unâscă cu păpistaşii, mare patron având pe vodă din 

Țera Muntenescă, a căruia voe împăratul încă nu vrea seo 

calce. Drept acâia ai. trimis solt la Țarigrad: de - au. vestit 
că ei vrâi: se remână, cum aii fost mal nainte în l6gea 
grecâscă, și nu vr6ă mal mult se asculte de vlădicul ca- 

' 

! 'Pzerei Mihâly az Erdelyi Historiâban ad h. a-i
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rele acum s'a -păpistăşit. Despre carea şi tudumana ai dat 
- protonotariului loann Șaroşi după legile țerei şi au luat de 

la dânsul tadumana supt pecete împărătEscă ; dară şi Ioann.. 
„Şaroşi, .de carele voii vorbi airilea, ail plățit pentru aceia 
şi Naghiseghi Gabor carele. era nobil român, și mal nainte 

- fus6se secretarii la vlădicul' cel românesc, sai prins, pen- 
"tru că el] scris6se tudumana, şi calvinul Andreit -Coma- | 
romi argintariul din Bălgrad, pentru că ai făcut pecete 
bărsânilor — —- S'aii luat şi Sau dus în Sibiiă, unde multă 
vreme ai robit săracii nevinovaţi. Și acestea încă tot Ste- - 
fan Apor le-ai pricinuit, > - 

- Reposatul P.. Samoil Clain de Sad! după ce au adus 
diplomatul împeratului Leopold 1, ce eu mal sus lam 
scris la anul de: acum, încă așa scrie: «In anul acesta 

| 1701, alt diplomat Sai ivit: cu numele împăratului . Leo- 
pold, al. căruia original fiind că nu saă aflat după ' acia, 

„ despre densul îndoială au fost: se dice că iesuviţii lar fi fă- 
cut peniru teologul, carele dintre iesuviți era lângă vlădi- 

„cul românesc; ca prin diplomatul acesta mâl tare se'l în- 
tărescă lângă vlădici. Și dintruj acesta vlădicij. românesci 
baronul Inochentie Clain şi Petru Pavel Aron lepăda di-. 
plomatul acesta și nu voia al cunesce a fi eşit'de la îm- 
p&ratul Leopold ; pentru că în donația sa, carea o aă dat 
vlădicului Athanasie într'acâia qi și întracela an, în care 

„Sau dat şi diplomatul ce se numâsce al doilea Leopoldin, 
pre Athanasie I, îl laudă, că ai fost învățat și procopsit; 
iară într'al doilea Leopoldin ce dice că. Athanasie 1, pentru 
că este om neînve&țat și neprocopsit carele nu scie can6- 

„_nele, pentru aceia trebue se albă lângă sine un pater ie- 
zuvit de l&gea lătinâscă, carele se fie causarum auditor ge-. 

“neralis, adecă judecătorii mal. mare în lucrurile și prici- 
“nile beserecesci. 

«Tot pre acsia vreme sai ivit supt numele la Colonică - 

1 Samuel Klain |. e. $8.
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arhiepiscopul de la Strigon o instrucție. cu carea se dea 
învăţătură theologului, și se spunea ce deregătorie are, 
După acesta instrucție, vlădicul numai numele îl avea, iară 
deregătoria episcopâscă o purta theologul intru atâta, cât 
vlădicul se putea dice vicarit theologulni.. Altă instrucție era 
carea ce dicea că de „la Roma au venit, carea de tot.strân- 
gea. puterea şi avtoritatea vlădicului, și pre iezuvitul the- 
olog îl punea cap ma! 'mare şi: vlădiculu! şi cleruluy, că 
vlădicul, cum rânduia aceia, nici. a face visitaţie, nici a 
hirotoni, nici a pedepsi pe cei răi, nici vie o judecată a 
face, nici vre o rânduială în cler a face, nic! slujitori. aşi 

„băga sai a! lăsa şi muta, îl era slobod, fără voia: theolo- 
gului, încă nici cărţi a scrie, şi a le trimite mal nainte de a 

-le arăta, theologului, şi nici un sobor saii sfat a face, în- 
tru care se nu fie îndreptător theologul, și alte ma! multe. 
Mult aă stătut iezuviţii de vlădicul Athanasie ca se iscă- 
lescă instrucţiile acestea, dară vlădicul n'aă vrut a le is: 
căli, că au cunoscut. meşteşugirea iezuviţilor. carii cugeta 
se stăpânescă preste cler și preste români. Aşa românii 
mal de demult întrun typ, acum într'altul au fost asupriți ! 
Instrucţiile acestea amândoao se află în arhivul episcopiei E 
la Blaj.» Pân' aci Samuil Clain. 

Nu te mira așa dară, că. Cerei Mihaiă 1, carele tocma a- 
tunci irăia și era încredutul fomitului Stefan Apor celu! ce 
fârte mult s'a nevoit pentru unire şi pentru binele româ- | 
nilor, aşa scrie despre vlădicul Athanasie 1: «Și mergând 
la Vienna de cardinalul Colonici cu fârte mare cinste sati 
priimit şi i-ati aruncat. un lanț de aur în grumazi: acesta 
i-ad fost tâtă meârgerea înainte, că tocma precum lucră dra-. 

„cul, de caută voia omului, până ce îl aduce la păcat, a- 
pol îl pârtă pe unde vrea, aşa au făcut şi cu vlădicul, până 
când lau apucat în cursă; pentru că păpistaşii cu tâtă 
sfiala îl cinstea pân'atunci, iară după acsia i-au luat totă 

! Cserei Mihâly |. c.
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ocârmuirea din: mână, şi este un iezuvit lângă densul pu- 

rurea, fără de a căruia scire şi voe nici o carte pâte scrie 

cul-va. Bucuros sar lăsa de unire ca acâsta, dară nu'l lasă. 

De au mâncat sărat, bâe, că adevărat .i-or împlea păha- 

“rul.» Ce scrie -aci Cerei Mihaiu numai despre iezuviți tre- 
bue înțeles, măcar că și acuma se.află nebuni ca acâia, 

caril gândesc, că greco- -catholicii pentru că se numesc uniți, 

trebue se fie supuşi romano-catholicilor ; ci înţelepciunea 

arată, că a fi unit cul-va atâta însemnâză cât a fi-lul a- 
“s6menea, şi nu supus. Barem de s'ar areta şi cu. fapta, ce 

“arată - “înţelepciunea ! 

Despre diplomatul ce se numâsce al-doilea. Leopoldin, la 

câle ce sau dis de Samoil Clain, ei ma! adaog că de ar 

fi fost acela de la împărăție eșit, tocma atunci fiind în Vi- 
enna, vlădicul Athanasie, împăratul. sai i Var fi dat lul, sati 
Var fi trimis la guberniu ; ci împăratul 'acâia n'aă făcut: 

„aşa dară diplomatul acela au fost numa! de iezuviţi: scor- 
nit spre asuprirea n6stră, „carele totuși putâre n'aă avut, .pen- - 

tru că nu Sau vestit în (6ră, nici Sai primit vre o. dată. | 

Tu de voesci îl poți ceti la Samoil Clain1 sai la Saca- 

dati 3, care se află în bibliotheca prea-luminatului şi . prea- 

osfințitului domnului Samoil Vulcan episcopului Orădel mari. 
Ved Și ce voit scrie la 'anul 1739. | 

Anul 1102. La anul de acum scrie prea vestitul Eughel 1: 

«Cătră primăvara din anul 1702, i-au, venit, poruncă de la 

„.p6rtă -lui Constantin Brancovan, ca se primescă şi se tri- 

„mită mal încolo pre Paghet solul Angliei, carele fusese în 

Țarigrad de la pacea din Carloviţ, Şi acum în vârstă de 60 

de ani, se înturna a casă pre uscat. Cât ai sosit acesta 
la vadul Dunărei de la Turtucai, îndată i-aă trimis Bran- 
covan întru întimpinare, pe Thoma Cantacuzenul, și pe Pe-". 

traşco Breţoianul cu rădvane, cu corturi și cu curteni. De 

1 Samuel Klain 1. e. E 3 Engel in recent. Hist. Vala-. 
2 Codex Ms. Szakadatianus a 

p. 26. seqg. chiae Part. I. p. 337. seq..
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la Popesci unde lau așteptat cu prânz, s'au însciințat Bran- 
covan, că-să s'appropie : drept aceia a doaoa di au trimis 
Până la Văcărescl înaintea lui pe doi feciori ai să Con- 

„stantin “şi Stefan ; pe: Milial Cantacuzenul, pe Radul Izvo- 
„Tenul şi pe toţi călăraşii cu un rădvan de curte, cari! laă 
adus în Bucuresci și la aședat în. curtea famiher Bran- 
Covan, iară doi feciori al lui vodă Lai „petrecut pe trepte 

“până în polată. Deci solul ai trimis pe patru' dintru al săi 
la vodă de i-au mulţemit pentru primire. A doaoa di, Vineri 
în 24 Aprilie ai mers voda cu “puţini lângă sine de: ai 
dat binâţe solului carele ai eşit înaintea lui vodă supt trepte, 
laă luat de drâpta sa, și aşa mergând în polată doao c6- 

” SUI au remas. numa! amândoi, în qiua ce att urmat sati 
făcut mare gală la curte; vodă ai trimis! pe ginere-s&u Ra- 
dul feciorul lui Iliaş vodă cu rădvanul săi cel mal formos 
şi cu trei altele de ati adus pe solul și pe cei ce era cu: 
dânsul la curte, Doi feciori at lui vodă ai primit pe solul. 

„iarăş la trepte, şi vodă carele se afla în polată cu vr'o câţI- 
va bo&ri, ai pus pe sol de au şedut de a 'drepta sa ; «de 

"aci aă mers în sala în carea era strâns divanul, şi acolo 
cu toţii i-au făcut mare cinste ; .de acolo între datul cu tu- 

“nurile ai întrat în sala cea de audienţie, aci: solul ai tre- 
buit se ședă în Scaunul .cel domnesc, şi vodă ședând lângă 

“ densul pe un canapeii, ai vorbit numa! amândoi de lu- 
cruri politicesci. La prânz solul ai ședut dea drepta lui 
vodă şi s'au închinat şi beul pentru sânătatea multora, 

- după prând vodă au îmbrăcat pe sol cu o'haină carea o a- 
„vea mal scumpă şi ginere-său Tati petrecut la sălaş. Du- 
minecă iarăș ai. mers vodă la sol Și puţintel au zăbovit 
la dânsul. Lun! şi-ai luat solul diua bună. Marţi dimineța 
au pornit către Brașăă, ş, e.» După ce au mers Branco- 
van să'și petrâcă la Obilesci, Pa: chiemat la nunta fâtei 
gubernatorului Gheorghie Banfi, carea sau măritat după La- 

 dislav Secheli cunoscutul lui Brancovan, 'în .10 lunie din 
"anul 1702, la carea nuntă Brancovan au trimis” pe vorni- 

N  
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cul Radul Izvorenul cu dol beizader al si, şi cu alți doi 

feciori de bosri. Însuşi Brancovan- in diua de Sănpetru au 

făcut de sau sfinţit mir pe sama celor ce se boteză, prin 

patriarhul Tei usalimului Dositheiu, fiind de faţă şi mitropo- 

litul Thecdosie ; pentru că patriarhii bucuroși venea în Va- 

lahia pentru dărnicia lui Brancovan. În 7 lulie au mers | 

Brancovan la Târgovești şi au trebuit se trimită în cinste 

sultanuiui 70 de ca! de vinat, că 30 i-ati lăsat, măcar-că 

100 era -porunciți. După acâia ai cercetat mânăstirea din 

Brâncovâni, unde ai venit veste că viziriul şau lăsat de" 

deregătoria sa pentru bâla ce o avea și că i-au urmat Mus- 

  

-_ N 

„tafa başa Toltozan. Drept acâia în 20 Septemvrie ati trimis 

cu obicinuitele daruri la viziriul cel noii pe banul Cornea, 

pe spătariul . Mihail Cantacuzenul şi pe comisul Burnea | 

Grădiştenul, 'Ş. c. Despre” nunta [6tei gubernatorului Gheor- . 

ghie Banfi poţi ceti şi pe Cere) Mihai 2, 1 

Despre Ungaria scrie Catona? : «Când cocea “Racoți cu 

Berceni războiul cel primeșdios. asupra patriei, Ludovic din 

Baden la Ren: și Eugenie in Italia se bătea cu frâncii; și 

„Eugenie în anul trecut bătuse pe frânci la' Carpiă şi la 

Clariu, iară în anul de acum la Cremona au prins pe Vil- 
E lareţie povăţuitoriul frâncilor și aă trimis în Graţ. Ludo- 

vic din Baden încă ai luat Landavia fiind de faţă losii 1. 

Ducându-se lă războiul acesta 12 leghi6ne din Ungaria, cetă- 

țile din Alba Crăiască, din Uivar, din Papa şi din mai multe 

locuri s'au „stricat, ca nefiind cine se le-păzâscă, se nu aibă . 

cuiburi întrensele rebellil.. Oasre-care Albert Chiş din Bereg- 

sas, însoţinduse cu Thoma Ese prostul din Torpa, după ce 

au eşit nemţii din Ungaria aă început a strânge cătane 

fugite şi hoți şi a face tălhării, de unde ai izvorit apol în - 

anul viitoriă curuţimea.> Aşișderea scrie Gebhaldi 3. 

1 Cserei Mihâly az Erăelyi Historiăban ad h. a. — 2? Kalona in E- 

".pitome Chron. ad h. a. — 5 Gebharâi în Hist. Hung. Part 3. 
p. 340. 
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Despre Ard6l scrie Betlen Micloş 1, precum urmeză : Eu 
în Dechemvrie mersâsem în Maramurăş, acolo am ţinut scaun 

„de comitat, Hustul şi Ocnele încă înaintea mea sau dat pe 
mâna cămărel. De acolo mam întors la Bălgrad pe seim 

în Fevruarie din anul 1702. Încă. pe cale la Giula-Telec 
fiind, m'ai întimpinat Horvat Micloş şi cu întristare mi'aii 
întrebat, sciu, că sau prins Şaroşi Ianoș, și pentru ce? Eu 

am respuns, că nu scii, precum nici am sciut, mulțemesc 

lui Dumnedei! şi. mam răâirat de o nenorocire, carea putea 
se tragă și altele după densa. Şi măcar că Şaroşi îmi fă- 
cuse mare but și pagubă 6re-când, mi-ai părut rei, și aş 

fi ajutat de ași fi putut, sciindul nevinovăția, dară nu era - 

„cu putinţă, pentru că cădând odată Naghiseghi Gabor în mâ- 

nile generatiului și printr'ânsul şi prin auditoriul lui făcân- 

du-se t6tă cercarea, sai şi trimis la cancellaria de 6ste în 

Vienna. Lucrul lu! Şaroşi lanoş almintrelea au fost; pentru 

că prinderea lui, s'au poruncit de împăratul la pâra aiavea 

a generariului şi ascunsă a. iesuviţilor ca să se judece după 

legile țerei, şi aşa nu'l străjuia nemții ci haiducii guber- 
niului, dară nu:în casa lui, ci în casa Clujului cea din 
Bălgrad, pentru ce nu în casa lul? 

«După ce am sosit în Bălgrad, nu mult au trecut şi mi- 
au venit carte de la. generariul, ca se chiem în lăuntru pe 
vlădicul cel românesc din Maramurăş, pentru Gre-ce între- 
bare, nu va avea vre- -o nevoie. Eu am scris în Maramu- 
râş vlădicului, se vină la. mine, dară n'am cutezat a"! scrie 
tot lucrul, temându-mă, că nu va veni, ci de frică .va fugi. 
și mie încă îmi va fi spre supărare; drept acâia am scris 
viţe-işpanului lui Pogoin Menhart, ca de nu va vrea se vină 
de bună voe, legat încă se'l trimită, iară de va fi cu pu- 
tință la cea mal de pre urmă mișlocire se nu mergă, și 

„ Vlădicul încă se nu prindă de veste. Prinsai de veste, ai 
ba, nu scii; destul e, că au venit la mine în Bălgrad, şi 

1 Bethlen Miklos a' maga 6leiâben „ad h. a.
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mergând î în Sibiia la generariul Robutin, sai înturnat şi 
cu pace ai mers în Maramurăş,. pentru carea. » mulțemesc 
lui Dumnedeă. 

«Episcopului acestuia i-au fost scris Naghiseghi Gabor, şi 
el din soborul săi aşa at respuns împrotiva unire) cu pa- 
triarhul de la Roma, şi din sânta Scriptură şi 'din scriso- 
rile cele “vechi arătând şi întărind respunsul său, cât ei 
nam credut, se pâtă eşi din cap de român din Maramu- 
răş, un respuns ca acela; nici “au cercat nescine de aci 
înainte, se un6scă Maramurăşul. | . 

«Pe protonotariul Şaroşi lanoş în Seimul acesta după 
cursul legilor, lau pârit fişcal-directorul, ci el at respuns, 
că măcar că scie nevinovăția, dară cu stăpânul săi nu vrea 
să se pârâscă : şi aşa lau slobodit la sălașul unde era în 
ariște. După vro câteva luni ai venit poruncă de la îm- 
păratul, ca Șaroși să se slobâdă pe parola sa: cea boerescă, 
şi se mergă în Vienna, ca să se îndrâpte pe sine înaintea 

„cancellariei, precum ai şi mers, și în luna lut Avgust când 
și eă eram în Vienna, .saă îndreptat și -s'ati pus iarăş în 
cinstea sa, în care lucru ei mult !am' ajutat, ———— 
încă și şâse sute de florinți i-am dat imprumut fără de -ca- 
mătă, şi după ce ai murit, încă am apărat pe remașii lui, 
că el remăs6se țerel datorii cu 9000 de florinți. 

«Pe Naghiseghi | Gabor și pe cet ce robea cu dânsul, în sei- 
mul din anul 1702, în care sati pârit Șaroşi, nu S'aii adus îna- 
inte cu vre un cuvint, ci generariul aă trimis actele la can- 
cellaria de 6ste, și de la impe&răţie au venit să se judece după 
legile Ard6lulu, dara judecata se nu o execvălâscă ca se 
albă loc de graţie ş. c. Porunca' acâsta cu tote actele lor 
eă le-am adus din Vienna, în Dechemvrie din anul 1702.» 

Cerei Mihaiă încă scrie! : «Șaroşi lanoș, carele era con- 
silliariă de gubernie, protonotariă şi mare -comisarii,. dă- 
duse afară tudumana preoților românesci sunt pecâtea îm- 

Pi , 

! Cserei Mihâly î. ce.»
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p&rătescă, drept acâia sau prins și s'a notăluit, ci mer-. 
gând în sus împăratul Tai deslegat de notă, dară el aă 
murit în anul 1703 in Bălgrad și lau îngropat în Săuca 
moşia sa.>. 

Despre. episcopul Maramurăşului cel de Betlen Micloş mat 
în sus adus scrie Samoil Clain! precum urmză : «Pe vre- 
mile “acestea au fost la Maramurăș în țera ungurâscă un 
episcop românesc anume Dositheiă, carele pe mulţi ati preo- 
țit. Eu 6nsumi am vEdut dalteri! la preoți de la el date cu 
care mărturisâsce a fi aceia de la dânsul hirotoniți preoți. 
De unde au venit. Și cum Sai aședat în Maramurăș, n'am 
aflat, cum nici sciu re Maramurăşul eparhia lui ai fost 2 
Înse din scrisorile unor Antimise se vede că și mal na- 
inte au fost episcopi românesci în -Maramurăş. » 

Tot întru acesta, an sau trimis ȘI diplomatul 2. care ur-: 
m6ză, căltră ardelâni : «Leopold din mila lui Dumnedei a- 
les împăratul romanilor pururea avgust ş. c. luminaţilor 

„Ş, c. Măcar că vam fost poruncit voao supt grea dare de 
samă în 20 Aprilie din 1701 cel nu de mult trecut, ca, de . 
nu voiţi, se sîmţiți grâznica și într'armata înălțimea avto- 
rităței nostre ceii crăesci, în loc de milă, punturile ce milosti- 
vâsce le-am dat voao în: 5 Septemvrie din anul 1699 des- 

„pre țin6rea slobodeniei şi asemânărei acelor patru religii 
primite în Ardsl şi altele ce se cuprind în porunca acâia,. 
accurat, și cu tot deadinsul fără de vre 0 tragere îndărăpt 
se le ţineţi și de alţii, care trebue a se ținea se faceți cum 
se cade supușilor celor credincioși: tătuși vor cu aiavea: şi 
tare cerbice spre simţitâre nebăgare de samă a crăescel 
n6stre avtorități, şi întru hula poruncilor n6stre celor cră- 
esci, necum se fiți plinit punturile c6le în anul 1699 po- 

_runcite, ci nici alte milostive orândueli şi porunci ale n6stre 
le-aţi plinit şi făcut, nici aţi făcut, ca prin aceia carii tre- 

1 Samuel Klain de Szâd în Hist. 2 Codex Ms. Szakadatianus p. 
Ecelesiae Valachicae Transylva- | 
nicae Part. 9, 5 9. 45, seg. 
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buia să „se plinscă şi să se facă, şi așa, pe Vol neascăl- 
tători şi nebăgători de:samă a vă face nu vaţi înfricoşat. 

„Drept acâia cu mare dreptate am putea ma! aspru a lucra 
NOI asupra. v6stră, ca asupra unor caril val împrotivit po- 
muncilor n6stre; tătuş voind a stâmpăra, şi asprimea legi- 
lor şi într'armată mânia n6stră, cu mila. cea cu noi năs- 
cută, voao încă odată din prisosință vă poruncim, ca după 
ce veţi -primi acâstea, se nu mat „așteptați altă poruncă, ci 
îndată fără de zăbavă, precum se. cade supușilor credin- 
cioşi, după cea prin omagiu întărită detorința vâstră, şi 
numitele -punturi şi alte resoluţii. ale vâstre ce se cuprind 
în milostivele n6stre decreturi a le plini, şi-a le face detori 
să fiți. Dat în cetatea nâstră Vienna Avstriei în 13 £ Fevrua- 
rie din anul 1702 al oblăduirel Ş. 0.» 

LEOPOLD C.M. s. . . 
. . Coniitul Samuil Calnochil e. m. s. 

La porunca, Maiestăţii chesaro-erăesel 
Ioann Fiat, c. m. s, 

Ce serie -Samoil Clain de Sad!, la'anul: de. acum des- | 
pre inștallația mitropolitului Athansie 1, ce s'au făcut prin 
Stelan Apor, se ţin de anul trecut, unde sai și scris. 

Anul 1403. Despre Modova acâsta, scrie prea vestitul En- 
ghel?: «In luna lul Ianuarie din anul 1703 prta tureâscă 
au trebuit se aşde r&scâla, ce o făcuse Galga şi Devlet. 
Ghereiu în (6ra tătărescă, la a cărora împăciuire au trebuit 
Se mârgă şi oşti moldovenesci,: şi. muntenesci.. Tot atunci 
au lucrat Cantemirescii ja pârtă, de. Constantin Brancovan 
sau chiemat la Odriius, - a 

Despre a: căruia chiemare . aşa scrie, apol acelaş Enghel 2" 
«Dragomanul Alexandru Maurocordat era mare protivnic, 
sau cum scrie Cantemir 2/9păs ăBeaharrtos, lu! Brancovan. A- | 
„cesta după Delchiaro s'au sfătuit cu vizirul, ca, . pe Bran- 

e Samuel Klain |. c. 3 -1dem Engel in recent, Hist, 2 Engel in. recent. Hist. Molda- | | E 
viae p. 289, Valachiae part. I. p. 359, seqq.



326, 

covan se'l jăfuiască mai nainte de t6le averile, apol se”] 
măzălescă, ba după Cantemir viața încă se i-o stingă. 
Drept acsia pre la girnătatea lui Aprilie din anul 1703, au 
venit Cuciuc Selim aga embrihorul împărătesc fâră de veste 
cătr& Bucuresci. Venirea acestuia au făcut mare spaimă, şi 
Brancovan cu bosril i-ai eșit înainte până supt vii. După 
Paşti în Dumineca Thomei au chiemat vodă pre imbro- 
horul la curte: şi Sau cetit fermanul, în care se poruncea 
ca Brancovar îndată se mergă la Odriiu, că se cuvine, ca. 
când va se sărute mâna împăratului de acum, şi se ducă 
îndoit haraci pentru țâră. Brancovan după politica sa în- 
dată au scris la Odriiă, că el fără de zăbavă va asculta. 

“porunca: A doaoa di i Sau schimbat sânătatea lui Branco- 
van, şi a:treia di.i sai făcut. roşață, precum dicea dofto- 
rul Iacob Pilarino. Deci vodă au avut prilej de a trimite 
pe unii boâri la Odriiu, sel mântue, pentru că trebue se 

| zăbovâscă, adecă au trimis pe banul Cornea, pe logofătul 
Dicul, pe spătariul Mihail Cantacuzenul și pe postelnicul 
Preda Breţcovânul; dară aceştea avea într'ascuns poruncă, 
ca cu bani se alinâze viforul. care se pornise asupra lui 

“ Brancovan. Avea Brancovan și la portă mari patroni pe 
multi Fesulag-efendi iubitul sultanului, pe chislar aga, pre 
Ali Silictar aga, carele stai făcut după acâia viziriă şi pe 
Hassan bașa rudenia sultanului. In doao seplămâni lui vodă 

„i-au lost mal bine, şi în 5 Maiu după cărindariul vechiă 
au putut porni la cale; dară cât mai încet mergea. Imbro- 
horul întracâia era tare îngrijat, că se juca cu capul de 
nu va duce pe vodă cu sine, ci vodă luând 70 de persâne 

"cu sine nu mare cale făcea într'o di, pentru că Pilarino-. 
dis6se că de va mârge iute pe drum, nu va agiunge vii 
în Odriiu. Așa câtă cale putea face în 10 dile, de abea o 
au făcut intr'o' lună. Vodă gândea, că încet călătorind, în 
va veni poruncă ca să se întârne îndărăpt; ci de la prâtent 
i-au venit cărți se mergă fără de grije că nu va avea vre 
o primeșdie. Drept acâia în 28 Maiu au. sosit în Arnaulgos,
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nu departe de Odrii, şi acolo și-aii întins corturile din po- 

runca sultanului. Dujmanul lui, dragomanul Alexandru Mau- 

rocordat vedând, că de astă dată nu! pâte surpa, aă mers 

acolo se! dea binâte; iară Brancovan la primit cu cea 

mai mare cinste şi dragoste şi Pai tras spre sine prin a- 

rălare de pretenșug şi prin daruri, pentru că după multă 

vorbă la olaltă Vad dăruit cu o mintea l6rte scumpă, cu 

un cal domnâsce împodobit şi cu o mie de galbeni. A doaoa 

di au venit la vodă feciorul dragomanului Nicolae, pre carele 

iarăş pretenâsce lau priimit şi lau dăruit. Aşa au dobân- 

dit slobodenie se între în Odriiă -și în 3 Iunie au întrat,. 
şi ad descălecat în seraiul de lângă mitropolie. In 9 Iunie 

au chiemat „viziriul la sine pe Brancovan, dară acesta mal 

nainte au mers la chiaia sau adiutantul viziriului, apoi mer- 

gend la viziriul, acesta încă pretenâsce- Pau primit şi Vaii 

| încredințat că cu venirea la Odriiv,' va astupa gurile pro- 

livnicilor cari! îl- pârise 'că nu este credincios supus sulta- 

nului, afară de acâsta, că au fost de lipsă se fie de faţă pen- 

tru mari lucruri ce sânt de a se isprăvi. După, acesta iarăş. 
au mers vodă la chiaia, apoi a casă. Acum au trimis vodă : 
darurile, şi îndoitul haraci ce le adusâse sultanului, și Marţi 

în 15 lunie sai ținut divan la care sau chiemat şi Bran- 
covan cu bosrii săi. Când au: mers la sultanul, el, Stefan 

feciorul lul,. şi 30 de bosri al lui sau dăruit cu căftane 

„noaă, şi lul vodă afară de căftan i sai dat o cucă. Dect 

Sau sculat viziriul, şi pe vodă, pe fecioriul lui, și pe 5 bo- 

&ri i-au dus la sultanul, carele cu milă i-aă primit. În 20 

Iunie Brancovan ȘI-au luat diua bună de la viziriul ca- 

rele i-au dat ferman, ca până la' mârtea sa se domnsscă. 

În 26 lunie au pornit cătr& casă, şi în 11 Iulie au agiuns 

în Bucurescl spre bucuria tuturor, unde, ai strins divan, și 

au cetit fermanul, dând cu 12 tunuri, apol după ce au dă- 
- ruit pe turcii câril Pai petrecut, şi pre unil bocri cu căftane, 

pe toți i-au slobodit la săratarea mânei, și el aă sărutat 
ic6nele din besârică. La prânz ai fost de față şi Athana- 

1



328 

  

"sie patriarhul din Antiohia.» Așișderea - scrie Delchiario 1. 
Iară istoricul Bălăcenesc 2, scrie aşa : «Trecând câţl-va.. 

ani, iată veni un imbrohor de la împeratul se ia pe Con- 
stantia Brancovânul, sel ducă la Odriii, unde. era împ&-: 
ratul; pricina pentru ce, nime scia. Deci vodă de întristare 
sau bolnăvit, ci imbrohorul Pai așteptat până ce saii maj 
tămăduit, apol lau rădicat şi Vai dus unde era porunca. 
Mergând vodă la Odriiu, au ședut în 30 de dile, şi cu ni- 
menea din cei. mal. mari s'aă putut întâlni, şi forte mare | 
întristare an avut temându-se că'l vor . măzăli. Iară capi- 
chehaile și bosril âmbla pre la unil şi pre la alții cu fă- 
găduințe, ci nemica li sau respuns. Mal pre urmă temân- 
du-se de vre-o prăpastie ai adaos haraciul cu 240 de pungi 
preste câle. 280, ce era mai nainte, numal se'i dea domnia 
Şi se vină iară în ţâră. Cu acesta ŞI-aă: dobândit, domnia, 

„Si binele case lur; iară țera o au îngropat cu atâta ha- 
raci. După ce saă întors în (6ră Și-au mutat firea și sau 
făcut reu şi cumplit, porţi! mari at pus pe bosri, pe mâ- 
năstiri şi pe mişaoa țeră, cât nu putea se le plătâscă, ci 
se văeta şi-l pl&stăma. După acâsta iarăş ai avut linişte 
făcându” și alt hatișerit impărătesc, ca se fie domn până 
ce va trăi, şi câţi- va anl au petrecut fără de grijă, ci tot 
nu se odihnea, vedând că turcii sânt fârte .nestătornici.» 

Despre Ungaria şi la anul de acum scrie Catona3: «Fran- 
țisc II, Racoți fiind în vîrstă de 26 de ani, după ce sau 
Xugat de hoţii cel la anul trecut diși, ca se vină din Po- 
lonia şi să se insoescă cu cel ce sânt gata a muri pentru 
mântuirea "patriei, au trimis cărţii zidăritâre la unguri Şi 
steguri la hoți cu poruncă ca acâle se nu le intindă mai 
nainte de a căpăta o a doaoa poruncă, Și ţ6ra se nu o pră- 
deze, ci hoţii nebăgând în samă porunca acesta, au întins . 
stesurile ȘI au început a prăda bescricile şi pe nobili. Drept 

"1 Delehiaro p. 156. seq, -| 2 Katona in Epitome Chron. ad. .2 Codex Ms. Balacianialsus ad 
h. a. = h.a, 
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acâia comitul Alexandru: Caroli, ispravnicul comitatului 
Satmarii, cu: gldtele sale ai bătut pe hoţi la satul Dolha, 
Şi tăind 170 din” denşii au luat trei stâguri de ale lui Ra- 
coţi, şi le-au dus la Beci sau Vienna: lară Racoți la în- 
cepulul lui Iunie întrând în Ungaria, pe cei râsipiți i-au 
adunat (din. hoţi făcându'i rebel sai -curuți) şi în 7 Iunie 
din. Muncaci noao cărți au împrăştiat prin Ungaria, în care 
se arală, că ar avea cădinţă de a se bate pentru mântuirea 

 Ungariel:. Și adevărat bună mișlocire ŞI-au allat, că Vag- 
ner încă nu tăgăduâsce, că sărăcimea era prea asuprită. 
Fiind Racoți în Muncaci lar fi prins regimentul” lut Mon- 
tecucoli, de nu ar fi scăpat la vi! și la munţi înalți. Ve- 
nind Berceni din Polonia cu o samă de oști şi trecând în 
partea lui Racoți, şi nemții carii păzea Hustul (cetatea din: 

Maramurăş) la Tysă pe puţini nemți i-ati învins, și pe Paul 

Oros Vai trimis în Arddl cu o samă de oști. Iară genera- 
riul Robutin, ca se țină Ard6lul în credincioşire, pe căpe- 

teniile țerel le-ai adunat în Sibiii. Întracâia Caroli nebă-. 
” gându-se în samă la Vienna ai venit cu începutul lui Sep- 

temvrie în Casșovia, şi în, 13 Octomvrie în Tocaiu, şi a- 

5 flând Carăil cuprinși de-curuţi, el incă nemulțemit de îm- 

păratul pentru credincioşirea sa_ au trecut la Racoți. 

«Domnind acuma la Tysă Racoți şi 'trimețând pe Caroli 
cu 6ste la Checichemet, Berceni sau dus la Agia, şi .de 

acolo lezne ai trecut în părțile Toţeşti, unde nu era 6ste. 
Șlikkie carele cu Simon Forgaci alungasă pe Ladislav Ocicai - 

"din Leva mergând. la băişaguri și audind că se apropie 

- „Berceni cu Caroli, sau tras la Baimoţ, de acolo la Tren- 

cin, şi de aci la Pojon. Berceni după ce au întirit pe Șlikkie 

şi au cuprins băile, au bătut bani de aur și de argint supt 

nume de libertate sau slobodenie; şi aşa. curuţii. nu huma 

cu răpiri ci și cu baul din vistieria de commun s'a ajutat. 

Dâcă trecend apa Vagului Berceni sai tăbărit lângă. Tir- 

navia cu 12,000 de ostași, şi tare au spăriat pe cel din » 

Austria şi Moravia., Imperatal Leopold I, ca se stingă focul 
7
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acesta, fiind că bine scia, că pentru: mărimea dărilor (pre- 
cum mărturisesce și Vagner) sai aţițat, au ertat a patra! 
parte din dări, şi la cel ce se vor înturna la - credincio- 
şire, le-au făgăduit graţie. Iară nemica isprăvind cu acesta, 
corona Ungariei o ai dus din Pojon în Vienna, și au în- 
ceput a lucra de pace cu curuţii prin credincioşii sei, dintre 
cari! unul era Paul Seceni arhiepiscopul din Colocia. Şi 
avea forte mare op Leopold de pacea acesta, fiind că tare 
se bătea cu Ludovic XIV, craiul frâncilor, pentru corona 
“Hişpaniei, şi în anul de acum perduse Chella, Enipontul, 
Brisocul, şi Landaviul. Carol al. doilea fecior al lui Leo- 
pold (, numindu-se în 12 Septemvrie craiă Hişpaniel prin 
tată-său și prin frate-său, în 19 Septemvrie au pornit 
cătr& Belgiă, şi trecând prin: Anglia în anul viitoriă ati so- 
sit în Lisbona.» Așișderea scrie Ghebharăi !; dară m mir 
cum pote scrie el? acâstea: 

< Ardelnil nu numai Sai amestecat în răscola ungurilor, 
ci pe Racoți lau ales şi prinţ loruși întrun seim de la 
Bălgrad ; dară generariul împărătesc comitul Robutin aă 
făcut de sau tăiat capul, cancellariulu! comitului Betlen Mi- . 
cloş, carele dimpreună cu iezuviții. cerca se înmaulțâscă pe 
curuți pe. carii de doao orl i-au bătut Robulin, odată la Sibiiu 
și de altă-dată la Cluj.» Dâră saă înşelat Ghebhardi prin 
Ignatie Brentan carele iarăş așa scrisese 3, despre Betlen 
Micloş, măcar că ab fost minciună. A aa 

Despre Ardel ânsuș Betlen Micloș 4, aşa scrie: «In anul 
1703 generariul Robulin ne-aă dat pe mână pe Naghiseghi 
Gabor și pe cel ce robea cu dânsul, caril mar trăia, că 
mulți. murise, ca se'i judecăm no! după legile țerer; sau 

“şi ținut adunare la Bălgrad, şi pe Naghiseghi Laă strigat 
odată, dară eu nam putut face ca se i se isprăvâscă.. ca- 

! Gebhardi in Hist. Hung. Par. | Chron: mundi Cvistiani ad. ann, 
3. p. 341. seqq. 1704. - 

2 Idem Gebhardi 1. e. p. 345, + Betlen „Mos a maga Glete- 
5 Ignatius Brentanus in Epit. ben ad h. Ma 
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usa, că măcar că destul de lung ai ţinut adunarea. Acolo. 

- în robie at perit. bietul Naghiseghi, sau pornit - resmirița, 

muerea- încă i-au murit, pre el Vai dus indărăpt în Sibiiu, 

şi acolo au'dis după acâia Stefan Apor.că ar trebui slo- 
bodit,. căci de au greșit cât de mult, destul au pătimil. 

Aşa Pau tăiat din pente şi i-au dat voe de âmbla. prin 0-. 

raş, -şi a merge la protonotariiă, la. procatoriă, şi la alţii, 
pentru acâsta încă au venit vlădicul cu pater Suniog la 
suberniă de sai jeluit, dară le-aă răspuns Apor ş. c. În 
lucrul acesta, chiar pronia Dumnedeiască aii fost cu mine, 
căci scii de bună samă că cercarea și chinurile ce sai 

întâmplat lu! Naghiseghi, încă mărturisesc, cum că tot sco- - 

pul vrăjmaşilor n'au fost asupra lul „Sarea lanoş, ci a-: 
supra mea. 

«Pater Suniog acela au „venit. la mine în lana lui Mait 
| din anul 1703, ca și cum mi-ar lace cinste, dară numal. 
ca să mă ispilscă ; pentru că în anul trecut pre Gre-care 

“ Toann 'irca, carele era popă românesc şi învățat în limba 
ungurescă şi lătin6scă, şi fusese rival lui Athanasie la vlă- 

„dicie, pentru care sfârșit aa şi plătit la gubernatoriul Ghe- 
orghie Banfi, cum ânsuş sl dicea, 50 de galbeni, Vai prins 
şi il ținea în ferre la mânăstire. Acesta aă scăpat din ferre 
în collegiul nostru -cel din Bălgrad, şi eu pre ascuns lam 
trimis Ja. Aiud,. unde mal doao stptămâni Pam ținut pre 
nesciut, după acâia gubernatorul şi no! ceialalți calvini i-. 
am “prins partea și lam pus în comitatul Hined6rei în pa- 
rohie calvinâscă, sâmbrie încă i-am rânduit, dară nu Laa - 

„fost cu putință a remânea acolo: pentru -cursele câle as- 
cunse și peniru nesălnicia ce o văduse în Naghiseghi, ci 

„au pribegit. Ci se mă întorc la Suniog; între câlelalte eu 
i-am dis: Mare lucru al primit şi greă a înveța pre proști 
preoții -și norodul românesc, cari! nu scii altă nici au altă. 
religie fără numai: Așa am pomenit. Cu dea- dinsul este 
porți se, le vestesci, ce se dice în psalmul 32. Se nu fit 
ca cail şi ca călârii sau muşcoil Ș.. c. Ingrabă aduc cartea
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generariulul, în carea scrie că. vladicul cel românesc, sai 
jSluit că eu Pam chiemat bob şi măgari, deci set fac des- 

“tul, ș. c. Eă i-am scris generariului cum ai fost lucrul Şi 
-am închis cu acdia, Tocma bine de o ia şi vlădicul despre 
sine, îmi pâte mulţeini, că i-am dat nume numai de. cal 
şi de măgarii, și nu şi de boi şi de muşcoiu ce ei tă- 
găduesc. Dară după acâia de câte ori va.veni pater -Su-. 
niog la mine, :nu voii vorbi cu-el fără de mărturii ca se 
nu mal scornâscă de acâstea despre mine. Nici am vorbit 
de atunci cu vlădicul sau cu Suniog.» | 

Despre Țirca cel de Betlen Miclo aci adus, Sumoil Clu- 
in de.Sad!, încă așa scrie! «Pe vrâmea vlădicului Athana- 
sie, ai lost în -Ardâl un om anume Țirca, carele sui dis pe 
sine a fi episcop, şi sta despre partea curuților, şi d6ră nu . 
era sfinţit episcop, că pre:.carii acela i-au preoţit, vlădicul 
Athanasie, şi loann Patachi, următoriul lui Athanasie, a 
doaoa-oară "i-au hirotonit.» Chiematu-sati Țirca acesta loann 
sai Mihail, nu pociil dice, că Betlen Ya. cunoscut, Clain 
doră aii celit în scrisorile numiţilor vlădia, ci din: nemul. - 
lui Țirea, şi atunci, când am fost directoi preste şcolele 
românilor din Ardel încă era preoți și dascăli în Gâmbuț 
lângă Bichiş. | | 

Primind ardelânil strinsă poruncă a împăratului cea la 
anul trecut adusă, sasi ca nisce luătoii de samă ce sânt, 
în 23 Iunie dintru acelaș an 1702 sau adunat în Bălgrad 
la casa comitului Stefan Apor, și tute cinci punturile câle 
în 5 Septemvrie din anul 1699 date înțelepțâsce le-au prii- 
mit prin. scris6rea 'carea o. poţi ceti la Sacadati?; iară 
calvini! şi unitarii în.; anul de acum aă trimis sol la împt- 
ratul pe: Petru Pişpechi, ale eăruia acte așa sună la acelaş 
Sacadati 3: . - 

' Samuel Klain de Szad in 2 Codex Ms. Srakadahianus 
p. 88. seqq. 

3 Dictus Codex Szikadathianus - silvanicae Part. 9. $ 9. . "| p. 82. seq. - 
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«Tălcuirea celor cinci punturi ale împăratului Leopold |, 
ce sai dat lui Petru Pișpechi deputatului calvinilor din 
Ardi și el le-ai primit. - 

«Respuns'aii la greutăţile calvinilor şi unitarilor din. Ar- 
“d6l, care sai: pus prin solul lor în puntul controversiei 

„despre religie. 
„- «Fiind că acâle cinci punturi, ce pentru folosul calholi- 
cilor s'au dat prin preainnălțatul împărat în 5 Septemvrie 
din anul 1699, şi iarăş s'au înoit în 20 Aprilie din 1704, 
şi în 13 Fevruarie din 1702, staturilor şi c6telor 'ardele- 
nesci de sași prin scris6re publică Sau primit, iară de cal- 
vin) și de unitari, ne'nțelegândule aceştea cuprinderea, nu 
Sai priimit, ci s'au trimis la împărăție sol Petru Pișpechi 
ca se întrebe de împăratul ca de un judecătorii mar mare 
în lucrurile câle de religie, ce înţelegere trebue se aibă 
punturile acelea, a căruia cuvintare, ce şi cu gura și în 
scris6re ni s'aii făcut, mult şi cu osârdie cereându-o,” ni 

  

Sau vedut, că“acâle 5 punturi; ca să se zătihnâscă (tă. - 
“îndoiala, așa trebue să se tâlcuiască : 1. Unde sai dat 
dijmele, sau cvartele culva cu contract de pururea şi cu 
cădință de a avea evicţie, acelea se remână la cei ce le 

„aă, şi 16 moștenesc ; iară care dijme şi cvarte le moște- 
nesc supt litul de slujbă hescricâscă de ori-ce religie, a- 

_c6lea catholicul care le dă, după dreptate nu trebue să le 
dea parohului. de altă religie, ci la ar să. Drept acâia Clu- 
jianii cari! tocma în materia acâsta au năzuit la curtea 
împ&rătescă, arată şi cădințele sale înaintea commissiet îm- 
părătescl, și înaintea unui protonotariă, iară într'acâia dij- 
mele. şi cvartele se fie supt secvestru. 2. Măcar că din trei 
candidați, carii se dic în diplomat că trebue trimişi la: 
împărăție, unul trebue se fie. catholic, prin acâia acatho-” 
licil ma! vârtos calvinil (fiind că dintre ceialalți mai pu- 
țin” sânt. harnici de deregătorii de câle mari) nu se iau. 
afară ; ba &nsuș va aduce aminte împăratul de resoluția sa. 
cea. din 14 Mai 1693, şi cea din 18 Aprilie 1697. 3. Ca 

4



in cetăți, orașe şi sate, senatori şi alți deregători mari 
atâța se fie catholici câți și acatholici, căutând la numer, 
așa trebue înțeles. numerul, ca se fie proporțional după 

“mulţimea, acatholicilor şi a catholicilor; iară de catholici să 
se ţină sati între ei să se numere și românii cel uniţi, ca 
cel ce au privilegiurile catholicilor, măcar:că în cât at fost 
pentru nem pânacum numai suferiți:au fost. 4. Fiind-că 
“pacea, întregă slobodenia şi asemănarea între patru religii 
priimite în Arde], trebue să se țină, tote obicâiurile, legile 
şi rânduelile, ce sânt făcute împrotiva religiei catholice în 
commun sati în particular de ori- ce nm, cetate sai oraș, 
cu totul. se strică. Aşa se strică câle ce sânt împrotiva epis- 
„copului lătinesc; a iezuviţilor,. a cinurilor călugăresci şi a 
altora. Fără de care nu sar putea dice a fi plină slobode- 
nia catholică ; ci prin acâstea episcopul. și clerul nu vrea 
a face mutare nici in moștenini, nici în politică.. 5. Ca u- 
nul dintre cei tref: pecetlari al Ardelului să se dea pe mâna 
Gre-cărui catholic, şi la paza arhivurilor să se rânduiască: 
și catholică, sai plinit. Celelalte punturi care s'au resolvă- 
luit în 13 Fevruarie din anul 1702, n'au vreo greutate. 
Pentru că,-ca în expedițiile cele publice tot- deauna să se 
“iscălescă şi un consiliariti catholic, 'acdia se face pentru 
“cinstea religiei, carea o ține prea înălţatul împărat. Că s'au 
luat bessrică din Bărăbanț prin catholici, frică nu trebue 
se fie că se. va: mal face acâsta şi cu alte besârici, ci de 
nu se va sci de carea religie sânt mal mulți, vor eși 'com- 
"misari și vor judeca. Care așa tălcuindu- -se, alta nv remâne 
înapoi, fără numal ca: să se plinâscă acâle 5 punturi, şi 
curtea împ&rătescă pentru slada unor puţini 6meni, se nu 

"se mul ostenâscă, ci pace şi dragoste frățescă se fie între 
toţi lăcuitorii din Ardâl, carea voâsce şi prea înălţatul îm- 
părat. Dat în Vienna în 25 Avgust din anul 1703. 

«E Petru Pişpechi solul staturilor și câtelor reformate 
din Ardel cu umilință 'm& îndestulesc cu tâlcuirea acestor d 
punturi și nădăjduiesc că şi principali! mel se vor îndestuli.» 
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Anul 1704. După ce sau întors Constantin Brancovan în 
„anul trecut de la Odriiă în “Țarigrad, precum scrie Radul: 

Grecân Î, ianicearii, spahil şi bostangii s'a resculat, și în 
anul de-acum nu numai pre cel mal mulți din divan: i-aă 
mutat, ci în locul împăratului Mustafa IL, încă a pus îm- 
p&ral pe Ahmet III. 

«ară Cantemirescii, precum scrie „preavestitul. Enghel 2 
în turburările acestea ai 'năzuit „la ianicear-aga Ceatec 

- si i-a făgăduit mare sumă de bani, de va sta intr'ajutoriiă; 

ca unul dintre dânşii se capete domnia Valahiei. Ceatec le- 
ai şi făgăduit, dară ai învins banil lui Brancovan şi. de 
astă-dată, carele, ca se ușurâze (6ra, ai scris și s'au rugat 
de portă ca se scadă. haraciul cel suise viziriul Rami, şi 
ai dobândit un ferman,. în care dicea sultanul cel noi și 
divanul : că cunosc a fi prea suit haraciul Valahiei, şi că 
trebue să se îminicşorăze. Aga carele ai adus fermanul, ai 
îmbrăcat pe vodă după  obicâii cu căltan și el dimprotivă 

„ai dobândit o minteae blănită cu sobol. După ce sau dus - 
aga, a doaoa di ai venit veste, că viziriul. ianicear-aga,. și - 
mai mulți din cel mai mari sai măzălit și viziriă s'au fă- 
cut Hussain bașa cumnatul sultanului, carele ai pus la loc. 
odihna și pacea între turci, dară n'aii ţinut fermanul ce se 

„dăduse pentru Valahia, ci at cerut mare haraci ca mal 
“nainte. Vodă cu tâtă strădania lui n'aă putut face se scadă 
„mai mult. din. haraci fără numai 60,000 de ler, ceralalți au 
trebuit să se plătescă.. La mutarea acâsta a ocărmuirel tur- 
ces, Brancovan ai chiemat înapol de la Țarigrad, pre a- 
genții săi Thoma Cantacuzenul și lenache Văcărescul, ȘI aul 
trimis în locul lor pe banul Cornea. Brăilul Şi pe păharni- 
cul Stefan Cantacuzenul cu mari daruri la viziriul cel nou 
şi la -chiaia lul.> 

Tot același Enghel 3 dice despre Moldova : «Măzălirea 

1 Radul Gretsân in Ms. Cronico. S G i 3 Idem Engel in .recent.. Hist. 
Engel in -reent.. Hist. Vala= 

chiae part. L. p. 362.. | Moldaviae p. 289.
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lui Constantin Duca, domnului Moldovei din anul 1704, aşa 
o spune Grecân : «Constantin Duca ati necăjit pe bosrii 
se și mal încolo prea iyrănesce. Unii au pribegit din țeră, 
alții au trimis amare jalbe la Țarigrad, ce. nemica au is- 
prăvit, până. când nu Sau făcut viziria Rami- başa, acesta 
mai pre urmă sai mișcat prin jalbele bosrilor Și au tri-, 
mis pre. un capiţi-bașa la Nisul. başa seraschirul din Baba 
cu poruncă, ca se prindă pe Constantin Duca şi se!l tri- 
mită la Țarigrad. Seraschirul aă trimis: 300 de turci de ati 
prins pe Duca cu musrea și Pau dus la Țarigrad; bo€rii 
încă aă luat poruncă, ca îndată se mârgă acolo Și pentru 
ca să se pârâscă cu domnu-săă și pentru ca seşI al6gă 
domn dintre sine. Aşa Sau măzălit Duca vodă dintru a 
doâoa: domnie şi sai sirgunit la Sfâtagoră ; iară moldovenii. 
Şi-au ales șie domn pe păharnicul Mihail Racoviţa carele. 
avea mucre pre Elisaveta fata lui Constantin Cantemir şi 
a domnit un an de la 1704—1705. Mihail Racoviţa, pre- 
cum se vede sau făcut domn Moldovei, în tâmna din a- 
nul 1704.» | . 

Despre Ungaria şi despre Ard6l aşa scrie Catona 1: : «Des- 
pre Paul Seceni arhiepiscopul din Colocea nu putea avea 
ungurii vre un prepus pentru câle ce făcuse în anul 1696, 
când tăcând ca nisce amorțiți cel mal de frunte unguri, numay 

* Sîngur ai arătat ministeriului din Vienna, că țera ungurâscă - 
nu se pote ocărmui după legile nemţesci. Drept acâia Leo- 

“pold I, prin epistola sa cea din 2 Tanuarie pre. acesta lau lri- 
mis mișlocitoriă de pace la curuți. Acesta au și scris lui Ra- 
coţi în 28 Ianuarie, şi Racoți i-aii răspuns în 5 Fevruarie din 
Mişcolt, și Seceni pe 20 Martie aii mers la dânsul în Ghion- 
ghioș se vorbâscă la olaltă. Isprăvind vorba cu Racoți pre îm- 

“p&ratul lau însciințat despre dânsa în 2 Aprilie; apol iarăş; 
vorbind în satul Pâche cu Racoți, ale căruia cereri în 19 Maiu 
le-au scris la imperatul, ci împăratul nu le-ai primit, pentru 

N 

1 Katona in Epitome Chron. ad h. a. 
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acâia nădejdea de pace încă at perit. Până când sau Vor-. 
bit de pace, de la arme n'ai încetat, şi nu se bătea numai 
Racoți, Berceni și Caroli cu - nemţii, ci şi Simon Forgaci, 
carele pentru acâia âă trecut la curuti, pentru că împăra- 
tul nu pre el, ci pre Ioann Palfi au pus ban Croaţiei, 
Caroli ai trecut Dunărea, pre la Cialacheoz Şi unindu-se cu 
Bezeredi, ai cuprins pe sama lut Racoți, Camiza, Ciac-,, 

„.tornea, Alba-Crăiască, Sabaria, Ghinziul, Șarvarinul, Suhu- - 
tardul, Chermendinul, Lindva, Rustul, Chișmartoniul, și tot 
ținutul de la Muracheoz şi tot locul cât este intre apele 
Dravului și a Laitei, luând afară Şopronul, Fracno şi Ne- 
metuivarul. Însuș Racoți, la sfârșitul lut Ianuarie au luat 
Tocaiul, apoi ai mers la Mişcolţ şi acolo ai petrecut. ceia- 
laltă parte a ernel; de acolo cătră sfârşitul lul Martie după 

-ce aii vorbit cu Seceni ai mers la Agria, prin Simon For- 
gaci au bătut cetatea, întru al căruia ajutoriă și apărare 

mergea generariul Haister după ce a fugărit pe Caroli de 
cătr& Vienna, unde năvălise, şi au învins pe cel dea drepta 
Dunărei, dară pe cale ai audit că Agria sau perdut prin 
sfada între sine a străjarilor. Drept acâia mutându-și sfatul, 
iară au trecut Dunărea pre la Comarom, şi ati fugărit. pe 
Berceni carele îl sta împrotivă, până la Sered. larăş resco- 
lindu-se cel de a drepta -Dunărei, Haister sau. mâniat căl 
pOrtă și de o parte şi de altă parte a Dunărei, şi aă tri-,, 
mis pe Palfi de a stânga Dunărei, carele au scris lu Ri- 
câni, la ce loc să se întâlnsscă,. dară cărţile acestea le-au 
prins Berceni carele avea 15000 de ostași cu sine şi pe | 
Riceni, strâmtorindu'l la muntele alb, lau prins și at tăiat 
'700 -de lobonţi (aci însemnă că lobonţi Sai numit cei ce 

ținea cu casa; Austriei, iară curuți carii erau împrotivitorii 
ci, Într'acâia Haister mergând la Alba. Crăiască în 23 Maiti 

ai tăiat 500 de. curuţi, şi pe celalalți i-au fugărit cătră Ves- 

prim, ci mergând acolo Haister' au ars cetatea. De aci în- 

- torcându-se la Iaurin opt-spră-dâce mil de curuţi, pe cari! îl 

| 'povăţuia Forgaci, i-au împrăștiat numai cu 4000 -de lobonți; 

| Cronica românilor. Tom, HI ” _ , 29 
| .
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Caroli tărdii ai venit întru ajutoriul “lu! Forgaci în 13 
Iunie cu 3000 de curuți. Haister pe Rabatta cu știril lui 

încă Pat bătut la Suhutard. A | 

„Norocul acest îndoit pe âmbe părţile la acâia le-au adus 
de au început a socoti de pace, încetând cât-va timp de 

la arme. La încetarea de la arme Racoli cu atâta mat 'lezne 

Sai plecat, &ă ati audit că stea lu! Leopold tare ai bă- 
tut .pe gallo-bavari de doao ori, întâiu la muntele Nolan 

tăind 7000, apoi la Hecştadiii tăind și prindând 25000 şi 
rănind 5000 dintrenșii şi luând.tstă- Bavaria cu multe ce- 
tăți dincâce și dincolo de apa Renului” împreună și Lan- 

daviul. -Ci împăratul Leopold vrând se. aibă râgaz, de a 

înmulți oștile, iarăş aii scris arhiepiscopului Seceni. că el 

poltâsce să se facă mai mare adunare la pace în carea se 

fie de faţă şi solii anglilor și at hollandilor. Ținendu-se adu- . 

„marea acâsta în Şemniţ, Racoți după ce ai înțeles în Oc 
tomvrie că. Cașșovia și Eperieșul sau supus lui, necum se 

fie vrut pace, ce au adus tunurile din Caşșovia, se bală 

Leopoldopolul. Că se ajute Leopoldopolului, Haister de: 

la apa Moraviei ai 'trecut la Tirnavia. Acolo au mers şi 

Racoți. cu 30 de mil de curutţi, și în 25 Dechemvrie lovindu- 
se cu lobonţii, începuse a învinge, dară trecând căpitanul 

Șarodi de la curuți la Nemţi, aii învins aceştea. Dintre cu- 

ruți, precum de doao Ori î- au numerat un călugăr, ai pi- 

cat 180, măcar că Vagner scrie că ar fi cădut 1500. Aşa 

dară pe Racoți mat mult Pai năcăjit ruşinea, că aă trebuit 

se fugă, de căt pârderea. Mal așa au curs războiul şi în 

"Ardel, “carea (6ră numa! generariul Robutin o -au ținut: 

pentru că acesta din. propria sa argintărie bătând 200,000 

de îlorinţi, cu banii aceștea aii plătit Gstea, și pre ardel6- 

nil cel ce în anul de acum își alesse prinţ pe Racoți, i-au. 

- bătut şi la Sibiii şi la Cluj.» 

- Ghebhardi 1, după ce ai scris tote câte le dice Catona, 

1 Gebhardi in Hist. Hungariae Part, 3, p. 348.



"dice că condiţiile lui Racoți câle din adunarea dala Șemniţ, 
care nu le au primit împăratul Leopold I, au fost acestea: 
ca Racoți se fie prinț Ardelului, dară supus împăratului ; 
ca” staturile din Ungaria se albă titul de: confederați ; ca 
ungurilor .se li se întorcă slobodă alâgere de craiă; ca pe 
palatinul Paul Esterhazi se” măzălscă, şi în locul lu se 
“pună palatin pe Berceni; ca toţi deregătoril nemțesci se 
iasă din Ungaria, și ca articulul. cel din decretul craiului An- 
dreiii IL șters să se 'pună îndărept. 7 

Anul 1405. Prea vestitul Enghel întrun iyp scrie lucrurile 
ce se ţin și de Moldova și Valahia, numa! timpul îl prea 
amestecă, ca cum şi-ar fi uitat de sine: că scriind: despre 
“Moldova ! pune anul 1705, iară când “scrie despre Valahia? 
însâmnă anul 1704, ţinând într'amândoao. locurile și lunile 

i „şi qilele. Eu fiind că el tot întrun typ scrie, voii aduce 
cuvintele lui câle din Istoria Valahiei, mutând numai anul, 
care cuvinte așa sună: «La inceputul lut Iulie din anul 1705, 
Brancovan ai măritat: pe Ancuţa fiia sa după păhaenicul din 
*Moldova Nicolae, feciorul vornicului Iordache Rosset, Mihail 

„Racoviţa domnul Moldovei au trimis [a nunta acâzta în locul 
“său nanaş pe comisul său cu cuvidsă glâtă. La pofta lui Do- 
sitheiu patriaehului din Ierusalim Brancovan aă mal îmmă- 
rit bessrica S. Gheorghie din Bucuresci, şi lângă dânsa au 

„făcut o mânăstire. Deci aă mers la petrecerea sa cea de 
vară şi de lâmnă. În Târgoveşti, rea vâsle-i-au venit: că 
sau măzălit viziriul  Hussain și în locul lut s'aă pus Ahmet 
Calagelul om nesăturat de bani ; drept acâia au scris a- 

| genţilor s&i la Țarigrad ca limpariă să se nevoiască al. 
trage spre folosul Valahiei. Viziriul acest nou tâte orăndue- 
lele c6le păn'acum ţinute, le-ai schimbat, că pentru: tâtă - 

- cisaniga trimetea de făcea cheltuei, așa dacă trebuiă nu 
-mal puțini, ca se plătescă vre o lElă militărescă, trimitea 

  

1 Engel in recent. Hist. Moldaviae 2 dem Engel in recent. Hist. 
p. 290. o Valachiae part, 1. p. 362 seq.



  

pe imbrohorul. său în Valahia, de unde apoi irecea în Mol- 

dova. ———di după trel luni nesăturatul Ahmet Calagleul 

S'aii măzălit, şi în locul lui s'a pus viziriă Mehmet: bașa 
om blând, carele pretenâsce aii primit darurile lui Bran- 

covan, şi au făgăduit că părințescă grije va avea de Va- 

lahia. - Ă 

Cât sau făcut Mehmet bașa viziriu în anul 1705, îndată 
ai măzălit pe Mihail Racoviţa vodă din Moldova, şi ati. pus 

în locul lui cu a doaoa domnie pre Antioh Cantemir, duş: 

manul lui Brancovan. Grecân dice, că el nu scie pricina 
pentru carea sai făcut mutarea acâsta în Moldova. Patro- 

“mul cel mare al lui Brancovan,. împeratul Leopold I, încă 
au reposat în 5 Maiii din anul acesta 1 705. Aşa dară Bran- 

covan îngrijat fiind aă chiemat înapoi pe Stefan Cantacu- 

zenul din "Țarigrad, şi ai trimis pe lenache Văcărescul și 
pe Drăghici căpitanul aprosilor din Cămpina, agenţi la . 

Țarigrad, şi ai trimis şi haraciul întreg. La începutul luk 

„Iulie fiind fârte mare căldură în Bucuresci, Brancovan. în 9 
lulie ai mers la Târgoveşii, unde au trimis la el Antioh 

Cantemir domnul Moldovei pe cumnatu-s&ă hătmanul Lupul 

"Bogdan, de si-aii arătat pretensugul, Brancovan încă ai pri- „Bogdan, ș ț şugui, p 

mit pretenşugul acela şi ospetând pe solul în opt dile după 

olaltă, apoi în 25 Iulie au trimis și el la Antioh pe ginere- 
său Șerban cu multe complimenturi. Preste vară Branco- 
van și-aii petrecut .pre lu mânăstiri şi pre la satele bosri- 

lor, apoi cu începutul lui Noemvrie sau înturnat în Bu- 

“curescl. > 

Despre Ungaria și despre e Ardăl fiind că Catona !, şi Gheb-. 
hardi? prea încâlcit scrii la anul de acum, eu dintr nşii şi 
din Vagner3 numai pe scurt și mal chiar le voii scrie cele : 

ce Sai întâmplat. Așa dară Racoți după ce aii perdut bă- 

taia de la Tirnavia, în anul trecut, în anul de acum ait 

! Katona in Epitome Chron. ad h. a. — 2Gebharâi in Hist. Hung. 
Pat. 3. p. 348. seqq. — 5 Vagner in Hist. losephi |. p. 59—66.. .
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„trimis pe Simon Forgaci cu' 14000 de curul în Ard6!, şi 
pre Alexandru - Caroli cătr& Austria. Acesta v&dând împă- 
ratul Leopold I, iarăş au început a lucra de pace, ci bol- 
năvindu-se de idropezie au murit în 5 Maiu din. anul -a- 

„cesta 1705, în vârstă .de 65. ani, fără 33 de dile, după ce: 
au oblăduit în Ungaria 49 de ani [fără] 33 de dile; lui 
Leopold 1, i-ai urmat fiul său cal mal mare Iosif |, 
vârstă de 27 de any, carele iarăş au vrut să se împace 
cu curuții, dară curuţii nau primit pacea, ci în seimul lor 

„de la Secen ai: ales pe Racoți al confederatelor.staturilor - 
Ungariei dux. Impe&ratul Iosif I, încă aă mutat pe Haister - 
generariul cel vestit din Ungaria, și în locul lul aă pus pe 
Herbevil, carele mergând spre. apărarea - Leopoldopolulu! în-. 
tre Bazichiu și Bibersburg la satul Pudmeriţ aşa de vite- 
zesce sau lovit cu 30000 de curuți, de ai luat de la. dân- 
și 30 de tunuri şi multă zăhărea. Iară Battiani, carele se 
poreclea cel orb, cu 7000 de curuţi în luna lut Avgust au 
prădat Slavonia. E i 

Despre Simon Forgaci cel de Racoți trimis în Ardi, a- 
fară de altele, acâstea scrie Cerei Mihaiă 1: <Nenumărată | 
6ste fiind cu Forgaci — — — ai pornit de supt Mediaș și 
tăbărindu-se la Blaj, de acolo: aleși ostași aă trimis caril 
au năvălit nâptea în șanțurile de la Turnul Roşu, şi tăind 

„pe commendantul locului, pe nemți i-ai prins vii, şi rațio- 
nistul de la Turnul Roşu Stefan Şincai au perit acolo, iară 
pe nemţii cei prinși i-ai adus la tabără.» Stefan Șincai a- 
cesta au fost frate cu Andrei Șincai al căruia nepot sânt 

" Gheorghie, carele scriu acestea. 
Merge: mal încolo Vagner și dice, că generariul Hecbe- 

vil la începutul” lui Septemvrie ai pornit cătră. Ardăl, Şi 
trecend Tysa pre la Seghedin pe sfârşitul lui Octomvrie ai 
agiuns la Oradea-Mare. De acolo după ce și-au odihnit 6s- 
tea în doao dile, sai dus cătră Gibău unde-îl aștepta Ra- 

, 1 Cserei Mihâly az Erdâly Historiâban ad h. a.
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coți, Forgacl şi Antonie Esterhazi cu 30000 de curuţi, pe 
“caril în 11 Noemviie tare i-au bătut, luând de la dânșii 
28 de tunuri, 50 de steguri și tote carrele câle de bogagie. 
Șlikkie ai scris, că dintre curuţi ai perit 4000, dintre lo- 
bonţi 144 şi sau rânit 306. După ce ai venit la Cluj, fârte 
mulle ai aflat, care le gătise pe 17 Noemvrie, când era 
se rădice prinț pe Franțisc II Racoți. Decl în scurt timp 
luând, înapoi cetăţile câle mai de frunte, tot Ardâlul ai 
aşedat : ci Battiani cel cerb din. Slavonia până la oştezele 
Vienne -tâte le prăda, şi Ioann Palfi de frica lu! se tră-: 
sese în Neoștadii. Ii - 

Tot întru acesta an s'au ținut commissie camerăticescă 
la Sibiiu, din carea s'au dat scrisdrea acesta !: «Fiind că 
prea- -luminatul şi prea-cinstitul domnul Athanasie arhiepis- 
copul de legea: grecâscă “a bescricel resăritului prin Ard, 
_cerusă cu numele stu și a tot nemul Românesc cel de cu- - 

rând unit, prin inștanţie, ca casa cea. din afară de cetatea 
Bălgradului,. ce în anul 1700 se rânduise de pinzărie, iară 
apol n'ai plăcut pinzetarilor, să se dea numiţilor români 
mal vârtos ca seși rădice într'ensa șc6lă românescă şi lă- 
linescă,. şi pentru acesta și commissia. camerăticâscă,. ce 
este acum în Ard6l, disa cerere a prea-luminatului.şi prea- 

„ cinstilului domnului arhiepiscop o ar fi ajutat prin . infor- 
maţia sa, și ar fi și luat în luna lui Avgust din anul 1703 
înalt intima! de la curte, că chesaro-crăiască maiestatea sa 
ceruta casă domnului arhiepiscop şi de curând unite! com- 
munităţei românilor milostivesce o au dat şi au poruncit 
să se dea, ci pentru pornirea rescâley, carea încă ţine, fi- 
ind că cu fapla a se da pân' acum n'aă putut, drept. a 

_c6ia pentru mai bună securitate a domnului arhiepiscop și Și 
a nemului românesc prin cessionalele acestea se dă lor 
numita, casă Și L6te pertinențţiile ce să țin de dânsa, cu nu- 

1 Cessionales Commissionis apud Samuelem Klain de Szâd de Me- 
tropoli Transylvaniea Part. 8, $ 3. 
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mele împăratului, așa ca când Dumnedeiă [va da] mai bune 
vremi, casa acâia se o potă cuprinde, face, moşteni ŞI în- 

“târce spre folosul may sus- dis, după cum vor vrea, întru 
a căruia mărturie cessionalele acâstea le-am iscălit şi întă- 

-rit cu peceţiile n6stre în Sibiiă în 5 Maiu din anul 1705. 
“Toann Onorie comitul s. împărăției romanilor și domnul 
de Sesan. L. Baro în. Vierdiag, al chesaro- -crăiescel măriri 
camerarii şi consiliariă la cămara de curte și al commis- 
siel camerăticesci din Ardel president c..m. s: Gheorghie 
Echeles c. m. s. 

Anul 1706. Tot scopul mei aii fost și este ca în Hronica.. . 
acesta se adeverez acâlea care sânt de lipsă spre înțelâge- 
rea şi sciința istoriei. românilor; iară nu se scriă tote mă- 
runțuşurile din care necum n6mul, ci nici private familiile - 
românesci pol avea vre un folos: “Drept acâia trec scrierea, 
Jucrurilor, ce se țin de anul de acum, 'carea "Radul Gre- 
cen! prea pe lung o scrie, și o pun numai după prea- 

| vestitul Enghel 2 carele dice: «În luna lui. Januarie din a- 
nul 1706 sau ținut nunta lui Constantin Brancovan celui 
tiner cu fata lui Balaş păharniculul din Moldova, carea nuntă 
domnul Moldovei Antioh Cantemir o ai împodobit prin tri- 
miterea, spătariului săi, loann Niţe, carele era rudenie cu 
Cantacuzenil. despre mumă. Atunci. ati logodit şi Antioh 

“Cantemir pe Maria fiia sa după Radul, alt fecior al lut 
Brancovan.  Ali-bașa viziriul cel noi prin 6re-care selicter 
în luna lui Aprilie din anul 1706, mare sumă de bani ai 
slors din Valahia şi din Moldova.» 

Despre curuți scrie Catona3: .<După seimul de la Secen, 
Berceni cu șese lângă sine, luâna cărți de credință în 6 
Octomvrie 1705, de la Racoți sai dus la Tirnavia; și atât” 
au încâlcit tractatul cel de pace, cât nu lauă sciut descâlci 

1 Radul Greisan: apud Engel in 2 Engel in recent, Hist, Mol. 
recent Hist. Valach. Part. 1, p. | p.:290. " 
363. seqq. E | 3 Katona in Epil. Chron. ad h. a. .
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solii împăratului Vratislav şi Seceni, ba încă. nici soli! an- 
glilor şi at hollandilor, şi trecând anul 1705 în anul 1706 
Racoți au strins la: Mişcolţ pe cel -25 de senatori . al st, 
unde s'au sfătuit despre câle doao millisne de bani de a- 
ramă ce se bătuse la începutul curuțimei. Acum iarăş pol- 
tea Racoți, să 'se bată pre alâța, dară neguțetorii pentru i 
netrâba banilor acestora au suit prețul marfelor sale; no- 
Dilii s'au serăcit, căci cu banii aceia niel ÎȘI putea plăti 
datoriile nici a'și: rescumpăra zălogele, totuși Racoți ai do- 
bândit, ce ati poftit. Tot acolo saă orânduit Și acâia, ca 
se facă pace cu împăratul Iosif 1, carele ca un iubitorii 
de unguri şi de binele de obște la tâte, câte se cuvinea | 
era plecat, și condiţii încă au scris în 6 Martie, supt care 
să se încâte de la arme. Încetarea de la arme sau pus 
din “15 Aprilie până în 1 şi 5 Maii, apot până în 30 Iu- 
nie, precum ărată . rescriptul din Vienna în 11 Maiă dat, 
Și cercând pe Racoți întâiă prin musrea luj,. carea s'au 

„Slobodit din robia de la „Vienna, apol prin sora luj, carea 
era măritată după Așpermont, mal pre urmă prin comitul 
Vladislav, și făgăduindu' marhionatul 'cel oblăduitoriti în 
Germania, Burgheu, cu ţinerea tuturor dominiurilor sale 
din Ungaria, încetarea de la arme încă o au lungit până 
în 13; apol în 24 Ilie, numai să se lase de „Ardel, ci 
Racoți n'a vrut, alițat. fiind mal vârtos de Berceni, pre- 
cum 6nsuş mărturisâsce. Stricându-se tractatul cel de pace, 
Racoți ai bătut Strigonul și ai şi luat prin lenevirea pre- 
fectull Cuclender; dară Ștaremberg iarăș Tau luat îndă- 
răpt străbătând prin șanțurile de la Corva; că Racoți ne- 
întărind zidurile lăsase Strigonul și mersâse spre apărarea 
Cașșoviel, carea se bătea de Rabutin. Vagner vrea se mân- 
tuiască pe Rabulin, că aşa îngrab sau tras de la Caşșovia, 
și Racoți mărturisâsce,. că aşa de rei au stat Cașșovia, de 

„au gândit că mal nainte de a sosi el, se va lua. Rabutin 
trăgându-se la Debrețin şi audind că Lavrentie Pecri ai 
turburat Ardâlul, după ce ai eșit el dintr'ânsul, au trimis 
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la. Tighei cu o parte de oști înapoi, carele trecând în 
Arde], ducând zăhărea în Sibii şi luând pe străjarii din: 
Cluj, au bătut pe 'curuţii lui Pecri la Cucârde. Iară Racoți - 
după adunarea din Roșnavia ati mers de ai întărit Caşşo- 
via, şi pre iezuviţi i-au sârgunit din Ungaria după rându- 
iala -seimului din Secen, pentru că nu sai lăsat de pro- 
vincialul din Avstria.» " Așișderea.. scrie Ghebhardi 1, ci și 

* Ghebhardi și Catona ai luat ale: sale din &nsuș Racoți? 
Şi din Vagner3. în anul de acum Sai întărit și privilegiurile 
sârbilor prin imperatul Iosif I, cum arată: diplomatariul n6- 
mului illyricesc £.: o 

Anul 1707. La anul de acum așa scrie prea-vestitul En- 
ghel5: «Fiind mare ciumă în Bucuresci Constantin Bran- 
covan vodă Crăciunul din anul 1706 au serbat în Târ:! 
govești, unde au venit la el episcopi) Climent proin de la 
Odriiă, şi Athanasie de la Drăştior, în 5 Martie din anul | 
1707 Sai înturnat în Bucuresci, şi fiind că ţinea războiul | 
între Carol XII craiul svecilor şi Petru I, împ&ratul mus- 
canilor, i-ai venit poruncă, ca supt îndreptarea lu osul 
bașa de la Baba și cu ajutoriul lui Antioh Cantemir .dom- . 
nului Moldove! se întărâscă Benderul, la a căruia întărire 

„ sau poltit zidari 100, bărdaşi 200, lucrători 2000 şi carre 
"350. Aceştea toți aii trebuit se fie la Bender înainte de 
Sângiorz, drept acâia sai și trimis în 6 Aprilie. După Paşti 
au pornit și vodă, ci mergând ai luat. poruncă după plă- 
cerea sa, şi în 3 Maiă sau întors la Bucpresci. Aci fu cur: 
tenit de Hrysant noul patriarh al Ierusalimului, nepotul de: 
soră al reposatului patriarhului Dositheii, carele fus6se mar - 
nainte episcop în Chessaria, şi pre acesta Pai chiemat, ca 

1 Gebhardi in Hist. Hung. Part. |. - « Diplomatarium Nationis Ilyri- 3. p. 352. seqg. | SI i ! 2 Rakotzi des revolutions de la | cae Part. [. p. 15. et Part. Il. p. 19. 
Hongrie. :  .: . 

3 Vagner in Historia de lose- Ț 
pho I. IN | chiae Part. |, p. 364%. seg. 

"5 Engel în recent. Hist. Vala=
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se sfințescă mânăstirea cea noao a S. Gheorghie din Bu-.- 
curesci, Ce bucuros ai făcut Hrysant, pentru că mânăsti- - 
rea cu tâte veniturile şi cu un han era închinată besericei 

de la mormîntul Domnului din Ierusalim. La litia in ca- 

rea mâște de ale S. Gheorghie încă s'au dus în mânăstire, 

au fost de faţă Dionysie al Trinovului, Climent proin al 

Odriiului, Avxenlie al Sofiei, Maxim al Ieropoiului, Neofit 

al Sevastiei, Mitrofan al Nisser,: Macarie al Varnei, Anthe- 

mie al Râmnicului ş. c. După prând.prințul-ai dăruit pa- 

triarhului şi fiesce-cărui arhiereu câte o năframă, în care: 

era legaţi câte cât-va galbeni. 

In 3 Iulie. au eşit vodă la Matressari ce se chiamă de 

la pânza cea multă ce se ț6se acolo; aci i-ai venit veste - 

că Antioh Cantemir iarăş sau măzălit şi în locul lui s'a 

pus în Moldova cu a doaoa domnie. Mihail Racoviţa, în 19 

Iulie sau înturnat vodă la Bucuresci, și în 25 Avgust sait 

întors ginere-săă Șerban de la Țarigrad schimbat fiind prin 
căpitanul Starin. Curînd după acâia au venit capiţi başa 

clohodar, Ali aga, şi ai adus un ferman, ca toți: turcii şi 

cela-lalți lăcuitori de preste Dunăre, cari! trecuse Și se-a- 

şedase în Valahia, să se ducă îndărăpt, slrieânduli-se ca- 

sele și luânduli-se dobitocele, care lucru i-au plăcut lul Bran- 

covan, măcar că la 25000 de bulgani și de sârbi sau tre- 

„cut înapoi. — — — Mal încolo au venit vâste că au murit 

Gavriil patriarhul din Țarigrad, întru a căruia loc sa pus 

putriarh .arhiereul' din Chessaria. Până în. Octomvrie din a- 
nul 1707 care ai fost al 19 an al domniei lui Brancovan, 
au scris Radul Grecea. istoria sa:> | 

Despre curuţi scrie Catona 1 precum urmeză: «Când în- 
 torcea: Staremberg ținuturile de la riul Vagului la credin- 
cioșirea împăratului, şi apăra Austria de curuţi mal nainte 
de a se înturna Rabutin, Racoți au mers la Murăș-Oşorhsiă, 

ŞI la începutul lui Aprilie Sau vestit prinţ Ardelulul, de 

N 1 Katona in Epitome Chron. ad h.'a.
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unde întarnându- -se în luna lui Maiu ai ţinut seim la Onod. 
Aci după ce ai arttat cărţile celor din comitatul 'Turoţu- 
lui, pe deputaţii aceluiași comitat reă i-ati pedepsit, că pe 
Melhior Racovschi, Berceni cu mânia sa Vai tăiat, iară 
luy Cristofor Ocolicâni, cu judecată i-au tăiat capul a treia 
di, şi tot comitatul Pai şters din numerul altor comitaturi, 
împărțindu'! în patru părți. şi împreunândull cu cele din . 
vecini. — — După ce au. făcut acâstea la atâta au venit 
seimul din Onod de pre. împeratul Iosif Î, încă Pau măzălit 
din crăimea Ungariei. Ce n'au primit palatinul Paul Ester- 
hazi cu cel mai de frunte din Ungaria precum arată Seghedi 1.» 

lară Ghebhardi scrie?: <Comitul Gvedo Staremberg în 
anul 1707 ai bine îngrădit tot cât era de la Trencen până 
la Leopoldopul de cătră IJogaria. Putea craiului frâncese: 
încă au scădut; pentru că pe patriathul Climent “XI ca- 
rele îşi unise armele cu ale lui Ludovic XIV, asupra îm-. 
peratului, la acâia Vaii adus oștile împărătesc! de au .tre- 

- buit: să se lase de legătura cu frâncil ȘI se . facă câte le. 
poliea împăratul Iosif [. Drept acdia curuţii nu mal putea 
avea. nădâjde în frânci, și patriarhul încă i-au afurisit de. 

„nu se vor supune împăratului, ca unul pe l6ge încoronat 
craiă al lor. Afurisania acesta pe mulți catholici i-ai adus 
de s'aă lăsat. de Racoți, şi întorcându-se la împăratul multe 
cetăți. ai supus lul. „Prolestanţii încă a început a avea, 

“mal "mare încredințare cătră împ&râlul, că'le dăduse la cel 
din. Silesia pentru Carol II, craiul Sveciei 120 de bes6- 
reci şi nădejduia, că și în Ungaria așa va face, fiind-că în 

“anul trecut 1706, murise cardinalul Colonici, Şi urmase în: 
mropola- Strigonului prinţul de Saxonia,. carele ânsuş era 
ăscut din părinți protestanți.» e . 

Anul 1708. Doi Iosifi at împărăţit din avgustă casa Au- 
striel, Și amândoi aii fost fârte minuinați : al doilea supt. 

1 Szegedi in Tip. Regni Hung. —2 Gebhaăi în Hist. Hung Part, 3 
365.
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carele ai resuflețit românii, și ei atunci înflorind mult pu-. 
team, cum se va ar&ta la locul, săi, pe'toți i-au covârşit, 
cel dintâii isprăvindu'si trebile cu verhovnicul preoţesc, 
precum se cădea, şi ei am arătat la anul trecut, aă porun- 
cit să se facă seim la Pojon, la: care seim s'au chiemat şi 

„Franţisc II Racoți cu aleșii lui, dară n'au mers, - precum 
poți ceti la Belie 1. -Intracâia Racoți cu ai sti cu totul se 
slârma și mult cuteza, măcar.că pururea cu pârderea lor 

“până ce și-au rupt capul Și li Sau frânt cârnele la Tren- 
cin. Pârderea curuților de la Trencin așa o scrie Vagner2: 

«După ce at trecut Staremberg la stea din Hispania, 
preste 6stea din Ungaria iarăş sat pus mal mare genera- 
riul Haister. Acesta în'2 Avgust 1708, mergând. la Uişelin, 
au înţeles că Racoți, Berceni şi-t6tă stea cu. florea curu- 
lilor sânt preste. riul Vagului tocma aprâpe. Deci Haister 
la dâce câsur de n6pte au pornit-cu stea. sa, și trecând 
Vagul de cătră dio ai nimerit la strâjile curuților, pre care 

„le-ai lugărit tre! fertae de c6s, până ce ai dat preste tâtă 
6stea lor.” Aci întoreându'şi stea ai dat. bătae vitezesce şi 
întâii ai învins pe călăreți, cari! ai scăpat la păduri și la 

munti, apol Sai: apucat de pedestrași şi pre aceştea încă 

i-ai bătut şi: i-au împrăștiat. Atâţa de odată nai perit 

dintre curuți, câţi aci, că precum aă scris Haister, carele 
nu' se lăuda pe sine, şese mil s'au tăiat acolo pe loc.. Ra- 

coți din dioa acdia începând nau maj putut strânge ste 

- cuvi6să, că cel mai zdraveni curuţi perdându'şi nădâjdea, 

carea 0 avusâse sau plecat şi sau: lipit de lobonţi.> Mo- 

şul mei despre mama Anna Ghereg Nicolae, precum po- 

vestea. el, încă pe vremea -acâsta aii trecut 'de la curuți la 
lobonti» şi au fost întraceştea căpitan până la pacea de la 

Satmariu, când sai lăsat de ste şi întorcându-se a casă 
la: Râci sati căsătorit cu Ruxanda Terec din Săcal, care 

1 Belius N. H. “Tom. IL. p. 389. — 2 Vagner in Hist, Iosephi 1. 

p. 241, 
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sate sânt în câmpia. din. comitatul Turdei. Trecut'ati atunci 
la lobonţi și Ladislav Ocicai cu 900 de curuți, dară pe 
Bezereţi, carele şi el vrea se trecă cu tot regimentul săi, 
lau vindut Gre-care prâten al lui, Și prindându!, i-aă tăiat | 

„capul din porunca lui Racoți în Şaroş-Patac, cum -mărtu- 
ris6sce diariul lui Revențchi 1; și Vagner2. 

In Ardel încă nu bine ai curs lucrurile lul Racoți, pen- 
tru că generariul Rabutin au învins pe secuii din Giugeii 
şi din Ciuc cari! ţinea cu Racoți, şi următoriul Iul Rabu-. 

„tin generariul Cricbaum a fugărit pe Caroli din Ardsl, ca- 
rele întrase cu 10000. de curuţi precum arată acestea Ca- 
tona? şi Ghebhardi. 

„Anul 1109. Despre Valahia scrie prea vestitul Enghel 5: Del- 
chiaro și Cantemir ne încredințeză despre ceva. ce nu serie ! 
Grecen, adecă: că Brancovan în anil în, carii era mai turbu- 
rată porta tureescă, au trimis în banco de Vienna, în Veneţia 
și Braşău bani pe camăta, ca se albă apoi de unde trăi, 
„de cumva - sar întâmpla, se trebue se iasă de supt oblă- 
duirea turcescă. Acesta încă scrie Cantemir, 'că Brancovan.. 
acum începuse a se înțelege cu ruşii cu și nemlii; cu! -nem- 
ţii ca 'vedându-se în primeşdie se pstă fugi în ținuturile | 
chesaro-crăesci ; iară cu ruşii, pentru că acestia se apropia . 
de românime, după ce ai bătut Petru 1, în 27 Iunie din. 
anul acesta 1709, pe Carol XII craiul: Șveciei la Pultava; 

“şi la Petru 1, ţinea Brancovan sol pre unul ce se chiema 
David ; iară după acesta pre altul ce se: numea Castroit. 
Prin acestea ai și făcut Brancovan: legătură cu Petru 1, 
ca de se va rădica, acesta .cu războit asupra turcilor, Bran-. 
covan se țină cu el, se întărâte pe sârbi şi pe bulgari ca 
se se adune până în „30000 de într'armați, şi se dea ză- 

1 Revitzki in “As, Diario de: 4 Gebharăi | Co: 308. 
Racotzi, - ” ” ” 

2 Vagner |. e. p. 245, seg. - 5 Engel in recent, Historia Va- o .3 . . 

h. „alonn în Epit- Chron, ad lahiae part. I. p. 365. seg. 
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'hărea pentru tâtă, ostea, pentru care împăratul Petru ], încă 
ai numerat- pe Brancovan între cel ce ai stemma rându- 
dul S. Andreiă, şi multe altele i-au făgăduit.» 

Despre Moldova tot acela E Eoghel 1 scrie : «Carol XII, scă- 
pase în Benderiă, carele ai pârit pe Mihail Racoviţa dom- 
„nul Moldovei, că se înţelege cu. împăratul Petru I,.și spre 
„mal mare apărare şi probă au adus acâsta, că fugind din: 
bătaia de la Pultava 'o parte de svezi cu povăţnitoriul A- 
lecs Ghillencroc, şi -scăvând în Cernăuţ Mihail Racoviţa ai 
însciințat despre dânşii pre împăratul Petru, carele aii tri- 
mis de i-au tăiat şi prins. La apărarea acâsta, pârla aă po- 
vuncit seraschirului din Drăștior, de în Noemvrie ati prins 
pe Mihail Racoviţa, şi în locul lui ai pus domn Moldovei 
pe Nicolae Maurocordat. > 

* Cerei Mihaiă * încă scrie : «Din războiul de la Pultava 
fugind ca la o mie de sveci şi nevrând el a mârge cu cra- 

„iul între tătari, sai aședat în Moldova, de unde unit aă 
trecut în Ard6l şi sau bătut între nemți, iară asupra ce- 
or ce ai remas în Moldova ai. venit muscanil din Polo- 
nia și pre unil i-au tăiat, pe ceialalți i-au robit. Împăratul 
turcesc pe Ravoviţa vodă. din Moldova, pentru că .n'aă a- 
părat pe sveci, ba încă sai înțeles cu muscanii, lau pră- 
dat de tote și Pai prins, iară în locul lui ai pus domn pe: 
ciohodarul săi Nicolae Maurocordat. Domnul erei Munte- 
neşii Constantin Brancovan încă numa! aşa ai scăpat de 
nu lau măzălit, că au avut -mulţi bani și au âmplut pe 
cel de la porlă; că despre dânsul încă era vâsle că se în- 
țelege cu împăratul muscanilor, Și doră şi aşa este.» Asig- 
derea scrie Moreri 3: 

Curuţilor din perderea cea la anul trecut adusă tot reu 
le-ai curs lucrurile, că în iarna ce au: inceput: în anul : 
cela și au ţinut în anul de acum, loaun Palfi, precum scr ie 

! Idem Engel în recent. Hist. Moldaviae p. 290. — 2 Cserei Mi- . 
hâly az Erd6lşi Hist. ad h. a. — 8 Ludovicus Moreri in Dicliona- 
vio Univessali. o  
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Vagner 1, mat de multe orl i-au bătut, luând de Ia eil Ro- 
semberga, pe: mulți ay tras la ascultarea de imperatul Io- 
sif |. Apoi generariul Haisler, cum dice Ghebhardi 2 : «A 
dobândit de la commendanții saii “părcălăbil curuților cei 
catholici,: care se temea de afarisania papei, pentru că sati 

lăsat de împăratul în 28 Avgust 1709, Simontornia, în 
8 Septemvrie Vespremul, în: 29 Noemvrie Secenul şi ati tras 
cordon de la Va pre lângă riul Ipolulul preste munţi până 
la Divin, așa cât fârte au strimtorit pe curuți.» Aşisderea 
scrie Vagner 3, carele 'și acâsta scrie, că Ardâlul în anul 
de acum supt generariul, Cricbaum ai fost în pace, numa! 
ciuma ce întrase din Polonia Pai can stricat. 

Anul 1710. «In cursul anului 1710, dice Enghel 4 împă- 
ratul muscanilor Pelru I, din di în qi mal reu se înțele- 
gea cu porta turcâscă, iară Brancovan însciințându-se des- 
pre nenărăvirea acâsta, şi vădend ma! nainte că vor mârge 
la bătae, pe Petru 1 despre tote il însciința, şi el şi acum . 
ai cumpărat Sâmbăta de sus din (6ra Oltului: cu vro câ-" 

„teva sate, şi şi-au făcut curte. într'ensa. (Vedi anul 1701 
unde almintrelea scrie.) Apropiindu-se vrâmea de a se ivi. 
sfârșitul „nenărăvirel aceia „mal sus dise, Nicolae Mavrocor- 
dat domnul Moldovei, "purtând înaintea ochilor primeşdia 
războelor de bună voia sa sau lăsat de_ domnie, și prin... 
commândarea lui şi a hanului din Crim porta ad pus domn - 
în Moldova pe “Dimitrie Cantemir. Acestuia i-ai poruncit 
porta ca marginile bine se le apere și t6le căile prin care 
Sar putea însciința muscanii despre mișcările turcilor se 
le păzâscă. Despre Brancovan încă au avut tăinuită poruncă, 

"pentru că anul acesta 1710 acum se pârise Brancovan la 
portă, că se înţelege cu muscanii, şi că Ş-au cumpărat 
moşie în Ardâl.» 

i Vagner in Hist. losephi |. | Vagner |. ce. p. 308. | 
p. 302. a , , pa 

2 Gebhardi in Hist, Hung. Part. 3, * Engel in recent. Hist., Vala 
p 368. chiae Part. 1. p. 366. seq.
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«T6te stările î împregiur a le pârei aceştia sânt de lipsă 
a le sci, ca se poţi înțelâge istoria, ca vă urma la anit vi- 
itori, drept acâia acestea, - însemnă : Ministrul cel mai în- 
credut al lui Brancovan în lucrurile din afară, era Con- 

  

stantin Cantacuzenul,, dară acesta asa nu ținea ascunse 
lucrurile câle de taină, căt Delchiaro- se miră, cum în vremi 
așa de critice nemica era ascuns în curtea lul Brancovan. 
Când venea vr'o poruncă. de la Țarigrad, mal nainte de a 
se spune acâsta lut vodă, se povestea prin dogane, ce po- 
runcă aii venit, și îndată se scria prin alte țeri de trecea 
prin Țarigrad cu datul din Bucuresci. Protivnicil lui Bran- 
covan cu acâsta încă sau folosit în anul 1713 a asupra lut. 

“Prin Constantin cel bătrân mergea câle de tatnă pe mânile 
tuturor Cantacuzenilor, carii cu toții era buni cătr& Bran- 
covan, pentru câle ce fucuse în contra casel lui Şerban 
vodă, măcar că Brancovan tot spre Cantacuzeni trăgea, şi 

“lor le da deregătoriile cele mat mari şi mal măndse. Era 
și dintre bosrii muntenesci unii, carit nu putea suferi fe-. 
ricirea lui Brancovan și a Gantacuzenilor, ci le poftea sur- 
parea ca să se înalțe ei, căci le:era frică, că nnmal din: 

"tru acâste doao căsi vor oblădui ț6ra. Politica, „acestora, . 
era ca să semene sfedi intracâste doao căsi, drept acâia 
cei ce era voitori de bine lui Brancovan, Cantacuzenilor 
le era dușman! şi dinprotivă ; dintre Cantacuzeni mai! bine 

„se nărăvea cu Brancovan,. Constantin şi Mihail fraţii lui 
“Şerban vodă și unchil lu! Brancovan, dară Stefan Can- 
tacuzen, feciorul lui Constantin, era într'ascuns. mare duş- 
man lui Brancovan, și Mihail Cantacuzen, i-au stricat lui 
prin neluarea de 'samă; pentru că avea ginere pe Dimi- 
trie Racoviţa fratele cel mai tiner al măzălitului. Mihail, 
Racoviţa vodă, care Dimitrie cu alți bosri moldovenesc! 
fugisă în: Ardsl. de frica lui Nicolae Mavrocordat. Mihail 
Cantacuzeuni în vara din anul 1710 au scris ginere-stu 
că: Brancovan. e plecat să se unâscă cu muscanil, iară. 
Dimitrie Racoviţa ai scris acesta din Ardel. lu . Mihail
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frate- lut s&u carele era închis. în Isdiculă la. “Tarigrad. Mi- 
hail Racoviţa primind cartea frate-săă şi nădăjduind că prin 
aceia va dobândi graţie, âa aretat și cartea: acâia și alte. 
cărți viziriului Chipriuli, carele până când au fost viziriă 
ai. tăcut despre pâra 'acâsta, iară după ce s'a măzătit. Chi- 
priuli, împeratul şi viziriul: cel noii Mehmet başa aflându-o, 
Sau sfătuit cum ar putea. măzăli - şi pedepsi pe Brancovan. 

„La sfatul acesta sai chiemat și hanul Devlet Ghereiă ca- 
rele au respuns se pună domn Moldovei „pe Dimitrie Can- 
temir, și se! dea putere, de a prinde pe Brancovan cu . 
ori ce meştezug, și de a'l trimite la Țarigrad.: Apoi se re- 
mână el Dimitrie Cantemir domn în Valahia, și în Moldo- 
va să se-pună domn sai frate- său, sai vr'o: rudenie a lut; 

„ci acâsta. nu se vâde a fi adevărată, măcar că o scrie Can- 
temir. Cu instrucția acesta aii venit Dimitrie Cantemir la 
Moldova în luna lui Noemvrie din anul 1740, ertându-se 
tote câte ar fi trebuit se plătescă la începutul domnie). > 

„Acestea tâte le-ai scris Enghel din Delchiaro + și din Can-, 
temir 2, | 

Ceret Mihaii2 încă scrie : «Aci în Braști la casa cea 
de vamă s'au ținut cu mare pompă. nunta comitului Vâr- 
tolomeiii Ferrati,. doftorului lui Constantin Brancovan dom- 
nului muntenesc, cu Agnes fata reposatului comitului ” Sa- 
moil Calnochi, la carea au fost: de faţă generariul de aici 

' Favri cu mulţi offiţir şi jupânese nemțesci, spătariul Thoma 
“ Cantacuzenul, bodriul Gălian cu feciorul bosriulul Rosei, 
„ Bendezilul de aici, Gheorghie Cantacuzenul, cu -musrea şi - 
- cu socrul lu, domnii cei săsesc de aică, şi dintre unguri 
 nemeş Ianoș, Thoma şi Gabor, Bernad Ianoș, Calnochi Io- 

sif, lanco Peter, ei şi alţi! mai mulți ; a doaoa sâră după 
nuntă ne-ai ch iemat generariul: dinaintea porțel : de cătră 

„> 

1 Delchiaro neta Storia delle  Osmnanici Regni Lib. 4, cap. 5. 
N. 29. seqq. 

- 8 Cserei Vinzoy a2 Erdelyi His 
2 Demetrius Cantemir în Hist. toriâban ad h.'a. 

rivoluzioni di Valachia. 

, 

„ Cronica românilor” 'Tom. III. ! 23 -
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Bolgarseg, de ne-ai ospătat Și ne-ai făcut formâsă şi meş- 
teșugită jucărea de foc; iară comitul Ferrati cu mudrea sa 

"şi cu cei ce venise cu el sai înturnat în Valahia.» - 
Pre acestă vreme trăia și mitropoliţii Athanasie al Drăş- 

liorului și Anthim al Ungro-Valahiel, - “sau al Bucurescilor, 
precum” arată Lecvien 1, 

„ Despre curuţi scrie Ghebhardi 2: 
neliul baronul Sicchinghen între Vadchert şi Romhani cu: 
2500 de lobonţi au bătut 12000 de curuți, pre cari! ânsuş 

„Racoți cu Caroli i-ai povă țuit, Și alţi generari împerătesct 
“au luat cetățile acestea : Leuciovia în 22 Ianuarie, Zipeul 
în :12 Iulie, Uivarul în 4 Septemvrie, Erşec-Uivarul în 23 
 Septemvrie, Solnocul în 17 Octomvrie, Agria în 29 No- 
emvrie și Eperi€șul în 10 Dechemvrie, prin a cărora, lu- 
are curuţii Sau strâmtorit tocma la margini, şi ar “fi tre- 
huit se trecă în: Polonia, de sar fi luat şi Caşşovia cu Mun- 

| caciul. » Aşişderea scrii Belie 3, Catona 4 și Vagner 5 carele 
adaogă că generariul Haister după ce ai luat Erşec-Uiva- 
rul bolnăvinduse Vaă dus la Graţ, şi ai remas în locul lui 
mal mare generarii: în Ungaria Ioann. Palfi, carele 'aă şi . 
făcut. în anul viitoriii pace cu curuții. Iarăş Vagner6 scrie . 
că generariul 'Ardelului Cricbaum încă au murit în anul 
de acum, și i-au urmat generariul Ștainvil despre carele 
mal multe se vor dice la ani viitori, 

N 

Anul 1741. Precum mână mat incolo prea vestitul Eughei * 
„câle ce le- -au dis la anul trecut: «Dimitrie Cantemir de a- 
„bea ai sosit în Moldova, și i-au venit poruncă de la vi- 
“ziriul, ca se plătâscă: tote câte i i se ertase la începutul dom- 

Loga in Oriente Christi- 4 Katona Hist. Crit. tom CV 

«In anul 1710, colo- . 

ano tom. Î. p. 1927 et 1748. 
"2 Gebhardi in Hist. Hung, Part, 
sp. 369. , pi 

”, Belius nov.. Hung. tom. IV. 
p. 150, 

N. 2057. 

5 Vagner Hist. Iosephi [. p. 393: 

5 Idem Vagner 1. c. p. 404. 
* Engel in recent. Hist. Vala- 

chiae Part. 1. p. 367, seg. 
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nick, se facă | magazinuri pe sama oștilor -turcescl şi pod 
preste Dunăre ; se dea -cortâle şvecilor ȘI cozacilor în Mol- 
dova, şi Ensuş se trecă cu 6stea, la Bender. | 

„e Acâstea torte au n&căjit pe Dimitrie Cantemir și în loc 
de. a face ce i se poruncise despre Brancovan, ŞI- -au bă- 
gat în cap, ca după pilda lui Brancovan, “el: încă se țină. 
cu muscanil. Dintru început nu sai îndestulit Brancovan 
şi „constantin Cantacuzenul cu domnia lui Dimitrie Cante= - 

: drept acdia Tai și pârit la Petru I, împăratul muscani- 
lor, că numal se luce a ținea 'cu creștinii, dară într'ascuns 
tot este. spre partea turcâscă ; ci împăratul Petru cercând” 
lucrul, ai aflat că nu este adevărat, ce. dice Brancovan, 
şi pre acesta Tai dojenit să se "lase de pizma asupra” lut 

„Dimitrie Cantemir, carele acum este - supt apărarea sa. Pre- 
cum au şi făcut Biancovan, pentru ca aă trimis la Can- 
temir pre logolătul Corbea, carele. aă lugit. la. Chiov, de 
Sai împăcat cu el, 'ca apoi amândoi să se unâscă cu îm= | 
păratul Petru: asupra turcilor. Cantemir aă credut disei lui 
Brancovan, şi prin Corbea când la slobodit, ai însciin- 
ţat. pre acelaș Brancovan ŞI despre unirea sa cu muscanil, 
și despre acâia, că turcii vreau sel măzălâscă pe Branco- 
vân,. şi că tocma pre el aă ales unâltă la măzălirea acâia,. 
“dară el nu vrea se fie. Acum Cantemir vinătuesce 'pe Bran- 
“covan, că şi de Constantin Cantatuzenul prea “mult au -as- 
cultat, de nu sai unit cu -muscanil, ȘI pizmă: asupra. sa! prea 
mare aă avut, — — — că din pizma acesta au scris lui Ca- 

rol XII că îimperatul Petru 1, sai înțeles cu "Dimitrie Can- 
“temir ca şi pe craiul Sveciei se! ia din Bender, şi cozacil 
„cel din Orlic, carii erna în. lași se dea robI muscanilor, 
"carea epistolă alui Brancovan Carol XII o ai trimis la 
Odriiu, de unde ab venit poruncă, cum svecil să se apere 
şi cozacil să se ducă la Bender." Mal încolo că Brancovan 
ait scris viziriulul că Cantemir nu are grijă, nici de a face 
„pod preste Dunăre, ca se trâcă turcii, nici de â-se uni cu . 
„stea turcâscă, și că se fălâsce că el are putere de a prinde
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pe Brancovan, și de a' trimite în ferre la Țarigrad. Viziriul - 
cât au audit acâstea îndată au chiemat la sine .pe agentul lui 
Cantemir și i-ai aruncat t6te, dară agentul le-ai tăgăduit; 
dară viziriul tătuși Vai închis şi lut Pildhi bașa din Bender 
i-au poruncit ca cât va mârge Cantemir la Bender îndată se! 

„prindă şi se trimită la Țarigrad, iară lu! Cantemir i-au . 
poruncit ca pe 23 Aprilie din anul 1711, să se afle cu 
oștile sale la Bender. Ci Cantemir în 3 Aprilie 1711 au 
făcut legătură cu împăratul Petru ], asupra turcilor şi în 
loc de a merge la: Bender au deschis cale oștilor rusesc], 
se între în Moldova». 7 

Conâiţiile legăturel aceştea. precum scrie acelaş Engheli 
în istoria Moldovei ai fost acestea: «1. Ca Moldova să se. 

mărginâscă, cum aă: fost mal de demult, și se'fie supt 
apărarea muscanilor. 2. Ca prințul, bosril- şi toți moldo- 
vEnil se j6re credincioşire împăratul Petru I, cât va întra, 
acesta în Moldova. 3. Ca după acdia oștile moldovenescă 
să se împreune cu muscanii şi la olaltă se mârgă asupra 
turcilor. 4. Ca prinţul de acum şi următorii lul se albă 
neotărită putsre in Moldova supt scutința muscanilor. 5. Ca 
domnia. Moldovei se fie de moşie a Cantemirescilor, nici 
să se dea altora, până când va fi cineva dintre dânşii. > 
„Merge mat încolo: Enghel şi dice: <Aşa au întrat împă- 
„Tatul Petru 1 în Iași şi s'au adeverit credincioşirea lui Can- 
temir; iară Brancovan au ţinut fățarnică politica sa. Ca- 

> striot agentul lui, adeveratul Iuda Iscariot (cum se numesce 
| de Cantemir) încă Sau aflat în Iăși, numai pentru acâia ca se 
încredințeze pre împăratul Petru I, că Brancovan nu este 
în stat de aşi putea plini făgăduinţa, se'1 dea zăhărea Şi 
altele, se mântuia, că viziriul se apropie, şi se teme ca nu 
cumva hanul cu tătarii se prade țâra, de vor da cât de 
puţin din Valahia. La Castriot în aş venea mal adâsea-ori 
un călugăr, prin carele însciința pre turci despre tote tre- 

1 1dem Engel in recent. Hist. Moldavias p. 292. 
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bile muscanilor. “Împăratul Petru I, gândea să se ajute prin 
acâsta, că au dat lu! Lup feciorului lui Cavriliţa bosriului 
din Moldova 8,000 de taleri, să se facă a cumpăra bucate 
pe “sama turcilor din Bessarabia, -care apol se le ducă la 
mânăstirea Floreştilor, de unde se le pstă apuca muscanil, 
că în Moldova nu; alla bucate, așa de suptă era; ci Lup 
acesla fu înşelat de Brancovan se cumpere bucate, dară se 
nu le ducă la numita mânăstire, pricinuind că nu era carre. - 
— — Despre Lup acesta încă se dice că s'au înțeles cu viziriul 
şi lau însciințat despre 6slea muscăcescă „precum și Bran- 
covan, câ muscanii nu sânt mal mulți de 30,000 de vol- 
nici, și că li s'a sfârşit zăhărâoa. De Brancovan se mal 
dice, că viziriului i-au scris, că el este gala a se rădica 
asupra muscanilor, iară muscanilor le-ai făgăduit că se va 
împreuna cu dânşii, cât vor întra în: Valahia. Adevărat este 
că Brancovan. sai tăbărit pe. şesul de la Gura Urlaţilor, 
ce e cale de 8 câsuri de Târgovești departe. Fiind: spă- 

Mariul Thoina Cantacuzenul, carele afară de alte limbi forte | 
bine scia lătinâsce şi tălienâsce şi imperatul Petru au tri- 
mis pa generariul Renue cu 5 „000 de ostași î în Valahia, cu 
nădâjde, că Brancovan se va uni cu dânsul și va da şi ză- 
hărea, ci Brancovan ati remas nemișcat în tabără. într a- 
câia spătariul “Thoma Cantacuzenul: vEdând înșelăciunea lui 
Brancovan, supt pretext, că mârge |se. dârmă într'o curte 

3 „a sa ce nu era departe .de tabără, au fugit la muscani. A 
doaoa di s'au făcut mare gălcâvă în tabără pentru fuga lui, 
că Brancovan. bine vedea că şie - se va impula fuga aceia, - 
şi aşa şi mai tare se trăgea de la împreunarea cu mus- 
canil, până când nu.vor învinge pe turci. Generariul Renne - 
drept. acâia cu Thoma. Cantacuzenul Sau dus pe-. Siret în - 
gios la“ Brăilă, şi bătându-o în 4 dile o au luat; iară Bran- 
covan sau făcut bolnav, şi (cu 300 „de pungi) au dobân- 
dit de la viziriul slobodenie, de s'aă înturnat la Târgoveşt. 

. Generariul Renne încă sau chiemat înapoi de la Brăilă, 
pentru că se apropia turcii. Pe generariul lanuș încă Pai 

/
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fost trimis împăratul Petru cu 7000 de ostaşi cătră Fălciite 
„în Moldova, se vadă Gre nu va găsi acolo loc may bun de 
bătaie, și ceva zăhărea. Dară pre acesta așa lai încun- 

| glurat viziriul, carele trecuse Dunărea, de de abia a scă- 
pat cu ajutoriul' lui Dimitrie Cantemir, să se întârne Ja ar- > 

„mada cea mare. Viziriul Vaii gonit până la armada cea - 
mare carea era la Stănilesc), și o au incungiurat și pre 

“acesta şi în 3 dile sai bătut forte tare, cât precum dice 
Delchiaro, ar fi biruit mușcani!, de nu ar fi fost flămând). 
— = — A patra di după bătăile acestea, prin mișlocirea: 
împerătesei Ecaterinei I, sai făcut pacea de la Prut, carea. 
saii iscălit de cancellariul Safirov şi de generariul. Mihail 
Seremetev sera, în 12 Iulie din anul 1711, măcar. că ve- 
nise Carol XII din Bender se o împâdice.» Aşişderea scrii is- 
toricul. Bălăcenesc 1, Delchiaro 2 şi Dimitrie Cantemir 3 carele 
tocma în sfârşit scrie despre sine, că-el sau cerut prin 
turci de -la împăralul Petru. I, dară acesta au respuns 
că mal. bucuros le va da (cra până la Cusca de cât pe: 
Cantemir, că dărabul acel de ţâră îl mar pâte lua înapoi, 
dară cinstea, carea o va: perde. dând pe Cantemir, nu 0: 

„va. mal căștiga îndărăpt. Ă cae 
larăș Enghel4 may. dice și acâslea: «Sultanul din îndem- 

nul lui Carol XII craiului Sveciei nu vrea se întârscă pacea 
de la Prut, drept aceia muscanil iarăş ai venit la margi- 
nea Moldovei, şi Cantemir în luna lui Noemvrie din a- 
nul 1711, ai aruncat dare pe 1 Moldova. Iară moldovenir 

„Sad spăriat Şi au cerut ajutoriă de la viziriul; “ci. acesta 
i-ai înfruntat, ati îngăduit generariului. Potoțchi de au er- 
nat cu 6stea sa, în Moldova pe cheltuelele țera, au luat. . 

„Hotinul cu mal multe sate de la (6ră şi Pau făcut raie tur- - 
_ c6scă, Și mal. pre urmă aă pus domn Moldovei pe grecul | 
Nicolae Maurocordat.> . 

1 Codex Ms. Balacianianus ad h. a. —- ? Delchiaro Part. 2. “cap. . 
7. — 2 Demetrius .Cantemir Hist. Osm. Regni.Lib. 4 cap. 5. —, 
* Engel in recent. Hist. Moldaviae p, 294.
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: Despre" curuţi . vorbind scrie Gebhardi 1: Împăratul Io- 
sif IL, a încredinţat: t6tă 6stea sa din Ungaria banului din 
Croaţia şi feldmareșalului Ioann Palfi comitului din Er- 
ded, carele avea mulți. prâteni şi frățil între . curuţi şi 'prin 
„cărți şi -vorbe pe toţi i-au tras de la: Racoți, şi fără -de 
veste ati pus fundămentul -de a se “împăca cu împăra- 

„tul. Racoți dimprotivă at trimis pe Berceni în Polonia se 
ceră ajutoriu 'de la împăratul muscanilor, şi el cerând în- 
„cetare de la arme, aă mers [la] Baia, ca să se întălnâscă 
cu Ioann Palfi, şi.se audă. câle ce spunea Palfi cu numele 
împăratului. Palfi au priimit pe Racoți cu mare cinste și 
omenie, şi arătându' în ce primejdie Sau pus, i-au făgă- 
duit și tul şi celor ce țin cu dânsul nu numai. grație, ci 

Ardl şi prin scris6re să se supună împăratului. „Racoți nu 
- mult aii gândit. cu: acestea, tătuşi ai scris împăratului Și 

ai adunat și pre al sti de le-ai spus acestea; ci Palfi nai | 

! 

_ întârcerea bunurilor şi tâtă cinstea, numai să se lase de .. 

priimit cartea, pentru că Racoți n'ai scris la împăratul ca 
un supus, ci ca un €nsuş oblăduitoriii, carele face cu alt 

" &nsuz oblăduitoriă. Drept acâia Racoți încă și-au perdut: 
voia de a se împăca, şi în adunarea carea o au tinut cu 
staturile şi. șitnicii. s&l la Salanc în ţinutul Muncaciului, 
la 'cel de faţă le-au dis că Ioann Palfi jul. de folos sfat i-ai , 
dat, căci sânt în primeşdie de a fi fugăriți din (ră; dară 
sciind nestătornicia ministrilor împerătesci, că el la pace 
singur n'aă vrut şă se slobâdă, ca se nul: dică după aceia 
vîndătoriul patriei. La acestea ai adăogat,. că el aşteptă 

şi mal încolo? și le-ai făgăduit; că el se va ținea de res- 
punsul ce i se va da.'.Adunarea ai 'respuns, “precum era 
învățată, cum că ei păn'atunci nu vor lepăda armele până. 
când nu se va întări articul din Tirnavia, pentru a cul 
slOrcere sai Și făcut curuțimea, Și impăratul nu va. jura, 

1  Gebharăi in i Bist, Hung. Part, 3. p. 859. segg. 

'respunsul Ja întrebarea :' trebue să se împace, ab să se bată -
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că va ţinea, și că nsuș Racoți trebue se trâcă în Polonia, 
se aducă oști muscăcescl. Dup'acdia Racoți aă încredinţat 
iGtă armada sa lui Caroli.şi cetatea Muncaciulul cancellariului 
să lul baron Şenniei, şi el Sau grăbit la adunarea sfâtnicilor - 
şi staturilor din Arddl, carea o poruncise să fie. Acestora 
le-ai descoperit că împăratul tote le îngădue și le dă ar- 
delenilor, afară de ași putea alâge prinț loruși, și că el 
este gata a deslega pe ardelâni de jurământul lor de'] vor. 
deslega şi el pe dânsul de jurământul lui. Pofta acestă mal 
de pte urmă nu i saă îngăduit lu! Racoți, drept acia au 
trecut în Polonia se aducă oști cât mal curând, ci prin de-. 

„Părtarea lul unil dintre cel mal de frunte la: alâla ai agiuns, 
de au vrul să se osebâscă de stea lui; dară Caroli i-aă 
bătut și împrăștiat pre aceia. Și acâsta au fost bătaia cu- 
ruților cea. mai de pre urmă; pentru că rapede după acâia, 
după ce aă vedut că curuții sânt în primeșdie, că cel ce 

„Sai tras la marginile Poloniei nu se pot ajuta, şi că fă- 
găduințele Iul Racoți tâte sânt deşarte, Caroli prin dojeni- * 
rea ul Palfi la accia sati. slobodit şi au mers în Debrețin - 
la consilliariul de 6ste Carol Lohner de Lindenhaim ca să 
se slătuiască de pace. Pacea sai şi făcut în grabă după 
ce ai întors comitul Vratislav tste bunurile, câte fusâse lui 
dăruite, curuților înapoi, şi pre alţi încă i-au adus prin 
pilda sa, de au făcut așișderea ; pentru că comitul Caroli, 

„ai chiemat staturile părtânilor săi la Husi şi le-ai comân- 
dat, să se supună împ&ratului; dup'acsia ai trecut la Carăj 
Şi au făcut deplin pacea, fără de Racoți, și așa au incetat - 
curuțimea. Cu puțin mal nainte de a se face pacea, au. 

„murit împăratul Iosif Î, şi. muma lut împărătâsa Eleonora 
Magdalina Theresia, căreia încredințesă el ocărmuirea ţeri- 
lor, până ce va veni frate-său Carol din Hișpania, înşelată 
fiind de unii ministri at chiemat pe Palti înapoi; ci Palfi 
ai remas în Ungaria, ai ținut ascunsă mârtea, împăratului, 
Și mal pre urmă aii strins pe curuții din Ard! şi din Un- 
garia la Sătmariii pe 26 Aprilie din anul 1711 Și au făcut 

. 

e
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pace supt condițiile acestea : Prinţul Racoți se albă moșiile 
„sale de va şi rămânea afară de Ungaria, dară în cetăți se 

fie străjiari lobonţi cu I6tă împărălâscă. Lucrurile de religie 
și alte reutăți să se îndrepte în seimul ce va se fie. Orfanil. 
Şi v&duvele se pâtă căpăta înapoi bunurile părinţilor şi ale | 
bărbaţilor, de nu sai vindut mai nainte prin. cămara. îm- 

“părătâscă. Ardel&nilor: caril aii pribegit în Moldova, şi celor 
din Ungaria, carit sânt cu trebi afară de ț6ră, li se dă mai 
îndelungat timp de'a jura. Cu cei ce sai ertat, nu se va: 

| lucra, cum Sai lucrat în judecata de la Eperiaș, și se va 
porunci tuturor generarilor şi tuturor deregătorilor, ca se 
aibă grijă să se ţină legile. Comitul Palfi aă căpălat de la» 

„„ Caroli pe mâna imptratului cetăţile din Sătmariii, din Eced, 
din Șarcad,. din Șimleă şi Cașșovia, -iară Ungvarul şi Mun- - 
caciul laă bătut în 23 Iunie şi ai sfârșit lungul. şi pusti: 
itoriul războiă-așa precum sau început; adecă cu. cercarea 

„Și împrăşti6rea unor tâlhari, carir pentru râvna avuliilor şi | 
pentru sărăcie nu se: Supunea ocărmuirel. Racoți mai na- 
inte de a se fuce pacea de la Sătmariă fu: 'deslegat prin 
curuţi de jurământul său, dară el tătuș ai remas tare, şi 
nemișcat în sfatul să, Și amar manifest au trimis în Un: 

„_ garia, ca doră. iarăș ar putea. face rescslă, și nu i sau sfe- 
tt. Unii dintre generari, dintre magnați, dintre senatori ȘI 
toți sfâtnicii ardelenesci S'aii dus cu el în Polonia, ci nea- 
vând cu ce îl hrăni, pe ardelânl i-au trimis îndărăpt, 6n- 
suș Racoți se înșela cu nădejdea că va dobândi oşti şi de 

“la împăratul muscănese şi de la craiul. frâncesc, şi cu: a- 
câlea va lua Vienna, dară Ludovic XIV craiul frâncesc. mal 
„mult se silea întru acia ca se aţiţe pe turci asupra mus- 
canilor de cât se'l: ajute. Împăratul: muscanilor, Petru-] a- 
devărat ati fost dat lui „Racoți bani cu carii se împedece: 

“la portă . războiul, ce se găta, asupra sa, ci trimiși lu Ra- 
coţi 'opăciţi în Moldova, Și Petru I după ce sai strămtorit 
la Prut, fu silit se facă pace cu turci, cum au voit vizi- 

riul şi se lase Polonia. Și Moldova, + carea întâmplare au,
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repus tetă nădejdea lui Racoți. Drept acâia Racoți de aci 
“mal încolo numa! întru acdia se nevoia, ca prin tot feliul 
de făgăduințe şi meşteşuguri se'și capete îndărăpt moşiile 
şi bunurile sale, şi ai mers în anul 1713 în Gallia, ca cu - 
prilegiul păcei de la Ultraiect.se ȘI dobândâscă scopul săi; 
ci fiind el numai cu numele prinţ și fără de putere, nu Sai 
vădut nici s'au socotit; ci ai trebuit dimpreună cu Ber- | 
ceni, cu Esterhazi, cu 'Forgaci, cu Ceachi şi cu vro câți-va | 
alţii să se îndestulsscă cu I6fa ce o aă: “dobândit de la frâncl. » 
Așişderea scrie Catona 1, și Vagner 2. Veqi şi viaţa prințu- 
lu! Rucoţi '2.. Iară Heuman 4 dice, că comilul Alexandru Ka- 
roli ai jurat în 1 Mai din anul 1711 credincioşire avgustet 
cașei Austriei, și împărătâsa, Eleonora ai întărit pacea de la 
Sătmariă în-26 Maiă din anul: acesta. Între ardelenii, .carit 
au iscălit pacea de la Sătmariă, unul ai fost Daniil Vaş 

“strămoşul comitilor Vaș din Țegă, precum o. )- poți vedea din 
pacea aceia carea e typărită. di 

Despre mârtea împăratului Iosif 1, așa vorbesce Vagher5: 
«În 9 Aprilie (din anul 1711), fiind: mai multe câsuri în 
sfat- împăratul Iosif |, sai bolnăvit și au cădut: la pat, mai 
întâiu se vedea a avea friguri ; dară a doaoa di sau ivit 
blânde roşii pe trupul lui, carea b6lă cu mult mai primeş- 
di6să este celor de vârstă, de cât pruncilor. Întru acestă 
bolă cădend, îndată şi-au prorocit mortea dicând : Gătaşi 
împ&rate! şi chiemând pe duhovnicul Sai gătit” la morte. 
În 17 Aprilie tare slăbind aă pus pe mumă-sa împerătâsa 
Eleonora ocărmuitâre tuturor ţerilor austriace, până când 
se va înturna frate-suă Carol (VI), din Hișpania, apol întru: 
aceia di ai murit în vârstă de ani 33, -luni. 3, dile 8.» 

“Ci Catona &- “după ce au adus cuvintele acestea ale lul 

1 Katona Hist. Crit. tom, XXVII. 4 Heumonni Comun. de re dipl. 
“p. 2062. seqq. -atriculi pna 

2 Vagner Hist. losephi L. p.415. iii E E 9, 
seqq. 

5 Memoires. du Prince Rakoczi | 5 Katona in Epit. Chron. ad 
-T. 1, p. 446. i “|h.a:
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Vogner, serie precum urmâză : «fiind că același Vagner 1, 
scrie în istoria lui Leopold I, că Iosif I, s'au născut în 
26 Iulie din anul 1678, când au mutit în 17 Aprilie din, 
anul 1711, nat putut fi de vârsta carea o scrie. el aci, - 

„dară au fost de ani 32,_luny: S, dile 22. | 
Despre lucrurile românilor din Ard6i așa scrie Samoil: 

Clăin de Sad?: :Doao rândutle săbornicescl în soborul. 
mare făcute avem de la vlădicul Athanasie I, care mulți 
articuli cuprind despre bine rândudle beserecesci : una este. 

“din anul 1711, alta din anul. 1712; dup'acâsta nu mult at: | 
trăit vlădicul - Athanasie, că la anul 1716 sau ales vlădic: 
Toann. Patachi, și. așa vlădicul Athanasie ma! mult de cât. 

“până la anul 1714. nau trăit.» Înse disa acâsta a călugă- 
rulul Clain pentră! hronologie. nu e de a se 'crâde, căcr 
precum dice -vlădicul Clain 3 după mârtea vlădicului Atha- 
nasie Î, scaunul - Bălgradului au fost lipsit de arhierei în. 
şepte ani, și așa vlădicul loann Pataki nau putut urma lut . 

- Athanasie 1. în- anul 1716, precum dice călugărul Deo - 
Clain, de Gră ce Athanasie Tai trăit în” anul. 1712, 
despre lucrul acesta mai multe voiă grăi la anul im6. 
In 20 Iulie din anul. acesta 1711, au întărit şi boGril 

din țâra Oltului unirea cu bessrica Romei, prin o serisâre. * 
"în carea mal mulți sai iscălit, de cât şi-au pus peceţile, 

tătuşi peceți se află într'ensa 411. 
Scrisrea, acâsta, carea trebuia se rămână în original în 

arhivul vlădicesc” din Blaj. după reă obiciul lor o'ai furat... 
iezuviţi! şi o ai trimis provincialului lor lui Heveneşi, ca- 
rele o „au legat între scrişorile câle multe, care tot cu ră- 
pirea. şi „cu furtușagul le. ai adunat, spre mare paguba. | 
multora, dară “mal vârtos a ardelenilor, de la .caril donaţii 
încă au_răpito iezuviţii, ȘI pre! mulţi au stricat cu totul, mal - 

! Vagner i in Hist, „Leopolăi IP... vutnetiea Transylvanica P. 9.$9: 
p. 448... „9% Eppus Înnocentius L B. Klain, 

2 Samuel Klain de Szâd de Eecl. apud Szakadathium in Ms. p. 143, 

>
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ales dintre românii nostri, cari! era mal zăluzi între ceia- 
lalţi ardeleni. Scris6rea bosrilor din -ţâra' Oltului, ce 'o a- 
duseiăi aci, în original la Heveneși 1 se află, iară eu o am 
scris la anul acesta în Annalil mei, şi o voii aduce mal 
pre larg când voit scrie despre familia mea 

Anul 1712. După pacea ce o ai făcut viziriul în anul trecut 
cu împăratul muscanilor, Petru I la Prut, „turcii pe Lupul 
feciorul lui Gavriliţa, despre cârele am vorbit la anul trecut: 
Pau prins și ducându'! întâiu la Varna, apoi la Odriiă, i-au . 
Şi tăiat -capul, precum scrie preavestitul Enghel 2, lui Bran- 

| covan încă în anul acesta i saă urzit perirea. 

" Despre Moldova încă dice acelaş Enghel 2: «Nicolae Mau- 
" rocordat a 'doao ră au domnit în Moldova an! 4, luni 4, 
„de la anul 1712—1716, pentru că turcii după ce ai în- 
„tărit în 16 Aprilie din anul de acum pacea ce o făcuse 

viziriul în- anul trecut cu muscanii, n'a socotit a fi mal 
harnic de a domni în Moldova, de cât pre el, că gândea 
că mal de.folos le va fi lor a pune arendator grec preste 
moldovâni de cât başa turcesc, precum mărturisâsce Da- 
dic «Nici s'au înşelat turci în- nădejdea carea o aă avut 
de Nicolae : Maurocordat, cum se va arăta la anil viitori. 

După ce ai reposat împăratul Iosif |, precum scrie Geb- 
hardi 5 : «fratele lui cel mai tiner sau craiul Hişpaniei, Carol 
Franţişc Iosif Venceslav . Baltazar Ioann Antonie Ignatie, cât 
au înțeles, că thronul Austriei este fără de stăpân, îndată - 
Sau grăbit spre Italia, şi de acolo în Germania, de au 

"primit corona împărătâscă (În 22 Dechemvrie din anul 1711) 
în Francofurt, aă primit după aceia oblăduirea Austriei în 
8 Fevruarie din anul 1712, și au inoit seimul de la Pojon, 

) 

 Hevenesi Ms. tom. 84 p. | 4 Dadik apud Gatterer XIII p. 
254-271. 

* Engel in recent. Hist. Vala- 228. | 

chiae Part]. p. 370, + 5 Gebharăi in Hisf. Hung. Part, 3. 
___$ Idem Engel in recent, Hist, 
Mold. p. 295. „1 p. 873. seq.
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care înainte de 4 ani se spărs6se prin ciumă şi prin războiă. 
In seimul acesta staturile unguresci ai cunoscut pe Carol: 
a fi craiul lor de uric, și el at făgăduit prin un diplomat 
că ungurii se vor ținea de tâte scutințele și privilegiurile 

„sale, luând afară închietura decretului lui Andrei II, de a 
se putea ajuta unul pre altul împrotiva craiului ; că: corona 
Ungariei de aci înainte nu se va, mal duce afară de Un- 
garia, că tote părţile câte“ saii ținut 6re:când va de Un- 
garia, care sai câștigat și se vor câştiga înapoi, iarăş 
se vor împreuna cu dânsa ; că după ce se va. stânge 
partea bărbătâscă din casa. Austriei, şi că fiesce-care crai 
de uric se va încorona, când vu încâpe a oblădui. Apor 
în 22 Maii saii încoronat crai Ungariei. Deci staturile 
i-aă așternut înainte o grămadă de greutăţi, care nu sai 
putul. lecui. pentru. ciuma, ce 'iarăș i-ai asuprit și ai spart 

“seimul și de altă-dată.. Ciuma acesta şi răzbâiele câle tre- 
cute aii potopit din t6ră [nu] mai puţin de 300,000 de 6meniy, 
drept acâia s'ati chiemat în Ungaria şvabi, care ai şi venit ca. 
la 40, 000, dară cel seraci nu sau priimit, fiind frică ca nu 
cumva să se facă mai pre urmă hoţi -şi. tâlhari dintr'Enșir. > 
Așișderea scriu Bugrhart 1, “Palma ?, 2 Şvandner 3, Catona £. 

„Anul 1743. Disu-s'ai la anul 1741, că Dimitrie Cantemir 
după ce sau făcut în 12 Julie 1711, pacea de la Prut sat 

- dus cu muscanil, carea mergere a lui așa o serie pre ve- 
stitul Enghel? : «Cantemir şi cu dânsul ca la o mie de 
Moldoveni mai toţi bo&ri cu femeile: şi .şerbil săi împreu- 
nându-se cu 6stea muscăcâscă ai trecut în Russia mică. 
Împăratul Petru 1, prin diplomatul din 1 Avgust 1711 pe 
Cantemir Tau făcut prinț de împărăţia rus6scă , Și Carco- . 
vul din Ucraină Sai dat Jul și pribegilor șpre lăcaș, Și lut | 

1 Burghart p. aa. + Katona i E i 2 29 notitia rex. ung. part. III h a în pit Chron. ad 
„291, 

PS Schiwandinei Script. rer. hung. |.  Enghel în receni. Hist Molă
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'Cantemir i sau dat mai multe moşii ȘI tinuturi, care în a- 
nul '1713: după pofta lui Cantemir sai împărțit între el și 
între moldoveni! cel pribâgi, și Cantemir aă dobândit 1000 

“de iobagi cu o lefă de preste an. -Preste Moldovenii aceştea 
după imperatul poruncea,. numai Cantemir în tâte trebile. 
În 11 Maiă din anul 1713, au murit Cassandra Cantacu- 
„zena fata lui Şerban vodă şi musrea lui Dimitrie Cantemir; 
cealaltă viață a lui Cantemir nu: se: (ine de istoria Moldo- 

vel.» Precum scrie Hupel 1, Dimitrie Cantemir, după ce au 
murit Cassandra, s'ai însurat a doaoa-6ră luând pre una 

din familia Imbeţcoi, carea. sau "măritat după mortea lui 
“Cantemir după prințul din Hessen-Homburg , ȘI au moștenit, 
tite bunurile lui Cantemir, pentru : care apol. Sai legiuit 
prunci! lui Cantemir cel din Cassandra cu dânsa. Cănd 

“scriă acestea în 4 Avgust din 1811 în curtea prea lumina- 
“tului și preasfinţitului domnului Samoil Vulcan” episcopu- 

lui celui românesc din Oradea Mare, alaltă-eri au prânzit 
la preasfinlia-sa generariul “Chinmaer cu mal mulți offiţiri, 
între care era un generarii și un colonel din familia: Hes- 
"sen- -Homburg. 

Despre: Nicolae Maurocordat” domnul Moldovei scrie ace- 
lași Enghel ? precum urmeză :: <Cu înţelepciune s'au. sciui 
purta Nicolae Maurocordat și cu Carol XII, craiul Sveciel - 
“până în 31 Ianuarie din anul 1713, când s'au prins acesta 
la Bender și sai: dus în părţile Odriiului. La -Craiul Sve- 
ciei vrea se mergă și nefericitul craiul Poloniei, Stanislav 
Lescinschi, ci Maurocordat lau. ținut la Iași, ca se nu cadă - 
în cursa hanului şi a seraschirului, care âmbla sel pârdă, 

„până ce în Aprilie din anul 1714, au luat paza turcâscă 
„“sel trecă. în Lotaringia. > 

| . Despre” Valahia dice Istoria Bălăcenescă 5 : Cantacuzenil 
“carii pururea ai fost viclâni domnilor, ai inceput a vicleni 

' Hupel Misccllea V. p. 314, 3 „ode Ms. Balacianianus ad 
2 ]dem Enghel |. e. p. 295 'seq. | h.
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şi pe Constantin Brancovan, ca sel desrădăcineze de pre 
faţa pămintului,. neavând altă. pricină, fără numai reutatea - 
lor. și: nemulțemirea, că în dilele domnului Constantin cu 
tot binele era îndestulați, Și nici O lipsă avea, ci voie slo: | 
bodă avea la vodă, era bo&ri mari, sietnici și ispravnică, 
plin! de bani, de sate şi de vil fără de bir și fără de porţie, 

- nu ca alţii care trebuia se dea porţie, şi e1 mai bine trăia . 
de cât Constantin vodă, că el avea greutăţile domniei, iară 
el preumblările, ospâţele, desfătările și căştigurile le păzea: 
Dară nu sau îndestulit cu acestea, ci și domnia încă o vina, 

şi vădend că domnul “Constantin despre tâle părțile, mai 

ales despre tură va să se strice dobândindu-și nume de 

viclen, ai socotit se'l surpe, și ai început a scrie cărți la 
împărăție și le-a pecetluit cu peceți vicl6ne, ale tuturor bo- 

ârilor, luând întrascuns formulele tuturor peceţilov boeresci . 

şi trimeț6ndule ia Brașăă să se prefacă, bocrii cei mal mulți 
- de acâsta nemica. sciind.» . Se 

Jară” Delchiaro 1 scrie: «Se apropia Constantin Brancovan 

de anul 60 al vârstei sale, şi de anul 25 al domnirel sale, 
'logodise pe “Radul al treilea născut al's&ă cu fata lu Antioh 

Cantemir, . carele după. a doaoa măzălire din Moldova lăcuia 
în Țarigrad, încă în anul 1706. şi acuma vrea se facă nunta. 

- Despre acesta au însciințat pe viziriul Ali başa carele Sati 
tăiat de nemți în 5 Avgust din anul 1716 la Petrovaradin, 
cu cartea urmetore: «Că dându'i Dumnedeu patru feciori, . 
la al treilea de multă vr6me ai cercat şi tocmit musre 
pe fata. lui Antioh Cantermnir, ci fiind că, Dimitrie Cantemir 
domnul. Moldovei şi fratele lui Antioh, Sau. făcut rebel şi 

„au trecut la muscani, credincioșirea ce-o are el călră porta. 
turcescă nu fără de fundământ îl înfidră, ca căsătoria: actia, 
nu cum-va se facă ceva prepus despre credincioșirea sa, 
că de cât: sar întâmpla .una” ca - acesta, mal. gata este'a 

| strica, contractul cel de căsătorie, măcar. că n'ar fi lucru 
. 

, 

1 Delchiaro p. 169. seq. | 

De 
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obicinuit.> Cartea acâsta o ai trimis la viziriul lipind lângă 
densa 4000 de galbeni şi o minate f6rte scumpă căptușită 
cu pei de soboli. Nu vru viziriul se priimescă alta din daruri | 
fără numai mintâia, ci ai ar&tat, mare dragoste şi au fâ- 
găduit că în tâte îl va fi bun patron. Iară în cât este pentru 
nunta ce era să.se facă, i-au scris carte în care poftind 
noroc tinerilor. și bucurie lui Brancovan, dicea, că se tri- 
mită după mir6să cu pompa ce se cuvine unul prinț, cum 
este el, că. mirâsa apoi se va petrâce din "Țarigrad până | 
în Valahia. cu cinstea cea mal mare, şi se țină nunta după: 
obicâiul domnesc, că având pârta din. mila lui Dumnedei 
pace cu tâte părțile, el încă se pâl& veseli în Domnia sa. 
netemându-se că va trebui se mârgă la tabără cu tote oștile 

„sale. Aștepta viziriul să se aducă pe nuntă tâte scumpe- . 
turile acâlea. care le trimesâse Brancovan şi- mulți bo€ri în 
Arde! pentru securitate, când sai apropiat muscanil (în anul 
1711) ca să le pâtă răpi, căci se dicea a, fi forte marl. Acela 

» carele însciința despre tâte pe viziriul era: persână. de nâm 
mare, fugise în Ardâl, pentru că stările împregiur a: timpu. - 
rilor de atunci nu'l lăsa se petrâcă în patria sa. Nu era 
munten, și numele lu! se tace. (Se pâte tăcea, că nat fost 
muntân, ci aă. fost moldovânul Dimitrie Racoviţa, despre 
carele am cuvintat la anul 1710). Acesta priimea tâte din 
Valahia câte era de lipsă spre urzirea celor. ce era spre 

„stricarea lui Brancovan. Acesta făcu să se tae mal mulți - 
pecetlari boeresci, dicend: că lau cercat. boril spre acâia; 
apoi cu pecetlarii acâia s'aii întrebuințat. spre avthenticarea 
cărților celor mincin6se asupra. bietului prințului Constantin 
Brancovan. Sa 
„Iară pârile ce sau trimis la pârta tureâscă asupra prin- 

tului Brancovan sânt acestea: 1: Că are sicrete correspon- 
denții cu împeratul nemțesc, cu” muscanil, cu poloni şi cu 
Yeneţianii cărora le descopere tot ce pâte sci despre turcl.. 

. Că împăratul Leopold I, prin diplomatul sei cel din 30 
ranarie 1695, lau făcut pe Brancovan Prinţ de imperă-
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td 
ţia Romanilor” de pururea cu tâtă partea bărbătescă pen- 
tru multe slujbe ce le-au făcut împerăției sale, precum a- 
Tată diplomatul. 3. Că pentru ca să se îmbogățescă pre 
sine au sărăcit țâra cu multe feluri de trăsuri care nu sai 
mal făcut de domnii cel dinaintea” lui, 4&. Că supt: pretext 
de aşi muta aerul lăcuesce preste an în ŞEse sau ș6pte 
luni în  Târgoveşti cu mare pagubă şi a bodrilor şi mai 
ales a neguţătorilor din Bucuresci; şi acâsta nu o face pen- 
tru alta, fără numai, 5. Ca se pâlă fugi cu tâtă familia și 
avuţia sa în Ard6l, unde 6. ȘI-ati cumpărat multe. sate, şi 
acuma se. zidesce o polată fârte mare. 7. Că au trimis 
mulţi bani nu numa! la Vienna, ci şi în Veneția, şi în âmbe.. 
locurile ține agenţi săl. 8. Că Thoma Cantacuzenul cu voia 
lui au fugit la muscani în anul 1711. 9. Că Şi-aii făcut în. 

" Vienna dobe și trimbiţe de argint, ca care împăralul tur- 
cesc încă nu are. 10. Că ai făcut ca săi se bată monete 
de aur în Arddl, una de câte doj Şi mal mulți galbeni până 
și de: 10 galbeni, dintre care una se trimite sultanului pen- 
tru mai. mare încredințare ; iară c6lealalte monete se vor 
afla în visteria lui cea privată cu multe petre scumpe, ce 
nu se pot.prețui, când se va măzăli Brancovan. ” 
„Pentru -ce ai lăsat Brancovan să se” facă monetele ac6- 
stea - mulţi “ multe pricini aduc, dară în comun die că în dioa de Sântămăria mare din anul 1714, când ar fi întrat - 
el în anul 60 al vârste! sale, și în al 26 al oblăduirel vrea 
se dea un ospăț fârte minunat la tâtă boerimea și la sfâr- 
șitul ospăţului vrea se împartă monetele acelea la fiesce- 
care bocriă, după rangul saă:trepta în carea era; ci val 
şi mișel!. tocma într'acâia qi sai tăiat și patru . feciori “al lut şi el.» i De 

Despre monetele câle de aur ale lui Constantin Branco- 
van aşa scrie Samoil Cheleşeri 1: «Pentru pomenirea fa- ' 
milici se bătuse deunădi de prințul Valahiei galbeni de dece 

Snmuel, Kâles&ri in Auraria Romano-Daciea cap. VII. N. 65. 
Cronica românilor, Tom. III, 

24
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şi de cinci, carii de o parte avea typul lui după obiceiul 

românilor împodobit cu mitră scumpă și cu minte spân- - 

zurată. de pre umeri prin pregiur cu inscripția acesta: Con- 

stantinus Bassaraba de Brancovan; de altă parle avea 

stemma sat țimirul Valahiei cu care trăese prinţit în lu-. 

crurile câle politicesci, că în câle besericesci se folosesc cu 

pecellarii, în care sânt întăiați. SS. Constantin şi Elena, 
ținând crucea în mâni. Supt -milra cea prințescă în povâăză: 

era. un corb, cu aripile întinse, ţinând cu clonțul o cruce 

de rând şi stând pe un -ciungăril ram de arbure şi dea-: 

supra de o parte s6iele, de alla -luna cu inscripţia prin. 

pregiur:: D. G. Voivoda et Princeps Valachiae Transalpinae. 

Nenorocilă monetă. acâsta ati dus la perire pe familia. Brân- 

covenescă, după ce ai “cădut prinţ! cu al săl în mânile 

turcilor.» 

În Ungaria ai inurit palatinul prinţul Paul Esterhazi - 

în 26.Martie din anul acesta, a căruia viață. 0 ab scris 

Pater. Horani 1. Împărătâza Elisaveta încă au pornit din 

Hispania în 19 Martie -şi au agiuns în Vienna în 11 Iulie 

1713 precum scrie Calona?. Mihail II Apafi, carele se fă-: 

'cuse prinț de împărăţia romanilor, şi schimbase dominiu- 

rile sale cele din Ardel cu altele din Germania, încă în a-. 

nul acesta 1713 ai murit în Vienna, fără de mMoștcay, pre: 
cum arată Ghebhardi5 şi Vaisselei. După diplomatul n6- 

mului Iilyricesc5 în anul de acum împăratul Carol VI aă în- 
tărit privilegiurile de Leopold-I, dale serbilor.: 

Anul 1744. Despre lucrurile ce Sai întâmplat în Valahia, 

aşa grăesce istoria. Bălăcenâscă 6, după cele ce sai dis la 

anul ma! de curând trecut: «Așa pârind pe Constantin 

1 

1 P. Horânyi tom. [. p. 628. | 4 Vaisselă tom. 1. p. 309. 
2 Katona in Epit. Chron. ad * Diplomatarium Nationis Ilyri- . 

“h.a. | cae Part]. p. 17. e! Part. Il. p. 20, 
3 Gebhardi in Hist. Hung. Part. | .. $ Codex Ms. Balacianianus ad . 

83, p. 823, h. a.



Bi | 

Brâncovânul în ma! multe rânduri, turcii 'nu culeza a'l 
măzăli, căci se temea că nu vor putea pune mânile pe 
densul. Mai pre urmă aflând organ pre un Constantin din 
Crit carele era votav.-de aprope lui Constantin vodă, şi 
vrea să se ducă la Țarigrad cu voia domnului, i-aii dat 

mA 

  

cărțile ca se le dea în mânile împăratului, în care cărți - 
lăgăduia se nu se temă, că va scăpa Constantin vodă, că 
ei (Cantacuzeni!) îl vor -prinde,-șil vor da în mânile . Îm- 
peralului: și aă învățat pe votav, se spună și cu gura u- 
nele . ca acestea. Daci încredinţându-se turcii, în taină au 
băgat pre imbrohorul cel mare împerălesc şi pre Mustafa 
aga capigiul, şi nesciind cineva, i-aă trimis se stringă oști 
de pre margini, și se mergă se prindă pe Constantin vodă, 
şi venind până la Ruștiuc, de acolo imbrohorul ai trimis 
înainte pe Mustafa aga cu lermanurile unul de domnie (pen- - 
tru Stefan Cantacuzenul) și altul de măzălie, dându' po- 
runcă, ca, de se va pune în cântră Constantin vodă, se'i 
facă scire ca se mârgă și el cu oștile. turcesci și se'l prindă. 
Iară la 24 Martie at Sosit în Bucuresci Mustafa aga în Mer- 
curea mare din: stptămâna cea 'de lângă Paști, şi impreu- 
nându-se cu domnul, i-au “spus măzălia; iară Constantin 
vodă, nu scia ca se facă, vădânăd de fată perirea, numai 
vârsa . lacrămi. Mustafa aga ai început a peceilui cămerile 
cu averile, și. Vaă dat în chezeșia bosrilor, ca se nu fugă, și 
Sau dus la gazdă. Iară ticălosul cum „ar fi putut fugi, când 
Cantacuzeniy frățiile lui era mal mari preste Ssste, caril toţi 
se bucura de acesta. In n6âptea aceea: Mercuri spre Joi ai : 
mers: Mihaii spătariul Cantacuzenul la Mustafa agă având 
dragoman sau tălmăcsrii pe Caramanleul portariul, -şi au 
fâgăduit mulţi bani ca se stea la imbrohorul ca se pană 
domn pe Stefan spătariul Cantacuzenul. Și a doaoa di Jol 
venind imbrohorul lu Bucuresci cu 12000 de turcă degrab - 

“ai făcut domn pe Slefan Cantacuzenul ; iară Vineri .dimi- 
nâţa aă venit boâri de” i lua ertăciune și diua bună, deci” 
Constantin Brancovenul au început a împula Canlacuzeni- 

7
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lor nemulțemirea şi viclenia Ș. C. — — — În acâia Vi- 
neri dimincța Pai luat turci! cu tâtă casa lui pe toţi gi- 

„-neriă, pe tâte fetele, și pe tus-patru feciorii lut și ducându'! 
la, "Țarigrad i-au închis în Ediculă. Iară câtă nevoință ai 
făcut Stefan vodă Cantacuzenul se stângă casa lui Constan-! 
tin Brancovan, la domnia lui vom spune. Domnitai Con- 
stantin vodă Brâncovânul 25 de an! şi 80 de dile și aşa, şi-a 

„luat gătatul domniei, iară al viețer în domnia lui Stefan 
Cantacuzenul îl voii spune. Fostau în domnie fericit slu- 
jindu! norocul, iară nu lăudat,-pentru că ai adaus haraciul, 
şi din 250 de pungi s'au suit la 520 de pungi, şi slugi-. 
lorimea de la carea se scotea haraciul, o au împărțit prin 
satele sale şi ale Cantacuzenilor, și totă greutalea o au arun- 
cat pe (6ră, şi cu o vorbă cele ce cu multă ostendlă Şi 
cu bună socolelă au făcut ce! bătrâni el tâte le-ai stricat. 

Domnia lui Stefan Canlacuzenul. la anul de la plăsmui- 
rea lumei 7222, iară de la Hs. 1714. După ce sai mă- 
zălit Constantin. Brâncovenul din domnia Valahiei, şi Mu- 

- stafa aga i-au pecetluit l6te averile, a doaoa di au venit şi 
imbrohorul, înaintea căruia eşind bosrii cu mare pompă 
lau băgat în: Bucuresci şi lau dus la sălaș la. casele lui 
Șerban “Cantacuzenul spătariul, carele aii poruncit mitropo- 
litului (Anthim),. şi tuturor bodrilor, se vină toți la 2 c6- 
uri după amâqi.la sălașul lui, şi fiind că el mal nainte facuse 
ispravă, ca se fie domn' Stefan Cantacuzenul feciorul lui 
Constantin stolnicul. după 'ce sau strâns, Stefan Cantacu- 
zenul sau dus de aă sărutat mâna imbrohorulul, multemind 
pentru domnie, şi neavând gala căftanul, s'aii desbrăcat 
Mustala aga de contoş și ai îmbrăcat cu conloșş în loc 
de căftan; grăbind să se facă curând domn. Deci: Bugerea- - 
nul visticriul au trimis de grab de ai adus un căflan Și 
rai îmbrăcat, și aşa cu pompă mare Şi cu dic&turi ati mers 
la curtea domnscă. A doaoa di, în Vinerea: mare, ai ră- 
dicat Mustafa aga pe Constantin Brâncovnul cu toţi ai lu! 

Şi au pornit spre Țarigrad cu mulţime de turci; iară irn-
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brohorul at remas, de cerca cu Stefan: vodă avuţiile lui 
Constantin Brâncovânul, ce remăsese în deloril pre la unil 
şi pre la alţii, și cu grâza cea mare ce făcea Gmenilor 
tote le-au aflat, şi sculele de aur Și de argint, care le dă- 
duse la bocri Constantin vodă, se le păstreze de frica ce. 
le era înainte pusă, de se vor afla, că ai ceva şi lăgă- 
duesc, că vor păţi, tâte le-au dat înainte. ŞI Stefan vodă 
le-au dă imbrohorului, şi lOrte tare se silea Stefan. vodă, se 
-scâtă lâte detoriile ŞI avuţia lui Brancovan se o afle, ca 
nemica se mai remână.. , 

«După ce 'au luat domnia Stelan Cantacuzenul numa) 
trei dile aă trecut Și îndată au trimis pe Constantin la Știrbei 

și pe Radul Dudescul cumnatul s&i, pe carele și logolet 
mare Pau făcul atunci, lu “Țarigrad cu cărți la împăratul şi 
la viziriul, dicendu-le, se grăbâscă, se sos6scă mai nainte“ 
de Constantin Brâncovânul Şi se Jucre că se nu mal scape 
Brâncovenul cu feciorii lui, carea sau şi făcut, căck în 

„tot lypul sai „silit, ca se stângă de tot .din lume nU- 
mele casel” Brâncovenulul, încă şi atunci când ducea tur- 
cil pe Brâncovânul la Țarigrad, scosâse Stefan vodă proşti .. _ 

„din Bucuresci de se jeluia înaintea imbrohorului. Ca a- 
„cestea şi mal multe au făcut Stefan vodă asupra vărului 
său Constantin Brâncovânul, în Joc de al ajuta şi de a! 
face bine pentru bine. Înse Stefan vodă nu atâta e vinovat 
cât. este vinovat tatăl său Constantin Cantacuzenul stolni- . 
cul unchiul lu Constantin Brâncovenul, pe carele nu ca 
pre un unchii, ci ca pre un lată il. avea Brâncovânul, în 
tâte cerând. sfat. de la dânsul. Acesta dară sciind tâte sfa- 
turile nepotului său, tte le-au vărsat inaintea turcilor, şi 
sciind şi cărţile cu care prea. lăudații și prea nebiruiţii îm- 
p&rați al romanilor și al muscanilor îl făcuse pre el: și pe - 
feciorii „lu! v&cănici prinți al împărăției Romei şi cnezi al îm- 
părăției Moscoviei, Ensuș bătrânul tatăl lui Stefan vodă le- 
ai dat acâstea în mâna imbrohorului, și Pai rugat se le. 
dea în mâna împăratului se vadă vicleșugurile Brâncov&- 
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nului, și pre lângă pâri şi acesta au dis, că de nu se va 
omori Brâncovenul, odihnă nu va fi, ci se vor face ames- 
tecături în (6ră şi vrajbă între împărați. Ci nu e minune că 

atâtea au pătrat Constantin stolnicul Cantacuzenul , ca se 
pârdă pe nepotul săi Constantin Brâncovânul, când și pe: 
fratele săi Serban vodă, carele îl scosâse vi ala de 'la Gri- 
gorie Ghica. vodă, încă Pai omorât.  Imbrohorul arătând 
cărțile cele de prinţie împăratului şi spunându'! şi alte pâri, 
împăratul sai mâniat forte tare şi au poruncit de-ai adus 

-pe Constantin : Brâncovenul cu tus-patru feciorii. înaintea sa, 
unde ședea într'un foișor lângă mare, și feciorilor le-ai dat 
voe, ai să se facă turci, aă să li se taie capetele; iară 

“tatăl lor Constantin. at grăit călră feciorii să precum ur- 
meză: «Fiil mel! Iată tâte avuţiile și orl-ce am avut, am 
perdut, se nu ne perdem înca! sufletele! Stai tare şi băr- 
„bătesce dragii mel ! şi nu Dăgaţi samă de morte, priviţi la 
Hristos mântuiloriul nostru, câte ai răbdat pentru noi, Și cu 
ce morte de ocară ai muril, crâdeţi tare întru acesta, și nu 
v& mișcaţi, nici v& clătiţi din credinţa cea pravuslavnică 
pentru viaţa şi lumea acâsta ș. Cc.» Ac6stca dicad el, po- 
runci impăratul de le tăiară capetele întâiu ale feciorilor 
începând de la cel mai tiner, și mat pre urmă a tăiat ca-. 
pul lu! Constantrn Brâncovânul, și aruncară în mare, ci 
creștinii dup'acdia aflând trupurile lor le-ati astrucat lă pa- 
triarhie. Iară mârtea, lor s'au întâraplat în 15 Avgust din 
anul 1714.» | 

«În (6ră în dioa de Sântămărie,. când Sati tăial Constantin . 
cu feciorii în Țarigrad, -pe dâmna lui Stefan vodă la mâ- 
năstirea de un lemn fiind pentru evlavie, o ai lovit o ne- 

- voie mare de făcea lote grozăviile, și cl nu socotea că e 
bătaia lu Dumnedei, ci sai prepus pre o călugăriță anume 
Olimbia, mătuşă dâmnei, adecă soră cu muma dâmnei că - 
ea aii făcut farmece cu alte mueri, și pe măluşă-sa 0 ai - 
trimis la altă mânăstire, de o. ai zidit intro chilie, iară



  

375 . 

pe doao mueri le-ai spânzurat.» Aşișderea scrie Delchiaro !, 

încă mai cu forfoiă şi mal pre larg carele apoi serie: «Din: 

tâiă s'au tăiat capul Văcărescului,-a doaoa lui Matheiii fe- 
ciorului celui mal tiner; treia -Radului carele-era al trei- 

lea născut și mirele cel nefericit; a patra lui Stefan; a 
cincea lui. Constantin vodă tatălui lor celui. nefericit. Sfăr- 

„_şindu-se tragedia, împăratul 's'au dus de acolo.: Capetele 
+ le-au pus în' sulițe și sai purtat prin cetate. Adunatu-s'aă 

mulţi Smeni la locul unde zăcea trupurile, drept acâia vi- 

ziriul temându-se. se nu se facă ceva rescâlă (pentru că 
turci! încă striga că cu nedreptul sai tăiat) au poruncit 

de sau aruncat în mare, de unde, întrascuns s'au scos de 

creştini şi Sai îngropat la mânăstirea Calhi nu departe de 

Țarigrad. — — — Prinţipesa Maria. cu nepoțelul săi, cu . 

noru-sa și cu gineril să! se afla închisă în forneltă, şi unil- 

preteni al casei Brâncovenesci lucrând pentru 'slobodirea 

lor, — — sai întocmit răscumpărarea lor cu 50,000 de ta-- 
leri, carii sai luat împrumut pe camătă de 30 pentru o sută. 

şi s'a plătit viziriulul ;- dară ce? —— dușmani lor cel din 

Valahia aă plătit 40 „000 de taleri viziriulul, ca să se împ6& | 

dece slobodirea lor cea cumpărată. Și așa fără de veste 

sai sârgunit la un, loc -ce se chiamă Coltiaio, unde ai 

remas mai trei ani și apoi sai sloboqit şi trimis în Vala- 

hia, după ce ai perit viziriul Ali bașa, (în anul * 1746) la 

Petrovaradin.» i 

Scrisai despre tragedia acesta şi prea-vestitul - Enghel * 2 

tocma accurat. Iară Carra3 aşa scrie despre fGtele lui Con- 

stantin Brancovan: «d. Stanca murea lut Radul fiiului lui 
Iliaș vodă din Moldova. 2. Maria murea lu! Constantin 

fiiulul lui Duca: vodă din Moldova. 3. Ilinca musrea, lui 

Scarlat fiiului lu! Alexandru Maurocordat. 4. Salta musrea- 

Crețuleseulut bosriului munienesc. 5. Ancuţa murea lui 

1 pelchiaro | 171-194. 7 recent, Hs. Valhch Pat ÎI, pa- 

2 Ioannes Christianus Engel in , Carra p. 135,
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| Nicolae fiului lui Gheor ghie Rosetti bosriului moldovenesc. 
_6. Balassa musrea lui Manuil fiiului lui Andronic unul grec 
vestit. 7. Smaragda musrea lul Bălenu bosriuluy muntenesc>, 
„Despre Stefan . Cantacuzenul vodă şi acesta scrie Del- 
chiaro 1: „Că el îndată, cât sai făcut domn Valahiei aă: 
stricat văcăritul, ce se băgase de Şerban vodă Cantacuze- 
nul, și ca se nu se mal arunce mal mult. pe ţeră, ai fă- 
cut de sai afurisit şi de patriarhul din Țarigrad şi de mi- 
tropolitul din Valahia acela, “carele Par mal băga în ţeră, 

„scosati şi pe preoţii din țeră de supt tot f6liul de bir, nu- 
„mail se slujâscă în tot anul vro câte- -va Iyturghil pentru 
dânsul. Ma! încolo aă stricat și sinagoga evreilor, “măcar 
că era departe, ca se nu se polă aduna la rugăciunile. lor, - 
Obicinuise mai puţin odată în septămână a merge la taţăl 

„săi Constantin unde remânea Şi până la medul noptei în 
povești de taină. Ținea correşpondențţii din porunca vizi- 
riului cu nemţii, cu muscanil și cu polonil numai ca se le 
p6lă sci sfaturile. > 

Despre Ungaria așa serie” Catona2: «În anul de acum 
pacea ce 'se incepuse în 26 Noemvrie din anul: trecut în 
Radştat între povățuitorii cei mar vestiți Eugenie şi Villa- 

regie, sau săvârşit, și printr'Ensa' s'au aședat războiul cel 
groznic, care supt trel împărați Leopold I, losif 1, şi Ca- 

“rol VI aă ținut cu Ludovic XIV craiul Galliilor în Italia, 

7 

Hispania, Galia, Germania și Belgiă, și prin pacea acesta 
împăratul Carol au dobândit Belgiul, ' crăimea Neapolului. 
ducatul Mediolanului şi Sardinia. Dzcy mântuindu-se împă- 
ratul de grijea războiului, pe 8 Septemvrie au poruncit să 
se lină seim la Pojon.» La -seimul acesta împăratul cu îm- 
perătesa Elisaveta at mers în 12 Octomvrie. În 14. Octom- 
vrie Sau pus palatin Nicolae Palfi, în 18 Octomvrie sau 
încoronât împărătâsa crăesă Ungariei, şi în 9 Dechemvrie 
aă dobândit mitropolitul Strigonulu! cardinalul de Saxonia 

! Delchiaro p. 195. seq. — 2 Katona în Epit. Chron. ad h. a
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ua diplomat de la împăratul; -prin care "toţi următori! luy - 
Sau făcut. prinți de împărăţia romanilor. 

-Anul 1715. La anul acesta dice Istoria Bălăcenâscă 1: <Tre- 
“când vara din anul 1714 aă început: turcii a face mare 
gătire de 6ste, se mârgă se ia Moreea, carea o stăpânea 
veneţianii. - Deci ai venit şi lui Stefan vodă Cantacuzenul: 
poruncă, se dea o mie de carre și o summă mare de ca) 
pentru treba împărăției. Iară vodă -ai aruncat. pe mână- 

“stiri, pe boeri și pe (ră, de ai plinit acestea cu mare greo- 
tate, și aă rânduit bosri căpitani de at mers ispravnică . 
preste carre * și preste cal, și în luna lu! Fevruarie pre o- 
măt i-au trimis de au trecut -Dunărea şi s'au dus la Mo- 
reea. Viziriul Ali bașa luând Moreea s'au întors vesel la 'Ța- 
rigrad și fiind lângă împeratul caimacan 'Rechen imbroho- 
rul; carele luase pe Constaniin Brancovenul din Bucuresci, 
Ali başa se temea, ca nu cumva împăratul se pună 'viziriă 

“pe Rechean : drept aceia ati lucrat de Vai deslipit de lângă 
împăratul, şi Pai pus başa la Bender. Deci mergând imbro-. 
“horul Rechean la Bender, viziriul Ali başa au făcut cărți. 
mincin6se şi mărturii strâmbe de pre la conacele unde mer- 

+ - s6se Rechean,. cum că ar fi făcut, multe trăsuri, şi dându-le | 
la împeratul, împăratul frte Sau „mâniat şi ai poruncit de, 
lau omorit în Bender.» , 

Ci: Delchiaro dice2: «Viziriul fârte se găta se mârgă a- 
supra -Moreei și au poruncil-lui Stefan Cantacuzenul vodă, 
„ca pe terminul pus supt: pârderea viețel se gate 2000. 
[de, carre] cu câte patru boi şi cu câte utâţa Gmen! (nu cu 
câte S Gmeni la fiesce.care care, cum se înşelă prea-vesti- 
tul Enghel 3, tălmăcind. cuvintul altre tanti); mai încolo 
atâța mil de sac de fărină, de orz, de: berbeci; şi unt 
cu mire prea multă. Nici îndestulindu-se cu tâte acestea, 
vru se albă o summă Pespusă de bani, carea era mal 

! Codex Ms,  Balacianianus ad “3 Joannes Christianus Engel in 
h. a. E „recent. Hist. Valachiae Part, I, 2 Delchiaro p. 199. - “|p. 878, 

,
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mare -cu mult de cât haraciul de un an. Stefan vodă 
încă de la începutul domniei sale: închisâse pe toţi acdia, 
cari fusâse luători de samă preste veniturile câle. nemăsu- 
rate ale familiei Brâncovenesci, şi prin multe bălă! la atâta 
îl adusâse de dăduse înainte mulți bani, ci nefiind destul 

“banii aceştea, ca se plinâscă pofta turcilor, aă trebuit se 
arunce mai multe dări nu numai pe bodri, ci şi pe negu- 
țători, carii culegendu-se de la aceia cu ban) împrumutaţi, 
până astădi nu sai plătit, nici se vor plăti, apropiindu-se 
Stelan vodă de sfârșitul și al domniei şi al viețer sale.» 
Aci apoi scrie tragedia imbrohorului Rechean, patronului 
lu! Stetan vodă, cum se scrie acdia în. Istoria Bălăcenescă, 
și dice, că fiind Ensuş el de faţă Gre-care voitoriă de bine 
al Cantacuzenilor în zădar au dojenit pe Stefan vodă se'și 
caute de trbă şi de mântuirea sa; și îndată scrie aşa: 
«Că acum alta nu lipsea la măzălirea lui Stefan -vodă, fără 
numai să s6 al6gă în locul lui unul, carele se fie credincios 
porțel turcesci. Unil din frăţiile câle ma! de aproape ale 
lui Stefan vodă, carit era bocri de frunte din Valahia, lucra 
întrascuns ca se vină domn în Valahia, “Mihail Racoviţa, 
fostul domnul Moldovei, ci viziriul Ali bașa după ce ati luat 

" Moreea v&dând că nu va scăpa de războiul cu Nemţii, ai 
judecat a [i mal bine ca se lrâcă pe Nicolae Maurocordat 
“din Moldova în Valahia, şi pe Mihail Racovila sel pună 
domn Moldovei, cum Lai și pus:» - 

Precum scrie tot acelaș Delchiaro !, Radul Cantacuzenul” 
„Spălariul şi iratele lui Stefan vodă încă în anul de acum 
au murit în „luna lui Fevruarie. Dâră în anul de actâim 

“au făcut şi Mihail Cantacuzenul mânăstirea Colţa din Bu- 
curesci, despre carea scrie Salţer:? că o au făcut prin svec). 

«În Ardei precum scrie Brentan 3, în anul acesta 1715 

au îuceput a se zidi cetatea Bălgradului supt al căreia zid 

.- 

1 Delchiaro p. 75. 3 Brentanus in Epit. Chron. 

2 Sulzer I. S. 292.. Mundi christiani ad an. 1715,
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Sai pus prin comilul Ştainvil, -commendantul țerei un nu- 
- mismat, pe carele era scrisă de o: parte icâna sai figura 
celățel cu 'pajura cea împerătescă deasupra eil; de câialaltă 

- parte” hronosticurile acestea : 

LVCe saCra Carol.l sIMILes aLba aCCiplt VirtVs. 
In soLIDa priMVs ponltVr arCe Lapls. 

IVLla nata fVI Carol VIM robVr et aVXI. 
IVLIa sin I.Vbeat, nVaC Carol, Ina VoCer. » 

În verşurile acestea , în câle dintăiti în fiesce- -care; iară 
în cele doao de pre urmă întru amândoao 6se cu numerul 

“romanilor anul 1715. 

„Despre zidirea cetăței de la Bălgradul din Ardsl scrie 
călugărul Samoil Clain de Sad! despre carele mai multe |, 

„voii cuvînta la locul stii, precum urmeză :: «După mârlea 
, vlădicului Athanasie I, împăratul Carol VI sat apucat se 
“zidescă celate la Bălgrad, și fiind că după cum se croise: 
cetate, șanțul cetăţei trebuia se vină tocma pre unde era 
mitropolia românilor, pentru acâia împăratul au poruncit, 
ca să se dea bani românilor Şi loc, ca aivea se'şi facă be- 
serică mitropolicâscă, şi aşa li sau dat loc la Maerii Băl- 

-- gradului şi 1300 de florin (zloți) pentru zidirea bescricel. 
“Era pe .vr&mea acâia la Bălgrad un Stefan Iștvanovici din 
“Ţ6ra' Românâscă venit -(ypograf, bun „meșter, carele ai di- 
res (ypogralia şi au (ypărit şi cazanii, pentru care lucru - 
la vlădicul Athanasie aii fost în plăcere, şi după  mârtea 
vlădicului ai remas la Bălgrad în mitropolie, ca. un epi-: 
trop al typografiei. Acesta luând acâle 1300 “de florinţi ai 
făcut o nemica, adecă besârica „cea de la “Maeril Bălgradu- : 

„Iul a făcuto cu fundământ slab, mică, şi întunec6să, ceialalți 
ban) i-ai prăpădit. La “acestă bisârică după vro câil-va 
ani sai adaos tinda mucrilor,' apoi alt creştin anume Bucur 
Spinare dinti'al săi au zugrăvito, Când. Sai făcui mutarea 

N 

! Samuel Klaiui de Szâd in N. de Eecesia Valachica Tronsilva- 
nica Part. 9. $ 9.
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mânăstirel la Macri, sai luat și moștele reposatulul mitro- 
polil Athanasie: şi sai adus, de sai aşedat în ţintirimul 

„bes6ricei aceştia, și preste mormint sa pus o I6spede mare 
de piatră, care eu o am vădut. (Ci acestea se împrolivesc 
cu disele lui Salardi din anul 1657). 

«Dupa ce.sau isprăvit cetatea Bălgradului, au poruncit 
împăratul Carol, se mârgă și clerul românesc s:: blagoslo- 

„Vescă cetalea. Atunci saă adunat mal mulți de o sută de 
preoţă, cari! loți în odăjdiile preotesci - de la besârica din 
Maeri: aii mers în celate cu Iylie, acolo în besârica cea 
mare, carea mal nainte o ținea calvinii, la altarul cel mare 
ali slujit. Iyturghie Petru Pap din. Daia, protopopul Dăil şi 
notariul 'săborului mare, că alune! după norma cea ţinută 
supt prinții calvinesc); notariul săborului mare era cel mal 
întâiu după -vlădicul și ca un vicariii mare. După Iyturghie 
au făcut osfeştania cea mică, şi stropind cu apă sfinţită zidu- 
rile cetăței împreglur, ai vestit norodului că Bălgradul de aci 
înainte nu se va mal. numi Alba Iulia, ci Alba Carolina.» 
"Tot întru acesta an ai întărit împăratul Carol VI decre- 
tul să cel dintâiă dintre legile Ungariei 1, în care at în- 
tărit „actele a trei 'seimuri din anii 1708, 1712 și 1714 
"cuprindându-le tâte în 136 de articuli. . 

Anul 1716. Doi avtori scrii la anul de acum despre Ya- 
lahia, adecă istoricul. Bălăcenesc şi Delchiaro, caril muit 
se împrolivesc unul altuia Eu, ca'se nu mă, fac Ensumi 

judecătoria între dânșii, cetitoriule! i6tă judecata (I-0 în- 
credințez ţie, aducând disele lor. precum sânt scrise. Aşa | 

„dară istoricul Bălăcenesc 2 dice : «Stefan vodă deacă ai 
audit de mârtea imbrohorulul Rechean al nădejdei domnie! 
sale, ce se întâmplase în anul 1715 (că acesta îl pus6se, 
domn), Sau întristat forte; dară din afară nu se arăta, ci 
din lăuntru numa! inima lut scia. Deci trecând puţin timp, 

! Corpus Iuris Hungarici tom. TA p. 92, — 2 Codex Ms. Balaciania- 
nus ad h. a.
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adecă în 19 Îanuarie ai venit un capigiu de la împărăție, 
şi au dat poruncă. de măzălie, carele audind una ca acesta; 
nu avea ce se mai facă: a fugi nu putea, că era iarnă şi omăt 
mare, și (6ra temendu-se de robie încă nu Tar fi lăsat, şi ac6- 
stea socotindu-le ai plecat capul se mergă la împărăție, și 
Sau gătat cu t6tă casa sa și cu tatăl săă Constantin Cantacu- 
zenul stolnicul, de s'au dus la Tarigrad domnind numai dol anl. 
Iară până ce aii pornit din Bucuresci, tatăl său Constantin: 
de multe ori se ducea la capigi-başa de se ruga şi multe 
vorbea şi între altele vrând să se îndreptâza pre sine şi pre 
fiiul săă Stefan vodă, că sânt cu direptate împărăției, carea 
dintiacâsta se pâle cunâsce, că pe [rate-său Şerban vodă, 
cât aă luat sama, că se înțelege cu nemți! şi ţine'cu el, 
şi e. vicln înipărăției, îndată lau otrăvit, de au murit, a- 
şișderea. şi” pe alt irate al săi anume pe Iordache; carele 
fiind de Șerban vodă trimis la nemți, făcea turburâri, Pai 

„otrăvit de'a murit, şi pe nepotul :s&u Constantin Brân- 
covenul, vădendu!l că se alcătussce cu muscanil şi cu alţi 
nEmiCI al împerăţiel turcesci, Vaă dat în mânile “impăratu- 
Jul, de au făcut ce au vrut cu dânsul. Acestea și altele au 
spus capigi-başa Viziriular: care le-ai audit mulți 6men! 

“vrâdnici de credință, între. caril unul era enache drago- 
manul,. fratele lui Nicolae . vodă Maurocordat,. carele : aă 
mărturisit înaintea bosrilor., că au. audit pe -capigi-başa 
spuind acestea. viziriului şi altor: turci, cum că i le-ai spus 
Constanlin stolnicul. 

«Era Stefan vodă la formă om formos și poliţie încă 
avea -formosă, dară era fârte nestatornic la vorbă, mult 

„lăgăduia şi puţin da: era ghinscolateis, că fârte mult asculta 
de dâmnă:sa, cât se deschisâse pârtă mare de densa, și 
carele mergea despre laturea acâia, mult se folosea. Îm- 
prumut încă mult au luat de la boân și de la mânăstiri, 
făgăduindu-le că adi mâne . le- va. înturna, dară mai pre 
“urmă ducându'l turcii, remaseră  dătoraşii în pagubă numai 
cu zapisele. Dăjdile, care le punea, de abia le plătea 6-
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menii. Făcutaii hrisov, . de ai ertat văcăritul se nu mai 
fie, şi pe preoți se nu mal dea bir, şi strângând sobor mare 

„la milropolie ai poruncit de sai cetit acestea înainte 'a 
" totă țera. Cu acăstea bine ai făcut ; Batăr și cu altele de 

ar fi făcul bine! 

«Domnia lui Nicolae Mauiocordat la anul de la Hs. 1716. 
“Nicolae fiiul prea luminatulut Alexandru Maurocordat de 
Scarlăt Exaporitului marelui dragoman al împărăției otto- 
manicesci, fiind domn la Moldova întru a, doaoa domnie, | 
şi nici o rugăciunea sau lucrare făcând,. Ensuz împăratul” 
din bună voia sa, sciindu'l credincios, după ce ai măzălit 
pe Stelân vodă Cantacuzenul. laă mutat în Ţâra Româ- 
n6scă în Ianuarie. Cât au 'venit veste că va să se mute in 

Tera Muntenescă cu domnia,'aă trimis boeri de cinste ai 
măriel sale, pe Constantin comisul și pe Constantin vo- 
tavul cu cărți la bo&ri şi la t6ră, să se bucure că le vine | 
domn bun și milostiv, rânduind şi caimacani, adecă pur- 
tălori de grije, pe Mihail spătariul Cantacuzenul, pe Radul 

“Golescul logofătul, pe Radul Dudescul' spălariul și-pe Şer-. 
ban Bugerânul. Scris'au carte şi [lui] Constantin stolnicul 

| Cantacuzenul, se şadă. cu bosril ca un bătrân ; se nu se 
„ducă la Țatigrad, şil va avea ca po un părinte; dară el 
n'au priimit ci s'au dus cu. fiiul său Stefan vodă. Pe ceia-. 
alți boâri i-ai aflat în Bucuresci,. afară . de Mihail Canta- - 
cuzenul spătariul, carele fiind la (6ră și audind de întâm- 

“plarea lui Stefan vodă; ai vrut se fugă în Arde], ci fiind 
omătul mare și paze multe, Paă prins vameșii de la Căm-. 
pina,. cu plă&șil, și lau adus îndărăpt. De care lucru audind 
domnul tot nu ai osebit de cela-lalți caimacani, ci a doaoa 
carte lui numai dz osebr i-ai scris, ca se aibă bucurie de 
venirea miriel sale, că! va cinsti și va avea dz ariit, NU- 

„mal se pârle grijă de Leebile domniei, şi ale ţerei până va 
veni măria sa. Iară caimacanii făcându'i gătire „de cai, de 
radvane, de slujitori şi de alte ce trebuia i-aă “trimis îna- 
inte la Focșani, Deci pornind domnul de la laşi au venit 

4
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“la Focşani, și de aci venind la Colentina în malul despre 
Bucu.esci,. „calmacanii cu tâtă ceialaltă boerime i-a ezit 
înainte, și în 30 Tanuarie au întrat în Bucuresci, unde Sau 
celit fermanul de domnie, şi sau dat cu tunurile. 

«Fiind domnul în bucurie pentru bună intocmirea (erei, 
iată ! că! veni și întristare, căci grei bolnăvindu-se dâmna - 
Pulheria, a doaoa mutre a măriei sale, ai reposal în dom- 
nul, de carea vodă şi coconil lui forte tare Sau întristat, 
că era domnă bună, înţelâptă, milostivă și cu feica.lut Dum- 
nedei, deci cu mare cinste o ai astrucal în mitropolia Bu-. 
curescilor. ară după - puţin timp au oblicit pârta turcescă 
t6te tocmelele Cantacuzenilor cu. alte monarhii, cum se 
tocmise cu nemții şi cu muscanil, ca se le dea lor ţera și 

“se lepede jugul turcilor; căci ]e- a prins (6te cărţile şi pri- 
- vilegiurile.- Drept .acdia câte pre unul i-ati dus de i-au pră- 
“pădit, prăpădâscă Dumnedei şi pe Turci! Şi pentru că şi 
Stefan Cantacuzenul se înţelesâse cu nemţii și cu muscanil, 

“Tai sugrumat în: Țarigrad (pu la Odriiu) așişderea și pe 
„tatal lui; și-au luat din eră și pe Mihail Cantacuzenul 
spătariul şi pe Radul Dudescul, de i-au 'omorât. La mMiș- 
locul părâsimelor au venit un capigiii, de le-au scris şi ai 

“luat t5te averile lor _pe sama împ&rătâscă. Domnul v&dând 
acâstea lucruri Sai întristat forte, mal vârtos penlru Du- | 
descul, că era tiner şi avea prunci mici, şi cu toți bo&ril 
Sati rugat de capigii fâgăduindu' multe cele, se stea se nul 

““pârdă, şi nu sSaă lăsal numa! cu acesta, ci au scris şi la 
frate-stă Ienache dragomanul cel împărătesc, se âmble și 
se chelluiască şi 20 de pungi de bani pentra Dudescul se - 
nu pâră; dară fiind viziriul Ali: Daşa cumplit, nemica ad 
putut isprăvi, ci i-aă omorât.» | 

Iară Delchiaro ! dice despre mortea domnel lui Nicolae 
Maurocordat: «La anul 1716, Vineri înainte de Rusalii, în 
revărsatul diorilor, cu puține dile după „nascere a murit 

1 Delchiaro p. 74,
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în Bucuresci. priețessa Poriyria, carea era din Țarigrad și 
a doaoa mure a lui Nicolae Maurocordat domnului Țerel: 
Muntenăsci. >. | o | 

Apol tot acelaşi Delchiaro1 scrie: «Marţi în 21 Ianua- 
-rie din anul 1716 aă sosit în Bucuresel capigi-bașa cu 
fermanul de măzălire. Prințul Stefan Cantacuzenul — — 
chiemănd la sine pe cumnatu-săi Radul Dudescul carele 
era spătariă mare și pe vistiâriul cel mare, le-a poruncit, 
ca se gătescă haraciul; ci el ai respuns, că ar fi bine 
a vedea, întâiă ce porunci ati venit de la pârtă. A doao- 
di veni turcul la prințul şil întrebă vrea să se supună 
poruncel împărătesc? Prinţul respunise : 'vrâi.' Atunci i-ai 
dat fermanul și prinţul priimindu'|, lau dat să se cetâscă 
în divan. Jară fermanul acesta cuprindea în sine :. Că 
Stefan vodă aă domnit destul în Valahia, acum este voia 
sultanului, se pună în locul lui pe Nicolae Maurocordat 
„domnul Moldovei. El se mârgă la Țarigrad unde din mila 
stăpânului s&ă va avea cu ce se trăiască. După care sai 
ales dor caimacani, cari! se ocărmuiască (era până ce va 
veni prinţul cel noii. — — — Pornit-at prinţul Stefan Can- 
tacuzenul cătră Țarigrad în 25 Ianuarie şi cu dânsul au 
mers tată-săă comitul Constantin, prințessa Pagona mutrea 
lui, și doi beizadel ay lui, Radul şi Constantin, caril bol- 

» “năvindu-se pe cale de frigul cel mare, ai fost pricina de 
numal după patru săptămâni ai agluns în Țărigrad. Li s'aii 
îngăduit se conăcâscă ia seraiul Valahiei, =—.— — și prin- 
țul nădăjduia de ai îndrepta lucrurile sale, ci viziriul mal 
vrea a'] vedea. mort, fiina aţițat de unele rudenil ale prin- 
țului Stefan Cantacuzenul care (cum se credea în comun) 
fură- puse de Dumnedei mişlociri ca sol arât- isbânda sa 
penlra nedceptarea făcută cu casa lui Constantin Beânco- 
vânul. A A a 

«Venind: prințul Nicolae Mrocord ut din Moldova in Va- 

! dem Delehiaro p. 202. sq. 
4
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lahia în 10'Fevruarie din anul 1716, au întrat cu pompă 
în Bucurescl. — — Iară boâril începură dintăiași-dată a da 
multe jalbe asupra prințului Stefan Cantacuzenul, chiemân- 
du'l tyrann şi prăpăditoriă palriei, “şi se rugură ca jalbele lor 
să se trimită la pârtă dimpreună. cu tâlcuirea unor cărţi ale 
generariului din Ardel, ce nu de mult se prinsese. Şi fiind 
că cărţile acele nemica cuprindea în sine, ce ar fi putut 
strica prințului Stetan Cantacuzenul la, turci, Sau pus o 
personă ca acâia, -se le tălmăcescă, carea atâtea stări îm- 
pregiur aii adăogat, de viziriul cât le-ati audit, îndată au 
poruncit caimacanului din Țarigrad, ca se facă, să se su- 
grume și prințul Stefan şi tatăl lui. Acești doi domni mi- 
se! se afla atunci închiși Ja Basbacchiculi, de unde fură duși 
în temnița de la Bastangi başa, și acolo în Duminica de 
după Rusalii, adecă in 7 Iunie din anul 1716, la patru 

  

“cesuri din n6pte, [u sugrumat întâi prințul Stefan, apoi 
"tată-seu Constantin “ Cantacuzenul. De abea. le eşise sufle- 

tele, și câpetele lor s'aă belit şi âmplându-se cu “bumbac 
Sau. trimis în Odriii la viziriul. Cu puține dile după actia 
nimeriră din Valahia supt bune paze comitul Mihail Can- 
tacuzenul . fratele. mai sus disului Constantin şi Radul Du- 
descul carele era căsătorit cu o soră a prințulul Stefan, și 
amendo! periră sugrumați. | | - | 

« Prinţessa Pagona temându'şi pruncii, — — se ascunse în 
Țarigrad mutându'şi veșmintele cu toți ai săi, şi apol şi-au 
căpătat o corabie, carea în patru septămâni după multe 
primișdii o au dus'la Messina, de aci ali mers la Neapol 
apol la Roma, la Florenţia, la Bononia, la Ferrara, și la Ve-. 
nejia, unde fu priimită de domnul Nicolae Coragiani, și os- 

_p&tată în 5 dile, de aci aii pornit cătră Vienna. Cu puţine 
septămâni mal nainte ai fugit din Valahia altă Cantacu- 
zenă; acesta au fost Maria musrea lut Thoma Cantacuze- 
nul, carele fugind în Moscovia, acum e generariu în Ucraina. 
Maria cu fecioraşul eii cel unișor S'ai- îmbrăcat în haine 
proste și înșelând plăsșiy au scăpat în Ards!, unde cu cinste 

Cronica românilor. Tom. II. , 25
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Sau priimit de nemți, şi i-au făcut prilej, de ai putut mârge 
la bărbatul sti.» 

Din disele acestea ale Iul Delchiaro lezne poți culege, cu 

ce inimă ai fost Stefan Cantacuzenul cătră văru-să&u Thoma, 

de.pe musrea luy. Maria încă nu o aii slobodit din (6ră se 
mergă la bărbat ; ci lui încă şi la ceialalți Cantacuzeni tocma. 
așa le-au resplătit Nicolae Maurocordat, pentru că, cum scrie 

mal încolo acelaş Delchiaro, după ce le-ai vindut. moşiile, 

cum vinduse şi el ale lui Brancovan, «Cerea de la Canta- 

cuzeni fârte mari sume de bani, și închiderile şi bătăile lor 
era pedepsile cele mai uşâre. „A fi Cantacuzen, sai nu- 
mal rudenie cu dânși), era cât a fi vrâdnic de morte. — — 

Nicolae Maurocordat luă deregătoriile de Ia. cei mal mulți 

bosri muntenesci și le dede frăţiilor și prâtenilor să caril 

venea din Țarigrad în Valahia se'şi âmple pungile. Între a- 

ceștea se împărţiră satele Cantacuzenilor şi ale altor bosri 

muntenescă, din care nu numai lua veniturile ca nisce pro- 

prietari  despotici, ci le și storcea ca nisce tyr anni ce era : 

Muma lui Stefan vodă. Cantacuzenul la atâta agiunsese de nu 

avea cu ce se trăiască. Ei ânsumi m'am întâmplat de faţă 

și fuiu . tălmăciariă atunci, când sau rugat . seraca de un 

grec, carele ținea satele eii, că de pomenă se? dea puţin- 

tică fărină.» Vedi unirea cu grecii ce folos aduce românilor! 

Despre războiul, ce în anul de acum s'au urzit între pârta 

tureâscă şi între avgustă casa Austriei, aşa serie Ghebhaldi 1 

«Sultanul Ahmet III. socotind că turcii din Moreea nu sânt 

îndestuliți cu stăpânirea veneţianilor şi  nădăjduind, că țâra 

„acâsta lezne o va putea supune şie, ati pornit războitt a- 

supra veneţianilor, trimețend pe bașa din Bosnia asupra 

Dalmației şi pe viziriul asupra Moreei, carea o aă şi luat 

viziriul în anul trecut. Carea întâmplare împăratul Carol VI 

nu o ai putut suferi și pentru slăbirea - veneţianilor, prin 

carea se slăbea şi securitatea țerilor lu! celor de la Apus, 

! Gebhardi in Hist. Hung. Part. 3. p. 379. seqq.
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și pentru legătura ce o făcuse în anul 1684 cu polonii, ȘI 
cu veneţianii împrotiva turcilor. Drept acâia at trimis solie 
Ja Țarigrad prin carea au arătat porlei, că el după pacea de 
la Carloviţ. ce s'au făcut prin angli şi prin hollandI cu ve- 
neţianil, nu pote lăsa să se iea de la denșii Moreea. Sultanul 
atunci at trimis pe un aga, la prințul Evgenie în Vienna, ca 
se stâmpere și mânia împăratului şi se și vadă ce pulâre 
are împăratul; dară aga- acesta pentru cel mai de pre urmă. 

„Scop al lui sau mânat din Vienna, Și împăratul au făcut noao 
legătură cu venețianii în contra turcilor. Ac&sta sai făcut mal. 
ca samă din îndemnul prinţului Evgenie, carele ca un may 
mare preste cancellaria de harţ, gătise la 60,000 de ostași și 
întărise cetățile de la Essec, de la Buda, de la Petrovaradin 
și de la Bălgradul din Ardel. Patriarhul Romei încă în- 
demna pre împeratul asupra turcilor, la carea i-au dat de. 

 chieltuială tâte dizmele de pre. la popi pe 3 ani, şi împără- 
Via nemţâscă încă i-ai făgăduil ajatoriii. Tătuşi împăratul 
„numai peniru aceia ai poruncit să se facă lagher cu ta- 
bără la Futac, pentru ca prin acdia se împ&dece puterea 
cea mare a turcilor ce se pornise asupra veneţianilor ; ci 

“sultanul dimprotivă cât ai înțeles de legătura, ce o făcu- 
“se împăratul cu veneţianii, îndată au. trimis, 200,000 de 
ostași spre Ungaria, se ia Petrovaradinul. Proba cea din- 
tâiu a armadel aceștia, ce s'au făcut la Carloviţ, nu bine 
au mers; pentru că Ioann Palfi banul Croaţiei cu 3000 
de călăreți aă împrăștiat 40,000 de turci. Curând dupăa- 

„câia au mers la Petrovaradin şi facânduşi șanțuri dimpro-. 
tiva şanţurilor celor vechi, în care se băgase Eugenie cu 
6stea lui, aii început a bate cetatea. Dară a doaoa-di Euge- 
nie au năvălit preste dânşii, Şi. măcar că turcii at turbu- 
rat pe nemți dintru'ntâii, și ai stricat rândurile celor îm= 
p&rătesci, tătuşi călăreţi! după aceia i-aă împins înapol, şi 
învingendu-se mal pre urmă de pedestrași s'aii împrăștiat 
«cu perdere de 30,000 de capete. Viziriul Ali-bașa, după 
„ce aii vedut pârderea, sai băgat în 6stea împă&rătescă plin
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de mânie, și dimpreună cu alți başi mai mulţi sau îm- 

puşcat. —-— — Prinţul Eugenie au luat totă tabăra cu 

casa eil, multe tunuri, mult prav şi glânțe, multă zăhărea, 
multe mueri, multe scumpeturi şi alte lucruri, ce aii obick- 

nuit turcii a purta pentru desfătarea lor. Unii dintre turcii 

cel ce fugea ai luat trupul viziriulul şi trupurile -başilor 

celor morţi de le-au dus se le îngrâpe. — — Deci kugenie 

după bătaia acesta sau dus asupra Timişsrei şi au înce- 

put a o bate. Viziriul cel noi ai trimis întru ajutoriii tur- 

cilor celor din Timişoră de la Bălgrad 30000 de ostași; 
ci Eugenie i-ai tăiat pre aceștea şi pre cel ce eşise din 

Timişdră, şi în 1 di a lui Octomvrie au luat oştezele 
cu putârea, iară cetatea cu tot Banatul dupacţia i sau 

închinat, supt condiţie ca. pe 12,000 de turci, carii may: 

-era în cetate, se'1 lase se mârgă la Bălgrad fără 'de arme, 

dară cu muerile, cu pruncii şi cu t6te averile lor. As6me- 

nea noroc aii avut şi ali generari împărătesci; că colone- . 

lul Petraşce ai luat Gradişca, Brodul, Velica, Dobaiul, Do- 

borul şi mare parte din Bosnia; iară comitul -Drașcovică 

“din 9 până la 13 Noemvrie ai lăţit marginile Croaţie! preste 
Dubița, Parcoviţa, şi Osrosoţim.» Așişderea scriu Cherce- 

lic, Palma? şi Catona3. 

Despre lucrurile ce sau întâmplat în. Valahia când au 

pornit viziriul Ali başa la tabără, şi după ce au perit a- 
cesta în 5 Avgust din anul 1716 la Petrovaradin, așa 

vorbâsce istoria Bălăcenescăt: <Mai nainte de a porni vi- 

ziriul Ali bașa la ste, aii poruncit lui Nicolae vodă se gate 

3000 de ostași, ser trimită la Dimircapi şi la Ruşava, în- 
“tru ajutoriul turcilor celor rânduiti spre pază, ca nu cum- 

va să se slobâdă niscari oşti nemţesci se facă ceva tur- 

burare ţerei turcesci. Acâstea tote le-au plinit domnul, şi 

1 Kertselich Notii. de Regnis | - 2 Katona Hist. Crit. tom. 38 
Sclavon. Dalm. Croat. p. 499. n. 2088. seqq.- 

> Palma Notit. rer. Hung. tom. | 
III. p. 807. + Codex Ms. Balacionianus |. e.
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preste cele 3000 au pus mal mare „serdariu «pe enache 
Russetul, cumnatul stu, şi pe Petru Obedânul, caril mer- 
gând unde le era porunca, 'iată veni vâste că nemții ai 
bătut pe turci, şi au perit și viziriul- Ali bașa cu mal mulţi 
başi, şi toți se mâhniră. Deci audiră .şi altă veste că că- 
tanele nemţesci vin spre 'Ruşava, carea veste și mal re 
au turburat pe ture, cât n'ai vrut se mai remână din- 
câce de Dunăre, ci de frică ai trecut cătră Cladova, şi nu 
mai câle trei mil de români ai r&mas acolea. Iară Obe- | 
denul carele era mal mare preste cele trei mil de români, | 
cu alți boâri români s'au sfătuit și au trimis sol la Eu- 
genie -se trimită în cutare timp câtă-va 6ste, și el vor face 

„de. vor birui, Deci aă trimis Eugenie 200 de cătane, iară .. 
Obedânul pe câle 3000 le resipise pre la gazde, dicendu- - 
le că nai la ce se găta. Așa dară venind acdle 200 de 
cătane, cele 3000 de români ai fugit, nedând_vre o bă-- 
taie, fiind că Obedânul le-au poruncit se lugă- şi se nu se 
bată cu nemţii, caril ai apucat acel corn de “țră şi mult 
au prădat pe lăcuitori. Acestea audind Nicolae vodă, sai 
întristat și au trimis oști se păzescă plaiul Vâlcanului că- - 
tre Giiu, călră Câneni, cătr& Rucariă, cătr& Câmpina și că- 
tr&ă Telegâni ca se nu mal între nemții se slrice ț&ra. Iară 
Barbul serdariul Cornea şi Bengescul cu alți bo&ri era cu 
forte bună inimă cătrg casa Austriei, și se bucura de. bi- 
ruinţa împăratului creștinesc, şi Sai unit cu cătanele din 
Ardei, şi Ensuș ei i-ati povăţuit de au venit fără de vâste 
pe plaiul Vâlcanului şi sait pogorât la Giii de ai lovit fără 
de veste pe oștile lui Nicolae vodă, şi împrăştiindu-le le- 
au luat tot ce aă avut. Şi find întru acele pârţi 6meni 
domnesci, carii strângea dăjdile şi dijmele, de la acâia le- 
aă luat mai sus numiții boâri (6te câte strânsâse şi le-ati 
dat “nemților, omorând pe cei ce se punea în cântră. După 
carea t6tă (era de preste Olt saă închinat împăratului 

- nemţesc. 

«Nicolae vodă audind acâstea ai trimis pre Bojorânul
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Și pre. Obedânul să se nevoiasă ca d6ră ar putea desplăti 
pe românii de preste Olt de cătră nemți, şi se gonâscă că- 

tanele nemţesci. lară când ai fost la Sântămăria. mare, 
Sau slobodit o. samă de cătane pre la Cânâni de au venit 
până la Pitesci, iară căpitanul Și vameşul de acolo au 
scris degrabă cărți la vodă, dânău'” de scire, cum că până 
„acolo au venit cătanele nemțesci, și vrea se mergă la 
Bucuresci. Care. cărți luându-le vodă a treia- di după Sântă- 
mărie Sau sfătuit cu bosriă, carii era. lângă dânsul, se 6- 
se din Bucuresci la Copăcân! 'sau la Călugăreni şi seși 
pună acolo tabăra, Şi se aştepte până ce vor vedea ce fac 
acestea catane: şi așa au făcut, că Sai dus la Călugăreni 
Și Vrea se şadă acolo. Iară Anthim mitropolitul țerei ai 
mers la domnul și i-au aretat o carte, carea dicea că i-au 
venit de la Bucuresci de la Avramie dascălul, 'carele lă- 
cuia în Mitropolie, în carea scria se vină înapoi, că vine 
Gheorghie Șerban vodă feciorul lui Cantacuzenul din Ar-. 
d6I, cu multe cătane, ca se fie domn țerei, care tote au fost 
minciuni, numal ca să se întârne el, și domnului sei dea 
drumul se fugă. Deci domnul audind din gura unul arhie-. 
reu acestea, 'nesciind ascunsele inimel lui, sati înfricoşat 
şi lăsend Călugărenil. saă tras-spre Giurgiu. Mitropolitul - 
mergend căl-va loc cu domnul sai rugat sel lase să se 
întârne la scaunul să la Bucuresci. Domnul Pau poltit ca 
pre -un arhierei se nu se deslipâscă de măria. sa, pănă se 
vor adeveri acâste lucruri ȘI Vor vedea ce sfârșit vor avea ;. 

iară el căuta multe pricini, din care una era, că au venit 
numai cu căruța cu doi cai fără așternut, fără priminâlă 
şi fără cheltuială, alta, pentru că fiind pâstoriu nu se cade 
se lase turma şi să se facă într'altă - parte; iară vodă [ă- 
găduindu' cheltuelele, și-ori de ce va avea op, tot nu at 
putut opri, ci saă întors la Bucuresci unde ai strâns pe 
bo€ri la Mitropolie, şi au făcut sfat voind loți ca se aducă . 
pe nemți și se le închine lor țâra. Iară domnul luând vro 
câlă-va ste turcâscă; sau întors la Bucuresci de la Giur-
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giu, pentru. că avea ferman de la împărăție ca ori când 
va porunci turcilor, se'l asculte, şi se”! fie întru ajutoriă, 
şi se dea oști câte va cere. Deci. venind la scaun și cer- 
când lucrurile, au aflat că tâte sânt meșteșugurile mitro- 
politului Anthim, și făcând sfat. vodă cu bodril cel “ despre 
partea -sa, au scris în Țarigrad la patriarhul şi de acolo 
au venit catharesis, şi ai ales mitropolit pe Mitrofan, ca- 

_ rele mai nainte au fost duhoynic lui Constantin Brânco-. . 
„Yenul. 

«Pre aceste timpuri, după ce ai luat nemții Timiș6ra . 
de la turci lenache dragomanul, fratele măriei sale vodă, 
ai venit Ja Bucurescă, înaintea căruia cu mare pompă aă 
eșit vodă cu bosrii, şi după doao' septemâni, care le-ati pe- 
trecut: veseli şi în preimblări prin Bucuresci, sai întors la 
Țarigrad dăruit de frate-s&i Nicolae vodă cu daruri de mare 

“preţ, pe carele Vai petrecut . până la Văcărescl : de acolo 
Şi-au luat diua bună, şi Ienache dragomanul Sai dus la 
"Țarigrad, Nicolae vodă la Bucuresci. 

«Cătanele nemţescă tot turbura țera, și multe pagube și 
nevoi făcea Gmenilor, că pe banul Bojorenul Tau prins în 
cătane de la Brâncovâni. și laă dus până la Zestreni, de - 
acolo scăpând, aii venit la domnul, aşişderea şi Obedenul 
ad venit despre. altă parte de au spus tote jalbele înaintea 
domnului, cum că ati âmblat şi nemica au pulut isprăvi, 
pre unde ai fost trimişi: Vodă .se întrista și se. mira, ce 
va se facă, nesciind că Bojorânul, Golescul şi Bălânul și 
alții sânt cari! fac acestea, ca se dea (ra în mânile -nem- 
ților ; iară vodă îl cinstea pe toți șii judeca cu dreptate. 
şie şi! iubea. Înţelegându- -se aceştea cu Barbul serdariul 
prin călugărul fratele Barbulul, cu carele avea correşpun-. 
„dere unil cu alţii, au învăţat pe nemți, cum se vină până 
la Bucuresci se prindă pe vodă. Deci o samă de cătane 
veniră până la Pitesci cu un căpitan a nume Micul și multe 

 râle şi jafuri au făcut, au omorât și pe vr'o câți-va botri, 
"adecă : pe Şerban Priştenul clucâriul, .pe Grigorie Vlădes-
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cul vislieriul, pe Preda Izvorânul” postelnicul și pre alțil ; 
„Și gazda le era Vereșul, mănăstirea Golescului, de acolo 
Sau pogorit la “Golesci şi în curtea Golescului găzduia. Iară 
vodă îndată au trimis Oste turcâscă şi tătărescă, ca se” 

gonâscă de acolo, ci fiind el închiși în curtea Golescului 

2 

nu se putea strica, nici putea să se bată cu dânşii. Vedând 
tătarii, că almintrelea nu pot face, au dat foc caselor Şi 
așa ai căutat cătanelor a eşi, şi dând bătae, multe cătane 
periră, a cărora capete le-ai dus la Bucuresci se le vadă 
Și vodă şi pe mulți ai prins vii, iară cel puţini, carii au 
Scăpat sai tras spre locurile acelea. Domnul audind, că at 
ars casele Golescului, pentru ca se nu se obidâze, i-ati dat 
o mie de taleri, de câte dol fotinţi ca se diregă ce au ars. 
Intr'acest timp venind și Radul vornicul de la Cerneţi după 
ce ati petrecut pe hanul cu tâlariă până la: hotar, domnul 
cu cinste Lai priimit; iară Golescul, Bălânul şi Bojorânul 
temându-se că Radul vornicul va ala ineșteşugurile lor des- 
pre domnul şii va spune, ai îndemnat pe vodă, se facă 
pe Radul ban mare şi se'l trimită la Craiova cu 6stea cea 
de la Bucuresel; căci fiind el sprinten, ial curând va pu- 
lea goni pe nemți de acolo. Înse acâstea le făcea numai 
ca se despartă pe Radul de lângă vodă și pe ostași se' 
ducă de aci ca se potă aduce nemți, se. prindă pe vodă. 
Domnul credend lor, au făcut precum Tau sfătuit, - 

<lară bo&ril aceștea îndată ati scris carte la Barbul ser- 
dariul, îndemnându'l se vină, că acuma e timpul, carele în 
taină trecând Oltul prin păduri şi pin pustietăți ca se nu'l 
Ssim(âscă cineva, au venit cu cătanele nemţesci la Bucu- 
resci în 14 Noemvrie din anul. 1716, şi fiind dimingță,. 
domnul cu toți a! să era în pat, ȘI din porunca Golescu- 
lut porţile fiind deşchise şi străji nici una, aă întrat căla- 
nele în curtea domnâscă, şi de prin cămăil au j&tuit tâte 

„avesile. Acolo Golescul armat cu sabie Și cu piştole venind, 
au poruncit păzitorilor curței se pună armele gios, că de 
nu le vor pune, toți vor peri, cari! temându-se le-au și
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pus, și cătanele nemţesci aii luat pe domnul cu t6tă casa 
măriel sale şi Pau dus la Cotrocâni, unde: şi bodrii toți după 
ce sai sfătuit ce vor se mal facă, sau dus. Atunci căta- 
nele tăia, puşca, ucidea, și colcăcea pe norod lare forte, 
cât toţi era în lacrămi, plânsuri și în vaete. Pe domnul de 
la Cotroceni fără întârdiare Vai dus la Târgoveşii şi de a- 
colo în Ardel la Sibiiu, mergând şi Barbul serdariul până 
acolo, ca sei arate slujba generariulul Ștainvil. Înse ge- 
nerariului, nefiind cu scirea lui, nu i-aă părut bine de a- 
câstă întâmplare, și vEdând că domnul e aşa de înțelepi, 
i-au rânduit gazdă fârte bună şi de tote i-ai dat ca la un 
domn. În robia acesta au scris Nicolae Maurocordat car- 
tea despre deregătoriile, „detoriile şi slujbele : smenilor, ca- 
rea o aii typărit în a doaoa domnie a sa, și carea venind 
la mănile: Apusânilor o ai întors pe lătinie, şi-o ati typă- 
rit grecâsce şi lătinâsce „în Lipsia. | 

«De acestă întâmplare a-lul vodă înțelegând bașii cel 
de pre margini, au sreis la boeri şi la (ră, se nu âmble 
turburându-se, ci se mergă, se le dea domn pe carele 
îl vor pofti eI; dară bosrii şi țâra nevrând a asculta, ai 
făcut sfat să se alcătuiască cu nemţii, şi aii mers. Bojo- 
renul şi Grigorie Bălenul logofătul în Sibiiă la generariul 
Ştainvil, se câră oști zi guvernator “dintre bocri, se apuce 
„era și se o deslipescă de cătr& turci; iară generariul le-au 
dis că ret au făcut de au lăsat ţâra pustie, și cum că at 
trebuit să se azâde cu turci), ca nu cum- -va se prădeze 
țera, şi nedându- le oști s'au întors acasă. | 

Banul Radul audind de luarea Și ducerea în' Ard6l a lui 
Nicolae vodă, au dat în taină veste oștilor turcesci şi tă- 
tărescl de sai dus fără de pagubă în ț6ra lor, care lucru 
înțelegendul românii. ai luat cu necinste pe banul și Tau 

-dus la Târgoveşti de Pat dat în mâna cătanelor, carii lau 
pus în ariște, până ce ai venit pivodă de la Bucuresci, că. 
să mal întorsâse din rugăciunea, bogrilor, ca se ŞI mal ră- 
dice ce rămăsâse neluat întâi, atunci și- cătanele aă avut
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„prilej de a jefui oraşul Bucuxescilor. Iară pivodă aflând în 
“prinsdre pe Radul banul la Târgoveşti,. Pau slobodit şi Pau 
dus la Sibiii la generariul carele i-ai dat cărți de odihnă, 
ori unde va. vrea se șadă. De la Sibiiă s'au dus la Braşăui 
“unde era fiiul s&ă cu ceia-lalți at casei lu! Și toți bodrii 
strinși pentru Îrica turcilor, iâră ceial'altă țâră era totă as- 
cunsă prin munți plângând și flămândind.> | 

Tote acestea âșa le scrie şi Delchiaro 1, carele ai fost 
de față şi aă mers și el când au dus pe Nicolae Mauro-. 
cordat în Ardel la Sibiiu, numai cât mal adaogă și acâs- 
tea, în paginile care le: voiă însemna aci: E 

În pagina” 214: «Nicolae Maurocoreat înturnându-se din 
Giurgi ai agiuns la Bucutesci Jo! în 10 Septemvrie (din 

_ anul 1716), petrecut de mulți turci, cu doao. câsuri mai 
| nainte de a sosi au odihnit la fântâna lui Radul vodă, și 
aci ai poruncit de s'au tăiat tot -lărâmi un bosriu mare, 
a nume Braşoianul supt pretext că nefiind-el de aţă sar 

fi unit cu alți bo&ri în Mitropolie ca să se pună el prinț. 
Cât at sosit în curte îndată ai poruncit să se châme mi- 
tropolitul Anthim; acesta nu vru se mârgă, dară ati tre- 
buit, almintrelea ar fi sfărlicat turciy, caril vădendu'l că 
se pogoră din căruţă să se sue pe trepte, numai o țiră de 
nu la omorât. Nu Pai dus inaintea lut vodă, cum credea 
el, ci într'o chilie supt grea închisâre. Prinsu-s'adi şi loann 
Abraham preotul de l6gea grecâscă din Veneţia. şi predica- 
torul de curtea Valahiei, pentru că e! scrisese epistola, cu 
carea Sai însciințat mitropolitul despre venirea lui Gheor- 
ghie Cantacuzenul la domnia Valahiel.» 

În pagina 216 vorbind despre tyrănnia grecilor celor de 
lângă Nicolae Maurocordat, dice: «Care bosriă nu plătea 
bani! poftiți pe terminul pus, care ma! cu samă era tocma 
scurt, se pedepsea cu temnița, şi cu fălanga. Un prune 
de -8 an! al reposatului Radulul Cantacuzen fratelui prin- 

1 Delchiaro p. 210. seqq.
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țului Stefan Cantacuzen (îm! este greţă a scrie, ce &nsumY 
vEduiu cu ochi mel) în mânăstirea lui Mihaiti vodă, unde 
era. închis cu mumă-sa, s'au răpit din "braţele mâre- -sa Şi 
un grec sta cun sabia scâsă se] tae, de nu-ar fi dat muma. 

„cinci pungi de banr, adecă. 2500 florinți pentru viaţa prun- 
culu! s&ă. Oare-care bocriu din familia Bălăcenescilor nă&- 
căjit fiind, pentru că îndată nu putea plăti summa de bani, 
ce să-cerea de la dânsul, aii dis cuvintele acestea : «Dea 
Dumnedei se vină nemții, se scape țâra de jugul acest. 
gre !» Disa acesta fu spusă lui Nicolae Maurocordat şi el 

- îndată - porunci se i se .taie capul. Nici au putut ticălosul 
Bălăcen, dobândi altă graţie de la Maurocordat, fără numai, 
ca să se pâtă mărturisi, cumineca și îngropa ca un bocriii, 
nu ca un osândit.» 

În pagina 119 scrie: «Ari hiepiscopul Abthim mitropoli- 
tul Valahiei, carele tot în prinsorea de curte se ținea, cu 
groză Sai silit de a dat înscris că se lasă de arhiepisco- 
pie, și prin prinț şi ministrii lul -Sat ales arhiepiscop Mi- 
trofan, carele fusese duhovnicul prințului Constantin Brân-. 
covenul. Măzălitul Anthim s'a desarhierit, şi pârit a fi stri-. 
goiă și înșelătoriii. Luatu-i-sai mitra din cap şi i sau dat 
0 titie roșie, iară numele de Anthim i sau mutat în nume: 
de Andreii, cum Sau chiemat, când ai fost mirân, şi laă' 
osândit să se lină la prinsâre de pururea în mânăstirea de. 

„la muntele Sinai. Punându'l apoi. nâptea într'o căruţă, lau 
dat pe mânile unor turci se'l ducă, caril ducându'l până în: 
Gallipoiii la râul Dulcia, ce cură pre la Odriu lau omorât 
și trupul lui Pau aruncat în rii». . 
În pagina 225 iară serie: «Când au prins pe Nicolae 
Maurocordat, domnil greci! de la Țarigrad, ministrii lul sau, 
aflat în primeșdia cea mai mare, şi unil Sau ascuns, alţil: 

- au fugit -cătră Dunăre, iară pre allii i-au ucis ş. ce.» 
Despre lucrurile românilor din Ardâl așa scrie Samoik
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Clain de Sad 1, «După mârtea vlădicului Athanasie clerul 
după vechiul obicâiii s'au rugat de împărăție, sei fie slo- 
-bod a candidălui persâne pentru -arhierie, şi împăratul le- 
“au dat slobodenie, numai cât at poruncit se alâgă și se 
candidăluescă persâne care se scie Şi lătinâsce. Deci adu- 
nându-se sobor mars în Bălgrad, în cler n'au aflat preot 
ne'nsurat, carele să se pâtă al6ge vlădic, că cel ce scia lă- 

_tinâsce, toți era preoți însurați, numai ce sau aflat loann 
„Nemeș de Patac carele: născut at fost din prinți români, 
Şi crescut în legea românescă, dară în șc6lele lătinâsci fi- 
ind, ai lost trecut la ritul lătinesc, unde şi preot sau [ă- 
cut și învățătura “theologicescă la Vienna în collegiul lui 
Pazmau Petru, arhiepiscopului de la Sirigon, o ai învă- 
(at, apoi şi la Roma aă fost şi se ținea acum de arhidie- 
cesul Strigonului. Altul aă fost nâmţ de nâm, dară fusese 
secretarii la vlădicul Athanasie şi scia bine românesce, - 

nu numai a vorbi, ci și a celi şi a serie. Deci price sat 
“făcut nu puţină între protopopl că unil voia pe Ioann Ne- 
meș de Patac; iară nolatiul din Daia cu vro câți-va voia 
pe secretariul lui Athanasie, și făcea gâlcâvă. punându-se 
împrolivă, ca se nu fie Patachi vlădic, până ce de la îm- 
pă&răţie grea îngrozire şi arest i-au venit de nu se va a- 
ședa se fie în linişte. Ac6sta mi-ai povestit protopopul Ma- 
niii Negoe d: la Broștâni, moșul meă despre mumă, om cu 
frica lui Dumnedei şi de (6tă lauda vrâdnic (a, căruia pomenire: - 
vâcinică se fie!) carele sai făcut protopop de Ensuşi vlâdi- 
cul Patachi, şi ai murit în anul 1765, bătrân de 96 de ani. 

Deci în :anul 1716 sai numit vlădie loann Nemeş de. 
Patac din comitatul Solnocului din lăuntru, din satul ce se 
chiamă de români Strâmba, de unguri Horgas-Patac, Şi cu 
titlul de liber. baron, si de -consiliarit: chesaro- -crăesc, au 
fost împodobit de la împăratul Carol VI, și sau sfinţit e- 

! Samuel Klain de Szâd in Ms. list. Eeel, Vilachicae Transyilva- 
nicae art, 10. $ 1.
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piscop în Croaţia. Înse după ce sai numit vlădic, îm-- 
păratul ai scris la patriarhul Romei ca să se polă Ioann 
„Patachi întâree iarăș la lgea. grecescă,. carea i-ati îngăduit 
patriarhul, înse așa ca Patachi se facă mărturisirea man- 
diei, sai al typului celui mic al călugăriei, cum e obicâiul 
în bescreca resăritului, de vrea se fie vlădic, carea a Şi 
făcut cum din scrisorile câle pentru dânsul ce se află la 
Vienna în cancellaria Ardeluluy, se vâde, şi ânsuș consilia- 
riul ardelenesc de curte, Lupul Cerei, în Vienna la a-. 
nul 1772 mt-ai spus, că el acâlea le-au cetit. Acest Ioann 
Patachi, — — în anul 1717 au dobândit de la împăratul 
Carol VI, residenţie în cetatea Făgăraşului, și moșie Sâm- 
băta de gios, și Beşmibacul din ț6ra. Oltului, şi Iosagul cel 
[işcușese de la Gherla pentru episcop.» Până aci Clain, 
dară în diplomatul împăratului. Carol VI, care îl voiă a- 
duce la anul 1738 despre Beşmibac nu se face vre o po-. 
menire se fie fost dat vlădiciei românesel; în cetatea Fă-. 
gărașului încă nu sau dat vlădicului residenție, ci numai. 
în oraş. În ce an ati urmat loann Patachi lui Athanasie f,. 

nu pociu întări pentru cele ce sau dis la anul 1741. 

Anul 1717. Istoricul Bălăcenesc 1 scriind mal încolo despre: 
lucrurile ce se țin de Valahia, dice: «<Audind porta că că- 
tanele nemţescl au prins pe Nicolae Maurocordat vodă şi 
Vaă dus în Arde], ai făcut împăratul sfat cu viziriul ca 
se dea țera în pradă şi în robie, vădând voia botrilor de: 
aă lăsat se ia pe vodă din scaun. Ci Dumnedei nah lăsat 
mutând voia împăratului. Deci împăratul sciind casa lu! 
Alexandru Maurocordat, că pururea ati fost credinci6să îm-. 
perăției, aă trimis iarăş dintru acâia casă domn țerei pe. 
lenache marele dragomanul împărăției ŞI fratele lui Nicolae. 
vodă, dându oști destule se asede .în scaun. Ali başa vi-. . 
ziviul Vaă îmbrăcat cu căltan de domnie, şi aşa au pornit 
spre (€ră cu Hussain bașa carele era şi ianicrilor agă ŞI, 

1 Codex Ms. Balacianianus ad h, a.



seraschir cu 12,000 de turer și cu 10,000 de tătar. Atunci 
Sai mântuit din izgonire de la Candia dâmna Și ginerii 

“lui Constantin Brâncovânul, pe caril se nevoise de mân- . tuise Nicolae vodă, și ai venit cu. enache vodă spre (ră. Venind la Giurgi au şedut vro câte-va dile, de unde au 
trimis purtători de grijă şi cărți cu pace la toți. Dup'acdia au mers cu toţii în „Bucuresci, fiind casele mal tote pusti. 
Îâţelegena (era cum că împăratul ai trimis domn pe le- 
nache, aă început a nu se mai tema de robire şi a se în- 
i6rce pre lin pre la locurile sale, şi a se supune lui vodă, 
carele îndată ai trimis vr'o câți-va bocri la pârtă, însciin- 
țându-o că țera nu sau viclenit.: Încredințându-se porta i-au 
trimis căltan lui Ienache vodă și aă poruncit, ca îndată să se ducă oștile turcesci şi tătăresci din Bucuresci, și sai 
dus, numa! spuțini ianicâri și arnăuți aă remas pentru paza curțel. Bodril și (6tă (ra vădând cărţile lui enache vodă; 
Şi. fermanul împărătesc a început a se strânge care de pre: 
unde au fost, şi at împărţit Ienache vodă. tote boeriile și c6le mari şi cele mici; și saă făcut (tă frumusâța și cin- 
stea domniei. Iară unii din Dori, carii adusâse pe nemți, 

„se prindă pe. Nicolae vodă, au fugit în Arde! cu mulți alți, 
Și au făcut sfat se închine ț6ra împăratului nemţesc şi se 
câră domn pe Iordache (sai Gheorghie) beizadeiă fecrorul lui Șerban vodă Cantacuzenul, carele de la mortea tatălui 
s6u era supt protecția casei Austriei, și se câră 6ste nem- 
țescă, se gonâscă din (eră pe turci și pe Ienache vodă, 
Și mergând la Vienna pentru rândul acesta, le-ai eşit de 
la împeratul respuns, se albă nădejde că cu vreme şi acdia 
va. fi, şi cu acest respuns s'au intors iarăş în Ardăl. 
„<Întracâia vară pus6se gând împăratul nemțesc se bată 

Bălgradul din Serbia, şi ai trimis tâte oștile acolo ca 
la 120,000 de voinici supt comanda lui Eugenie, şi pârla 
încă ati gătat ste şi mai mare supt comanda viziriului Ali başa; ——— și biruința a fost a nemților. Jară bașa 
carele era în Bălgrad, măcar că văduse pe turci biruiţi și
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bătuţi, el tot ar fi mal apărat cetatea, “ci aruncând nemţii 
multe bombe, sai aprins prăvăria cetăţei carea mil. de 6- 
meni aii omorât 'şi multe case ai răzipit şi au aprins, și 
vădând că nencetat şi dioa și noptea ca plâia vin în ce- 
tate bombele n'aă mai putut răbăa, ci aii dat cetatea nem- 
ților. De acolo multă 6ste turcâscă sai tras la Nissia, şi 
împăratul ai măzălit pe viziriul Ali bașa și în locul lui ai 
pus pre Ahmet başa. Iară Ali başa temându-se se nu! tac: 
capul, unde sai dus nu se scie: 

«Când sai :ntors ostea -tureâscă de la Bălgrad, vro câţi- 

va sultani cu tătarii lor ai întrat în Valahia și au făcut 

mare pradă și robie, de care lucru înțelegând enache vodă 
_&nsuș ai încălecat şi cu un başa câ era în Bucuresci au 
mers de aii ținut calea tătarilor, și ai 'scos vro |, 700 de 
suileie din mânile lor. Împărăția turcâscă vădend că într'a- 
ceşti doi ani nu i-ai slujit norocul în bătăile ce au avut 
cu nemții, ai socotit mai- bine se facă pace. Atunci i-ai 
venit lui lenache vodă se mârgă la Odriii: pentru pricina 
păcei, carele au şi pornit în 5 Noemvrie, și fiind acolo în 
cât-va timp, sai întors iarăș în țâră, că se mutase încâperea 
păcei până “în primăvară.» Păn'aci. istoricul Bălăcenesc, ci 
tu.nial cetâsce despre acâstea pe Deichiaro 1 și pe Enghel?, 

cari aşişderea scriu. . 

Despre războiul cu turcii şi luarea Bălgradului mai chiar 
scrie Ghebhardi5, dicând : <«Franţisc II, Racoți, carele de 
la anul: 1713 lăcuia în Paris dimpreună cu musrea sa, şi 
trăia din mila craiului franțozese, din războiul împeratului 
Carol VI cu turcii și-au făcut nădejde de a se mai putea 
ar&ta. în Ungaria, și în tot typul sau nevoit-ca prin ge- 
nerarii săi cel mal dinainte i iarăş se facă rescâlă între un- 

guri, sau de nu va. putea face acesta, încal se capete de 

la. divan o samă de turci, pe caril se! povăţuiască el a- 

1  Delchiaro Part. 2. cap. 14 |: * Gebharâi în Hist. Hung. Part, 3, 
“2 Engel in recent. Hist. Vala- 

chine Part. II. p. 6. seqq. p. 383. seg.
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supra nemților, dară din amândoao acestea nici una at 
dobândit, că i s'au prins cărțile şi sau dus la cer mar mari. 
Mai pre urmă şi-au aflat el în Hispania patron pe cardi-. 
nalul Alberoni ministrul craiului Filip, carele lezne s'au 
slobodit la lucruri deșârte. Alberoni. acesta cerca ca tote 
țerile, câte sau ținut mai nainte de corona Hișpaniei, să 
se dea stăpânului stă. Drept acâia pe Racoți laă trimis la 
Țarigrad ca se facă prelenșug şi legătură între hişpani Și 
între turci, saă de nu i se va sfeti acesta, se desbată şi 
se desmânte pe-turci de la facetea de pacea cu nemții. Un 
lucru ca acesta aă plăcut porţei și sultanul Ahmet III în 
28 -Octomvrie din anul 1717 au primit pe Racoți mai ca 
pre un craiă și i-ai rânduit I6fă și str&jl se_pâtă lăcui în | 
Țarigrad ca şi un obălăduitoriă. Filip craiul Hişpaniei aă 

„luat Sardinia de la casa Austriel şi porta nădăjduia că el 
va. străbate în Italia, și apol va avea ajutoriă de la dânsul. 
Iară sultanul ai poruncit să se adune! asupra nemților la 
300,000 de turci, să se trimită multe corăbil întrarmate 
pe Dunăre,.să se întărescă Bălgradul, și hanul tătăresc din 
Crim se trâcă prin Ardâl în Ungaria. Dară prinţul Euge- 
nie nu mult aă gândit cu tâte acestea, ci în luna lut Mait 
au mers la marginile de la Futac cu 100, 000 de ostaşi şi 
trecendu-Și t6tă stea preste Dunăre în vederea turcilor 
fără de vre o perdere, în 19 Iulie 1717 aă încungiurat 
Bălgradul, carea cetate cu de tâte era forte bine grijită şi 

„era într'ânsa 30,000 -de ostași de cei mai aleși, carii cu 
“atâta mal vitezâsce se apăra, că viziriul le făgăduise că 
în 15 dile le va veni întru ajutoriă. Viziriul și-au şi tinut 
făgăduinţa, şi prințul Eugenie curând sat aflat intre doao 
focuri. Șeicile turcesci din Dunăre sau apucat de câle nem- 
țesci, și se nevoia se închidă pre Eugenie și de a treia la- 
ture. Viziriul şi-au întărit bine tabăra şi nu numa! da ne- 

“ncetat cu 130 de tunuri asupra nemților, ci săpa şi gropi 
asupra lor. Prinţul Eugenie lucra cu 140 de tunuri a asupra 
turcilor, şi cu multe bâmbe aprinse asupra celăţel, Coră-
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biile se bătea pe Dunăre şi bâmbele câle înfocate nence- 
tat se arunca în cetate,. până când sai aprins prăvăria ce- tăței care au aruncat în aer mal bine de 3000 “de _turel. Din 6stea lui Eugenie încă mulți pica, și de glânțe și de bolă, şi zăhărâoa încă începuse a se sfârși. Ianicâril cu 
gropile alâta se apropiase de tabăra .luy Eugenie de şi apă 
lua dintr'ânsa: mat adese or ; și dintr'o epistolă ce se prin- 
sese au- priceput Eugenie că Şi viziriul și cei din cetate de | 
o dată vrâi se năvălâscă asupra laberei sale. Ca se încun- 
giure primeşdia acâsta, au socotit a fi de folos ca el să se. 
apuce mai întâiu de stea tarcescă ; drept acsia până în 
(io și-au scos 6stea din tabără și o au povâţuit asupra 
viziriului; măcar că gropile câle de turci sepate mult îm- 
pedeca pe călăreți și depărta de la pedestrași. La împuş- 
cătura cea dintâii turcii cel may mulți ai prins fuga; ci 
ianicârii au stat în loc, şi ca turbaţii sai bătut. Aripa cea 
dreptă a nemților fu închisă de cătr& ceialalți şi călăreţi 
mult pătimea de la unele bătăril până ce nu'le-aă luat a- 
c6lea generariul Viard, carele era lăsat spre apărarea tabe- 
rel şi le-ai dat câlăreţilor, tâte. acestea sau făcut pe mare 
negură, și după ce au trecut negura, atunci ai vădut Eu- 
genie în câtă primeşdie a fost ; dară tot nu şi-au perdut 
cumpătul, ci Ensuş el ati alergat la aripa cea închisă Și cu 
versare de sânge de patru câsuri Și O gimătate ai fugă- 
rit pe călăreții şi ianicârii turcesci. Viziriul s'au grăbit se 
-mârgă în Nissia, după ce ai perdut 19000 de omeni. Tă- 
tuşi Eugenie se temea se nu fie ceva înşelăciune, drept a- 
câia ai remas. întrarmat înaintea laberei turcesc până 
sâra, şi atunci ati. întrat într'Ensa, unde ai aflat multe iu- 
nur, mult prav, şi multă zăhărea. Cei din cetate de focul 
cel mare nau prins de vâste că au perdut viziriul, până 
când nau slobodit Eugenie nisce robi de le-au spus. Au- 
dind ei: adevărul, îndată s'a rugat ca se pâtă eşi cu bu- 
nurile sale, și îngăduinduli-se ati și eșit ca la 20000 de 
ostași, lăsând corăbiile şi t6te armele cu cetatea. Dupa- 

Cronica românilor. Tom. III. - ” E 28
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câia ai venit pe mânile lui Eugenie Semendria, Sabaciul, 

Orșova sati Rușava, Mehedia și gimătate din Serbia. Os- 
tea tătărâscă ca la 15000 de ostași, carea mergea întru 

- ajutoriul turcilor la Bălgrad aă trecut pre la Bistriţă în Un- 

_garia şi au prădat și robit comitaturile Săimariului, Mara- 
murășului şi al Ugocei; ci comitul Caroli aii dat preste tă- 

tari, și luând prada și robii de la dânşii, i-au alungat din 

(6ră.» | 

Mai chiar scrie despre venirea, tătarilor Borşa Pal 1 di- 
când: «Feciorul Hanului j&fuâsce Ardelul, mai întrun târ- 

diă pricepând nenorocirea turcilor de la Bălgrad în 22 Av- 

gust din anul 1717 aă întrat pre la Rogna la Bistriţă şi e 

de a se crede că acolo Tai agiuns porunca să se întârne, 

pentru că Mihail Racoviţa domnul Moldovei de acolo sait în- 
turnat cu oștile sale; iară feciorul hanului ai slobodit pe tă- 

iară se ardă şi se robâscă precum au și făcut, că cei ce mer- 

gea înainte au agiuns până la Murăş, la Repin, la Mihăş şi 
“la Gatul Calianului, unde ajungând pe bieţii lăcuitori din 
Sec pe toți i-au robit, Ensuş feciorul hanului ai. pornit în 

gios pre Someșul mare cătră Betlen, și cătră Reteg, şi de a- 
colo au trecut prin Vidicul Lăpușului cătr& Baia Mare, către 

  

Sătmarită, cătră Chioar Și cătr& Ugocea, pretutindenea ardend 
Și robind, și fiind că toți lăcuitorii era pre a casă, pe forte 
mulți nobili ai prins cu muerile, cu .pruncii lor dimpreună. 
De aci pre la Leveta au trecut preste deluri la Maramurăş. În 
Maramurăș tocma la plaiul Borșei, pre unde se trâce la Mol- 
dova ai poposit tătarii cu nenumărați robi și nespusă pradă, 
grăbindu-se cătră casă, și acolo lăcuitorii din Maramurăș 
năvălind. preste dânșii ai slobodit pe multe mii de robi (că 
precum sau audit, ducea mai mulți de 15000 de robi cu 
“sine) și mare pagubă au făcut, în tătari și în cail lor. În 
gâlcâva acâia forte mulți prunci s'aă călcat, și tătarii încă 
pre mulți robi au tăiat, carea nenorocire inţelegându-o prin-: 

= 

1 Borsai Pâl a! k6zzel irt Magyar Kronikâban ad h. a.
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| ţul Eugenie, pe generariul Viard Pau trimis în Ard6l cu trei regimenturi de ostaşi.» 
Prea vestitul Enghel 1 încă serie: «Mihail Racovița a “treia Gră au domnit în Moldova ani 11, de la anul 1716—1727, Anii cel. dintâia ai oblăduirei lui au fost fără de odihnă 

pentru războiul între nemli 'şi între turci, şi generaril nem- țesci, n'a lăsat a găndi și despre Moldova: ; pentru că ne- destulinduse [bodril] cei moldovenesci, şi mal vârtos cel ce - era în marginile de cătră Ardel, cu Racovița, în 6 Fevru- arie din anul 1717 se inchinase supt apărarea nemțescă 
cu tote ţinuturile lor. -Drept acdia căpitanul Ernai îndem- 
nându-se de norocul lui Dettin, (carele în anul trecut lu- 
ase pe Nicolae Maurocordat vodă din Bucuresci), în iarna, 

"de la începutul anului 1717 au luat cu sine ca la 300 
de husari și cu îndreptarea și ajutoriul unor boeri fără de 
nici o împedecare ati mers până la lași. Acolo dinaintea 

„orașului au tăiat şi aă împrăștiat patru  stâguri de turci, 
iară -în oraș 600 de Moldovâni, și Ernat ar fi prins şi pe 
vodă tocma de la prânz, de n'ar fi scăpat acesta cu fuga 
pe un armăsariii turcesc în cetățue. De acolo aă trimis în 
tote părţile pe 6menii săi, at tras clopotele şi ai dat cu 
tunurile se facă de scire că este în mare primeșdie, - la 
care i-ai venit întru ajutoriă 1500 de tătari și 6000 de 
turci. 'Tătarit adevărat Sati biruit, dară de turci fură bi- 

'Tuii acel puţini husari chesaro- -crăesci, şi strămtorinduse la 
un glod mai toți s'au tăiat, căpitanul Ernai tătuș au scă- 
pat în Ardâl. Cu prilejul acesta sau purtat. și. sora. lui 
vodă la Arde. Pentru acâstea vodă măniindu-se multe a- 

Na mânînța și se lăuda că va se năvălâscă în Ardel, dară nu 
putea, că bosrii nu vrea. sei urmeze. Așa dară au întărit 
marginile de cătr& Ardi, ai pus tureil prin cetăți, și el 

Sat întors cu daruri cătră - -bașa din Hotin și cătră hanul, 
rugându-se ca se! dea ajutoriii asupra Ard6lulut, Hanul 

! Engel 'in recent. Hist. Moldaviae. p, 296, seqgg..
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i-au şi făcut pe voie lui Mihail Racoviţa ; căci cătră sfârși- 
“tul lui Avgust ai trimis în Ardâl 15000 de tătari, întrat- 

au pe la Rogna la Bistriţă, ci. Bistriţa nu sai inchinat 
lor. ş. c.> Cum le-am scris mai sus din Borșai Pal. Vedi 

şi Decada Avgustă 1, pe Catona? și diplomatul împăratului 

Carol VI, care'l voiii aduce la-anul 1738. 

Anul 1718. Pentru pârderea de la Bălgrad cea din anul 

trecut, dice Ghebhardi3: <Viziriul Ali başa și-au perdut şi 
deregătoria și slobodenia, şi în locul lui saă pus viziriă 

Mehemet bașa, (vedi pe Istoricul Bălăcenesc la anul trecut)” 

carele era. mal domol la fire, şi dinpreună cu multi poftea 

ca cât mai curând să se facă pace, pentru că vedea că 
de ce ră aşa de mare ste turcâscă nai putut străbate 

"în Ungaria păn'acum, nici de aci înainte vor putea învin- 

„ge pe prinlul Eugenie, şi se temea, ca nu cumva se stră- 
bată acesta până la Țarigrad: Prinţul Franţișc II Racoți se 
nevoia se dea iarăș inimă turcilor; dară el pentru că n'aă 

putut aduce vre un ajutoriu nici din Hişpania, nici din Un- 

garia prin vechi prâtenii săi, nu sai ascultat, ci turcii sta 
în chibzuri, sel dea pre el în mâna lui Eugenie, ca cu a- 

tâta mai lezne se cumpere pacea de la împăratul Carol VI,- 

ce pricepâud Racoți, sati dat în laturi până ce s'au înche- 
iat pacea. Viziriul gândea că prin cărți se tragă la pace 

pre Eugenie, dară acesta mai mult se silea să nu se facă 
pace, ca pe turci cu totul sei scâtă din Evropa. Ci îm- 

p&ratul Carol mal vrea a'și ţinea ţerile câle tălienesci, de 

cât a lua mai multe de la turci. Drept acâia ai trimis pe 

consiliarii să comilul Virmond și Thalmann la Passaroviț 
în Serbia, ca acolo supt corturi prin mișlocirea anglilor şi 

a hollandilor se lucre de pace cu solil turcilor şi al vene- 

ţianilor. Şi rapede sai tocmit întru aceia, ca fiesce-carea 
parte, se țină cât au luat; dară fiind că prin acâsta vene- 

A Decas Augusta seu lustrum | 2 Gebh, în Hist. Hung. P. III. 
geminum Caroli VI. p. 157. 

2 Katona in Epit. Cron. ad h.a. | P. 386. seqq.
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Su 

” ţianii prea mult perdea și solii turcesci numai cetățile cele 
luate le lăsa nemților, iară nu și ţinuturile lor, pacea se 
îndelunga. Prinţul Eugenie într'acdia Ş-au strâns 6stea la 
Bălgrad, şi trecându-o preste riul Morava, sta gata să se 
“apuce de viziriul, carele era tăbărit la Nissa. Drept aceia 

„Yiziriul at însciințat pe Eugenie ca se mergă amândoi la 
„ Passaroviţ se grăbâscă pacea ; ci Eugenie au respuns, că 

el nu este trimis la alta, fără numai să se bată, şi au în- 
trebat pe făcătoril de pace, isprăvise-va rapede? că de. se 
va tămănda pacea, el trebue se deschidă războiul. Prin 
acesta fu întețit viziriul a trimite porâncă la solii turcesci, 
ca se lase tâte câte le poftâsce împăratul, și aşa întru a 
doaoa “lună s'au făcut pace de doao- deci și patru de an). 
Veneţianii ai perdut prin pacea acesta “Peloponesul sau 
Moreea, dară aii.căpătat nisce cetăți în Dalmația și Alba- 
nia. Împăratul Carol VI, au ținut Valahia până în Olt, Ba-. - 

„ natul Timișdrei, Bălgradul cu-Serbia până în Timoc și la 
delul Duiucdaş ; un dărab de (6ră din Bosnia până in apa 
Savului de amândoao laturile riului Unnei cu cetatea Novi; 
slobodă âmblarea cu corăbiile pe Dunăre: și neguțătoria în 
țerile turcesci a supușilor chesaro- crăesci cu vamă de la o 
sută numai trei. 

lară prea vestitul Enghel1 scrie: «Întracâia în 21 Iulie 
din anul 1718 sai isprăvit pacea de la. Passaroviţ prin 
carea banatul Timişorei şi al Craiovei ati mers supt casa 
Austriei. Prin pacea acesta ai dobândit toţi pribâgii din Va: 

„lahia ertare deplin, și ai căpătat îndărăpt tote moșiile şi 
bunurile sale, robii cei de țeră sau slobodit numa! în dar, 
cei de 6ste cu cevaşi mic preț. Nicolae Maurocordat cu 
(patru) feciorași al lui s'aii schimbat cu dol soli împără- 
tesci Ştein şi Petraş, capii se tinea închiși în Ediculă, și 
așa au trecut Nicolae Maurocordat prin Valahia la Țari- 
grad: loann sai Ienache Maurocordat cu t6tă cinstea și dra- 

1 Eng, în recent. Hist. Val. Part. UI p. 9. a
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- gostea au priimit pe fratele săă. Dic unii că lenache Mauro- 
cordat ar fi îmbiat pe frate-s&ă Nicolae _cu domnia mun- 
ten6scă, numai atâta poftind de la densul ca se fie mal 
blând, dară acesta la vedere n'ai primit, ci oblu ait mers 
la Țarigrad. e | 

„Istoria Bălăcenâscă ! dice : <În luna lui Martie iarăș at 
venit poruncă lui enache vodă, se mârgă la Passaroviţ, 
unde era “rânduit să se adune solil turcilor şi al nemților. 
Deci lenache vodă lăsând în (6ră' purtători de grijă, cu vro - 
câți-va bo6ri, şi cu.o samă de slujitori sai: dus la Passa- 
roviț, unde ai agiuns în 25 Aprilie din anul 1718. Împreu- 
narea cea dintâii a solilor au fost în 27 Maii, şi atunci 

“îndată sai dat cuvînt de. încetare de la arme, dup'acdia 
"au început.a se împăciui. Puntul dintâi ati fost ca fiesce- 
cine câte ai căpătat se le ţină şi nemica unul altuia șe 
întârcă. Puntul acesta ai fost pricina de cinci județe de 
preste Olt, fiind” cuprinse de nemți, au remas supt stăpâ- 
nirea împăratului nemțesc. Iară mal nainte de pace, mare. 
pagubă și nevoe sau făcut, în .ţâră, pentru că vrând Re- 
gean bașa se între prin (6ra cea de preste Olt în Ardel, 
ai aprins multe mânăstiri şi case de boc şi pe fOrte mulţi 
aii dus în robie. În acea vară era în (ră forte mare s6- 
cetă și nicăin. sau făcut bucate şi ai fost fârte mare f6- 
mete nu numai în ţcră, ci și în Bucuresci, cât în tâte di- 
mineţele se afla pe ulițe Gmeni morți de [6me; iară celalalt 
an iarăş sai îndurat Dumnedei de aă dat bucate de pri- 

„sosit. Pre acela timp ai măzălit Sultanul pe Mehemet başa | 
viziriul, și ai pus în locul lui pe Ibrahim bașa pe carele - 
şi ginere și-Paii făcut, dându'i pe sultana, carea ai fost lo- 
godită după Ali başa. Solil de opt-ori împreunându-se at 
făcut pace între turci şi între nemți pe 24 de ani. Solil 
turcesci din porunca împăratului lor ai cerut și pe Nicolae 

vodă, — — și s'aii otărit se slobâdă, şi. cu cinste 5e'] tri- 

1 Codex Ms. Balacianianus ad h. a.
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mită până la otarul țerei, cum saă şi făcut. După ce au 

făcut pacea, Sati întors lenache vodă la Bucuresci și înțe- 
legând că sosâsce la otar fratele său Nicolae vodă, i-au tri- 
mis înainte la otar bo&ri, slujitori şi tote câte îl era.de 

lipsă, și cu mare 'cinste lau adus în Bucuresci, eşindui 

înainte și lenache vodă cu ioţi al săi, şi după ce saii o- 

dihnit acolo vr'o câte-va dile, au pornit la Odriiu, că acolo 

era. împăratul. Deci Ienache vodă iarăș i-ati rânduit bocri, 

slujitori şi tâte de câte ai avut op, şi Vai petrecut cu cinste 

“până la Dunăre în luna lul Septemvrie. După acâia ati mai 

domnit lenache vodă până în luna lui 'Fevruarie din a- 

“nul 1719, şi ai cădut în lingâre, în carea au și murit după 

vro câte-va dile, şi cu mare cinste Vaii astrucat în mână- 

e 

Anul 1749. Pisu-sai la anul trecut din Istoria Bălăcenscă, 
_că Ienache Maurocordat ai murit în Fevruarie din anul a- 

cesta 1719. Anonymul românesc! dice despre dânsul: «Că 
“bolnăvindu-se, la apropierea . morţei lui au chiemat pe toți 

bodriă, ce era învrăjbiți cu frate-său Nicolae şi le-ati dis să 

lugă, că va să vină frate-s&ii iarăș domn în Valahia, și aii 

murit în scaun, după ce au domnit 2 anl.» Iară preave- 

stilul Enghel2 scrie precum urmeză : «Cu puţin timp după | 

ce ai mers Nicolae la Țarigrad, ai murit frate-săi lenache 

Maurocordat : unil dic că au murit de lungâre, alți! dic că 

frate-său Nicolae Maurocordat lar îi otrăvit. Destul este că 

cu mare. jale sau îngropat la Mitropolia din Bucuresci, că 

au fost domn bum și drept» Carra3 scrie că de Ienache 

Maurocordat aii remas un fecior anume Alexandru, carele 

Sau prins în războiul muscanilor cu turcii cel de la a- 

nul 1769—1774 (când 6nsumi ei. m'am dus la Roma) şi 

Sati dus în Petropol, unde s'aii căsătorit cu o frâncă ; apoi 

1 Anonymus Valachicus in Ms. 2 Engel in recent. Fist, Vala- - 
- : - chiae Part. Il. p.9.
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înturnându-se. la lași, aă dobândit puţină I6fă de la Ghica 
vodă cu carea se trăiuscă. 

Despre a doaoa domnie a lui Nicolae Maurocordat în Va- 
lahia așa scrie Istoricul Bălăcenesc 1: «Înţelegând împă&ră- 

ţia de mârtea lui Ioann sau lenache Maurocordat, și fiind 
“Nicolae vodă de curând. venit din robie la "Țarigrad, ânsuş 
împeratul şi viziriul. sciind că pentru slujba cea drâptă, ca- 
rea 0 ai făcut împărăție! sale, i s'au jefuit tâte averile, şi 
nu numai acâsta, ci „ȘI în robie au fost doi ani, au bine- 

voit împăratul, de Pad miluit iarăş cu domnia Valahiei. Iară 
„după ce ai îmbrăcat căftan de domnie, au scris cărți în 

(eră rânduind purlători de grijă şi au scris și la t6tă bo- 
erimea și la țeră, ca toți să se bucure că se va nevoi lu- 
turor a le face bine, şi a cinsti, după a fiesce-căruia cu- 
viință; și au scris și alte cărți, ca de i-ar fi greșit cineva 
cu ceva, ori nemți aducând ca se'l ducă în robie, se nu 
albă nici o frică, că tuturor tâte le iartă și de. tote relele 
ce i-au făcut își uită, încă şi cu jurămînt au întărit ac6- 
stea, numal se ie toți în pace și să se odihnâscă pre la 
casele sale, că nevoie nu vor avea. Şi fiind la Țarigrad și 
Hrisant patriarhul Ierusalimului, au scris prin sfinţia sa 
cărți la toți cu masi făgăduințe, ca nime să se temă pen- 
tru lucrurile făcute, că i6te sau pus gios și sau călcat. 
Venind dară cărţile lui Nicolae vodă şi ale patriarhului 
Hrisant trimise prin lorga slugiariul, [n] aflat pe boeri 
la Bucuresci, că era reşipiţi prin țeri: iară dacă au: audit 
că au venit boGriul. lui Nicolae cu cărți, și aă înțeles că 
împăratul Paă pus domn, sai strâns toți la Bucuresci mul- 
țemind lui Dumnedeii că le vine domn bun; iară unil ne- 
încredânduse cărților, ai fugit în Moldova. şi preste Olt, ci 
nau întârdiat mult după venirea măriei sale, dară sai întors 
primindu'! măria sa cu dragoste. —— Când ai sosit Nicolae la 
Dunăre, i-au eşit înainte calmacanii, bosri şi slujitorii și giu- 

! Codex Ms, Balacianianus ad h. a. —
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pânesele, că venea şi dâmna măriei sale, caril întâinindu-se, 

mare . bucurie au avut cu taţii. De acolo cu pompă formâsă 

ai întrat în Bucurescl la scaun, venind împreună cu vodă 

şi patriarhul Hrisant. lară dâmna şi jupânesele sau dus 

la Cotrocâni pentru frica ciumei ce se stărnise în Bucuresci. 
Domnul după ce ai întocmit lucrurile țerei, încă s'aii dus 
la. Cotrocâni, că era ciumă şi fâmete în Bucuresci, şi în 

(6ră, dară vodă - ai irimis de au cumpărat fărină de la: 

Turci Şi unde audea că este op şi trebue se pâră 6menii 

d6 fâme, le trimetea ca se aibă de mâncare ș. c. 

Întracest an bosrii de preste Olt trimețând dintre sine. 
Ja împ&ratul Carol VI, pe Radul Golescul spătariul şi pre 

Elia Ştirbel vistisriul au adus decret la generariul Ștainvil 

de au venit la Craiova, și ai numit pe Gheorghie beizadel 

Cantacuzenul ban Craiovei, şi i-ai rânduit și patru consi- 

(iară pe patru bor.» 

ÎN Iară Anonymul Românesc !, scrie despre Nicolae Mauro- 

cordat vodă cu a doaoa domnie precum urmeză: «După 

închicrea păcel de la Bojoroviţă slobodendu-l Nemţii au 

mers la Țarigrad și după mortea frăţine-săă Vai pus porta - 
Domn Ai înmulţit dăjdil noao : pogonitul de pogon de vis; 

peceţi de numele și chipurile Gmenilor, cum se daă în ţâra 
turcâscă; iarăş ai scos văcăritul; au pus mânăstirile și 

„preoții la bir; la I6t 1724 au făcut o mânăstire mare la 

i Xăcăresci din gios de Bucuresci, și murind în scaun ai 

|" îngropat la mănăstirea lui, după ce au domnit 12 ant.» Din 

disele acestea ale Anonymului. nostru poli judeca, 6re cu- 

vinu-i-se lui Nicolae Maurocordat laudele care i le dă Isto- 

ricul Bălăcenesc, ai ba? că hulele cu care se încarcă de 

Vanderbeh? nu sânt de a se crede, o 
Despre Moldova scrie preavestitul Enghel3 iarăş precum .: 

urmâză : «După pacea de la Passarovit, turcii în anil 1719 

  
1 Anonymus  Valachicus |. c. 3 Engel in recent. Hist. Molda- 

_ 2 Vanderbech în Apologia p. 4%. |. 
| seqq. viae p. 298.  
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1720 au început a: întări cetăţile de la marginele împă- 
răţiei lor, și mal ales Hotinul, la a căruia întărire Mihail 

Racoviţa domnul Moldovei încă au. trebuit să ajute. După 
Partenan, craiul Poloniei Avgust II gândind că Hotinul se 

„întăresce spre stricarea Poloniei sai împrolivit . întărirei 

aceştia, dară Turcii pe timpul acesta nu mult băga în samă 
pe poloni. Dimprotivă solul chesaro-crăesc comitul Virmond 

“în anul 1719. ai scos un ferman de la portă ca în pri- 

măvara viilâre se iase un bașa se îndrâte otarele Moldovei, 

care mult se schimbase prin șanțurile de militarii din Ardâl, 

acuş mal în lăuntru, acum mal în afară făcute, de ţinuturile 

unor boâri din Moldova fârte se lăţise spre Ciuc, Giurgeu 

şi Cason. Înse ca să se încungiure cheltudlile care ar fi 

trebuit să se facă cu eșirea bașel, crăescul gubernii înțele- 

gându-se cu generariul Ștainvil, în Februarie din anul 1720 

au trimis la Mihail Racoviţa vodă deputați pe comilul Fran- 
țisc Lazar și pe Stefan Boer, judecătoriul crăesc al scaunului 

Chezdi, şi pe Daniil Clain senatorul din Bistriţă, ca se facă 

„îndreptare în treba acesta, dară aceştea încă n'aii isprăvit 

lucrul ; pentru că. şi după acâia ai mai fost prici pentru 0- 

larele acâstea.» 

Acelaș Virmont, precum scrie Catona 1 , Şi costa £ aii făcut 
la porta turcească 'de Nicolae Berceni în anul de acum, 
Franţisc IL Racoți în anul viitorii ai trebuit se mârgă cu: 
lăcașul în Radosto. Tot despre Franţisc II Racoți, Gheb- 

hardi 2 scrie așa : «Racoți după pacea de la Passaroviţ sat 
Bojoroviţa de la anul 1719 până la mârtea sa ati trăit în 

Ianicoiu nu departe de Țarigrad și în Radosto lângă marea 
Marmara. Mudrea lui aă murit în 28 Fevruarie din anul 
1722 la Paris, şi pârta dupacâia au înmicşorat I6fa lut 
Racoți. Împăratul Carol VI la dot fecionl.ai lui Racoți le- 
ai rânduit pe an 13000 de florinți din veniturile crăimei 

1 Katona in Epit. Chron. ad h. a. — 2? Ghebhardi in Hist. Hung. 
Part. III, p. 387 in Notis. E
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Neapolitane, şi le-ai poruncit, se lăcuiască în Vienna, nici 

„să se numâscă mai mult Racoți, ci marhioni de săntul 

Carol şi sârnta Elisaveta. Franţise IL Racoți ai murit la 

anul 1735 în Radosto şi în testamentul sait diata ce sau 

făcut în anul 1732, numai de fiul săi cel întâia născut 

prinţul Gheorghie Racoți de Mancoviţ face pomenire. Acesta 
„S'aii căsătorit în anul 1732 cu Marhionissa de Bethuche, 

“Și au trăit în Paris. Cel mai tiner fecior al lu! Pranţisc II 
Racoți de cel ce ai scris genealogia Iul Racoți, acuș se 

numâsce Franţisc, acuș Carol, ci mie mi se vede a [i prinţul 

Iosif, despre carele se va cuvinta la anul 1738.» 

În anul acesta sai typărit în Bucuresci cartea lui Ni- 

colae Maurocordat ce are titulul: [legi rây zadrăray. din. 

carea se vâde, că în anul acesta era Mitropolit în Valahia 

Daniil, precum arată Lecvien 1. Dimitrie Procopie încă serie? 

că Ioann Comnenul, “care ai scris. despre mânăstirile din 

“muntele Atho, sai făcut mat pe urmă mitropolit Derștio- 

rului cu nume de lerothei, şi ai murit în Bucuresci în 

anul acesta '1719. 

Anul 1720. La anul acesta așa scrie Istoricul Bilăcenesc 2: 

«În al doilea an al domniei sale, Nicolae Maurocordat mă * 

ritându-şi pe fata sa Ecatharina după enache Scarlati că- 

„ măraşul săi, ai făcut nuntă, pompă și destătare forte. mare, 

-la carea trimisese cu daruri şi Mihail Racoviţa domnul 

Moldovei pe “solul său :: deci musică,. dicături și jocuri mi- 

nunate era; că adusâse vodă de la Țarigrad de tot fsliul, 

şi în: 8 dile t6tă boerimea au fost în jocuri, săltări şi des- 
fătări, şi preste Bucuresci se audea : se trăiască Ecatharina 

fiia măriei sale! După nuntă solul lui Mihail Racoviţa bine 

dăruit s'a întors la Moldova dinpreună cu ș6se pori caril 

„venise cu dânsul; dup” acestea iarăș aă venit întristare lui 

„1 Lequien in oriente Christ. Tom. |. p. 1247. — 2 Demetrius Proco- 

EI pius în Libro de Graecis eruditis. — 3 Codex Ms. Balacianianus ad 

h. a.
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Nicolae vodă, că i-ai murit fiul carele era logodit cu fata: 
lui Mihail Racoviţa domnului Moldovei, şi forte reii în părea, 
pentru că era înțelept și învățat forte. Limba scia: româ- 
nâsce, elinâsce, lătinesce, grecsce, frâncesce, tălienâsce şi 
turcâsce.» ... 

Seibert 1 incă scrie: <Comitul Ștainvil generariul din Ar- . 
del mult petrecea în Sasșebeş, și acolo având cohul sti 
de pre ulițe culegea petrile din care topea aurul, şi adese- 
ori dicea că ardelenii zvârlesc în vacile sale. cu petri ce. 
sânt de mat mare preţ de căt vacile. Ștainvil acesta au 

“murit în Deva în 21 Octomvrie din anul 1720, de unde 
ducându'l la. Sibiii, Paă îngropat la Franţișcani în 12 
Noemvrie.» 

Vindiş? vorbind despre tureil carii sau robit de tătari 
în anul 1717 din Arde şi din' Ungaria, dice, că trinitarii 
în anul acesta 1720 ai rescumpărat 250 de prunci de a-. 
ceia, caril întru atâta s'au fost sălbătăcit între tătari, de 
apoi fârte anevoe sai putut uduce se trăiască cu părinții 
lor. Aşișderea scrie și Lampe 5. Craiul Hişpaniei încă sat 
împăcat cu împăratul Carol VI, dând Sardinia prințului din 
Sabaudia cu titul de craiă, cum „poţi celi la Catona. 

Anul 1721. Din diplomatul împăratului Carol VI, care îl 
voit aduce la: anul 1738, se vede, că în anul 1717 acelaș 
împărat ai fost trecut scaunul vlădiciei românesc din Ar- 
del de la Bălgrad la Făgăraș: Pricina pentru carea sau fă- 
cut mutarea. acesta, ai fost de mai multe felinri: cea dintii, 
au fost, că mitropolia de la Bălgrad cu besrica cea de Mi- 
haiii vodă cel vitâz pre la anul 1600 făcută, ai fost acolo 
pre unde sau făcut un zid al cetăţei, şi zidindu-se cetatea 

în anul 1715, at trebuit să se strice; a doaoa că moșiile 
. 

' Ioannes Seivert in Notis ad | 3 Lampe Hist, Ecel. reform. 
aurariam Keleserianam cap. 3. N. 67. p. 528, seqg. 

2 Herrv. Windisch, Kurzgefasste Katona în Epitome „Chron. 
«Geschichte von Hungarn, S, 466. ad h. a.
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vlădiciel de la Oarda şi din satele de prin prejur era pu- 

ține, şi ai trebuit să se schimbe cu mai mari, precum a- 

rată arhivul din Blaj; a treia, că vlădicul loann Patachi 

ca unul ce şi lătin se făcuse mal nainte de a fi vlădic ro- 

mânesc, după reii obicsiul acelora, cari! ţin că în lege stă 

şi credinţa și n6âmul cuiva, precum scrie Samoil Clain de 

„Sad?, îşi băgase în cap încă de tiner că nu pste fi vre o- 

episcopie adevărată pre lume de nu va fi întărită (ce dic, 

întărită, ba de. nou făcută şi întemeiată) de patriarhul Ro-. 

mei următoriul verhovniculul apostolilor sântului Petru. De 

la carea prejudecată pe vlădicul Ioann Patachi lar fi pu- 

tut desbate încă și tatăl meă loann Şincat cănd lau fost 
„- dat moşul mei Andreii lângă dânsul poslujnic, și numa! 

pentru acâia lau dus a casă pentru că lau allat odinedră 

măturând polata vlădicescă, de ar fi sciut se-l întrebe, 6re 

de sar uni besârica Antiohie! cu besârica Romei de lipsă 

ar fi să se întărescă episcopia Antiohiei prin episcopul 

Romei, -aii ba? fiind că mal nainte aii întemeiat S. Petru: 
pe besârica cea din Antiohia de cât pe cea din Roma. 
Căci eu cred că vlădicul loann Patachi ar fi respuns, că 

besârica Antiohiei nu are mai mult op de vre o întărire. 

Așa dară besârica românilor din Arde! al căreia arhiepiscop: 

S: Theofil aă ședut în soborul cel dintâiii a totă lumea și 

dintăiu de la Nichea, unul fiind din cei 318 sfinți părinţi, 

precum Sai arătat la anul 325, încă ce lipsă au avut de 
- întărirea patriarhului Romei? Ai nu pentru acâia sai fâ- 
cut episcopia Făgăraşului ca. să “se întârne mitropolia Băl- 

gradului? Dară pentru ce să se întârne mitropolia? At nu 

pentru acâia ca românii se fie supuși n6murilor acelora, pe: 

care el le-au întors la creștinătate? Bine cugetă aşa dară 

“ Samuil Clain de Sad3, când scrie așa: «Mal bine ar fi fă- 

1 Archivum Episcopatus Foga- | Hist. Ecclesiae Valahicae Transil- 

rasiensis. | | vanicae part. |. p. 10. Ş1. 
> Samuil Klain de-Szâd in Ms. * Idem Klain |. c,
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cut vlădicul loann Patachi, se fie: cerut de la papa ca mi- 
iropolia cea mal dinainte se fie întărită de. la papa şi după 
ce sai unit, de cât se facă altă: episcopie noao supt 'chie- 
marea sântului Nicolae în Făgăraș. Inse t6lă românimea 
din Ardâl, și după acâia cum și astădI pre arhiereul său 

“îl numâsce vlădie și în besrică și în Iylurghie precum Și 
într'alte slujbe, şi în cărţile beserecesci încă tot arhiepiscop 

Îl numesc, și bescrica cea cathedralnică a ărhieriei este în- 
“chinată și are hramul sfintei Troiţe. Incă și în cărţile care. 
se iypăresc. la Blaj, unde e acum residenția arhierâscă, se 
pune: typărit în Blaj la mitropolie.» Ei adaug la acestea 
că milropolia românilor și până când ai fost la Bălgrad, ah 
avut hramul prea sfintei Troiţe; şi așa românii ţinând hra- 
mul cel vechii al arhieriei sale, nai primit bulla patriar- 
nului Climent XI, -ce sai întărit și vestit după mârtea lui 
prin următoriul său patriarhul Innochenlie XIII. Despre ca- 
rea bullă dice Ioann Sacadati î: «De unde Sau întâmplat 
de bulla acâsta, așa de întunecată, și de greșită Sai scris, 

„eit scriitoriul nu sciă, nici am vrut, sai putut a o în. 
drepta.» La care dise a lui Sacadati, Ensumi ei jarăş. a- 
daog că multe bulle patriarhicesci am cetit în viaţa mea, 
dară bullă încâlcită şi fără de înțeles ca acesta n'am cetit; 
doră Dumnedei ai turburat mintea celui ce o aii scris, 
pentru că n'au fost spre binele și folosul, ci spre reul Și 
stricarea românilor din Arddl. 

Eu am cercat se întorc bulla acesta pe limba vromânâscă, 
dară pentru încâlcirea eii nu mi-ai fost cu putință: drept 
aceia numa! estractul cil ţi] dai aci, care este acesta: Cum 
se va vedea din diplomatul care ?] voit aduce la anul 1738, 
când voii cuvinta despre lundaţia din Blaj, împăratul Carol VI, 
după ce ai schimbat în anul 1717 Sâmbăta de gios Și do- 
miniul Gherlei cu Oarda Şi cu alte moșii ale mitropoliei din 
Bălgrad, au poruncit ca vlâdicul Ioann Patachi se aibă re- 

1 Joannes Szakadaty in Ms. p. 56.
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sidenția sa în Făgăraş, și au scris despre aceia la Roma. 

“lară patriarhul Climent XI, în anul stăpânirei sale 21, ca- 

rele e de la Hs. anul 1721 au strins pe cardinalii să și 

cu aceia dimpreună 'aăi rănduit: 1, Ca grecii, rutenii, ro- 

„mâniă, rastianii şi alții carii s'au unit şi nau avut ca uniţi 

arhierie pân'acum, se aibă episcopia sa în Făgăraș supt 

chiemarea sai hramul S. Nicolae; 2, Ca împăratal Carol VI, 

și moştânii, şi următorii lui în principatul Ard6lului se aibă 

” cădinţă de patronat preste episcopia Făgăraşului, de a numi 

şi” presentălui pre episcopii Făgăraşului papei pentru întă- 

rire: pentru că Gnsuș împăratul Carol “VI, au făcut. fun- 

daţia episcopiei Făgărașului, dându” venituri de 3800 de 

florință şi 15 creițari din bunurile fișcușești Boşimbac şi domi- 

niul Gherlei, care venituri şi patriarhul Climent XI, le în- 

lăresce - episcopiei. 3, Ca cu 4000 de florini ce sati dat - 

de la împărăție să se cumpere residenție în Făgăraș pen- 

tru episcopul cel atunci ișdănit, să se cumpere casă ca a- 

câia în Făgăraş, în carea se pâtă lăcui şi călugări de” 16. 

gea grecescă, carii se fie ca şi nisce canonici. 4, Ca se nu 

„fie episcopul dela Făgăraș supus iurisdicției lul Gheorghie 

Martonfi episcopului celui lătinesc din Ardâl. Orânduiala 

acesta Climent XI, pentru grabnică mortea sa nu o a pu- 

„tut întări saă vesti cu cărți apostolicesci: drept acâia o ait 

întărit şi- vestit următoriul lut patriarhul Innochentie XIII, 

cu datul din Roma de la S. Petru în XV calende Iunie 

din anul 1721, al stăpânirei sale cel dintâiii. | Întracâstea 

“stă tâtă bulla cea mai sus adusă, despre carea ei adevărat 

mal multe aş putea grăi, căci ce greci? ce ruteni? ce ras- 

țiani saii sârbi? au fost pe vremea acesta în Ard6l, carii 

să se fie unit? ai nu și-au arătat curtea Romei (cum se - 

numea cu pulini anl mal nainte) prin numirea n&murilor, 

“ce nică ati lăcuit în Ardâl, necum să se fie unit, cu miile, 

_t6lă .nesciința sa şi necunoscința nâmurilor, pe care vrea 

1 Vide Georgii Sinkai de eadem Annales ad h. an.
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se le pască? ș. c. „Diseiu că aș pulea. mal multe cuvînta, 
dară mă tem de limbile câle elevetităre şi de crieri cei 
goli, carii lezne ar putea stârni despre mine ce nici gân- 
desc când scrii acestea. O întrebare. totuş îndrăznesc a. 
face, carea este acesta: Dintre dol arhierei românescă din 
Ard], adecă Ioann Bob și Vasilie Moga, carii și astădi în 
dioa de Sântămăria mare din anul 1811 (ba şi 18 Aprilie 
din anul 1822) trăesc, care sar pulea dice, cel adevărat 

“următorii al sântulu! Theofil? | 
Despre Valahia istoricul Bălăcenesc 1. scrie: «După M6r- 

"tea fiului ss i-au venit iarăş desfătare lu Nicolae Mau- 
rocordat vodă, că în anul al treilea când trebuia se'și în0o- 
iască domnia, impăratul sciindu'l cu credință terei, i-ati dat 
ca în t6tă viaţa se fie domn Ţerer Muntenesci, trimețându'i 
căftan, măcar că el nu se vugase pentru acâsia, și au eşit 
cu mare pompă înaintea solului împărătesc de Paă adus în 
Bucuresci, și. dând. cu tunurile ai făcut desfătare la loți.» 
Despre Ardel așa scrie Catona?: «Carol VI, pe Virmond, 
carele nu de mult se întorsâse din solia turcâscă la Vienna, 
Vai pus commendânt în Ard6! în locul lui Ştainvil, —— 
carele au făcut calea cea de la Tălmaci prin munţi, iară 
Virmond o ai isprăvit. 

Întru acesta an, după cum scrie Lecvien 3 era mitropo- 
liți în Moldova Ghedeon, în Trinov loann, căruia într'acesta 
an i-au urmat Athanasie; “în Ocrila Iosaf; în Sofia Ana- 
stasie, în Varna Calinic, în. Preslava loannichie şi în 
Cala Partenie. 

Anul 1422. Pentru multe vredniciile împăratului Leopold 1, 
ț6ra ungurescă în anul 1687 au făcul l6ge noaot: '1. Ca 
corona Ungariei se fie de moșie acelui întâiit năsent fecior 
al craiului unguresc celui din avgustă casa Austriel, Și de 

Sar stânge semința bărbătâscă din t6tă casa veâsta atunci 
1 Codex Ms. Balacianianus ad | : * Lequien in Oriente Christiano. 

h. a. * Corpus luris Hung. T. II, 
2 Kalona in Epit. Chron. ad h.a.| p. 74,
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disa corona Ungariei se 'trâcă la semința bărbătescă a 
prea 'nserinatului craiului Hişpaniei. Carol II (a: căruia. se- 
minţă cu totul sati stins în Noemvrie din anul 1700) ia- 
răş de moșie; și aşa în anul 1687. fu încoronat craiii Un- 
gariei Iosif I, feciorul cel mal mare al împăratului şi cra- 
iului Leopold 1. Ci Iosif. Î, muri în anul 1711 fără de 
semînță bărbătescă, şi i-au urmat frate-săit cel mai mic 

. Carol VI, cum Sai dis mai nainte la locul său, carele a- 
șişderea, neavând feciori, în anul acesta 1722 cătră sfârşi- 
tul lunei lui - -Fevruarie, ai poruncit. să se ţină seim în 
Ard6l supt presidiul generariului Vilmond, în care seim 
Sau aşedat: ca de nu va avea Carol VI feciori, stăpânirea 
preste Ard6l se mârgă și la fete, precum arată Catona 1; 
și aşedămîntul acesta sai dis apoi Sancţio Pragrmaticas 
despre carea mal multe voit cuvinta la anul viitoriă. După 
ce Sai primit Sancţio Pragmatica în Arddl, : împ&ratul Ca-. 

„Tol VI, ai poruncit ca să se țină și în Pojon seim despre aa 
partea Ungariei pentru lucrul acesta pe 20 Iunie din anul. 
acesta, 1722, care seim ai ținut până în 19 Iunie din a- 
nul viitori, precum arată iarăş 3 Catona ? Și legile țerei un-. 

| guresci &, 3 

Anul 1193, Sancţio Pragmatica, despre carea cuvintaiii . 
mai nainte, stă într'acesta, că de nu va avea împăratul Ca- 
Tol VI feciori, corona Ungariei cu tâte țerile ce se țin de : 
dânsa, se mârgă supt oblăduirea fetelor lui așa ca totdeuna 
cea întâi născută se aibă oblăduirea de moșie; înse aşa, 
ca feciorii f&telor se întrecă pe sororile sale, de ar fi şi 
întâiit născute. lară de sar stinge tstă semînța fetelor lui 
Carol VI, se trecă stăpânirea la fetele împăratului Iosif 1, 

si de: sar stinge și acestea, la ale. împăratului Leopold 1, 
după a 'cărora, tuturor: stingere fiii patriilor celor de supt 
corona Ungariei seși potă alsge șieşi stăpân pe cine vor 

„Katona în Hist. Crit. tom. 5 Corpus luris Hung. tom. II. XXXVIII. N. 3004. - 
2 Idem Katona L e. : p.. 169. | EA 

Cronica românilor. 1om. III, IN | 27
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voi. Acâsta e otărirea seimulul din Pojon celui în 20 Iu- 
nie din anul 1722 început, şi în 19 Iunie din anul 1723 
întărit prin împ&ratul. Carol VI, şi craiului cu acesta nu- 
me Îl, cum arată legile Ungariei!, şi acâsta se chiamă 
Sancţio Pragmatica, pentru carea sait făcut apoi atâta văr- 
sare de sânge la anul 1741 și la cel următori. cum se va 
arăta acolo. “ 

Tot în seimul mai sus dis, sai făcut: şi articulul - ace- 
sta 2: «Controversia, ce este între episcopia . Orădet mari 
și între românii din ținuturile Berecheului, Bistriţei. și al 
Luncei, carii nu vrea se dea dișmă precum cu umilinţă 
sau aşternut înaintea thronului împărătesc, maiestatea cră-. 
iască o va îndrepta şi aşeda după cădința şi dreptatea: 
părţilor.» Din care dise, mie mi se vâde, că. românii mai 
sus numiţi nu ar fi detori se dea dişmă episcopului celui 
lătinesc din Oradea mare, şi după decretul V, al lui Ma- 
tiaș craiii 3, cel din anul 1481. 

Despre Ţâra Munten6scă așa grăâsce Istoria Bălăcenescă 4: | 
«În țeră pe acest timp era vistisriii mare Grigorie Halipiul, 

„carele având rele obicâiuri şi făcând mare nedreptăți, ai 
venit ponosluri de la bosri şi de la seraci la-urechile dom-: 
nului, carele ai: poruncit visticriului, 'se dea sama de tâte 
veniturile ţerei din timpul lui loann Maurocordat vodă, că 
atunci era pus de Ioann vodă vistidriă, şi neputend el seşi 
dea sama aii fugit preste Olt. Iară domnul i-ai scris cu 
blânăsțe cărți ertându'i tote, şi după ce sai întors, iarăș 
laă pus visticriăi mare, dară îl lua sama se nu facă ne- 
dreptate, Înse el mai înarl mâncări făcea și chinuia pe 6- 
men luând daruri de la unii și de la alţii, şi în loc se le 
facă bine le făcea re. Care audind domnul ai pus, la o- 
prâlă şi ai poruncit tuturor ca cei ce i-au dat lul ceva pe 

1 Decretura II. Imp. Caroli VI. 

Art, 2, 

” Ejusdem 'decreti Art, 58; 

3 Decret. V. Matthiae I, Re- 
gis Art. 3. - 

| + Codex Ms. Balacianianus ad 
h. a, 

 



  

        

419 nm, 
nemica, se. vină se Ii se întârcă şi din averile lui tuturor 
plătind, lau pus. gios din vistierie. Nicolae vodă chiverni- 
sind bine (era aii: făcut ruptâre, și aii aruncat ca fieş-ce - 
prost după putinţa sa se dea dare, şi a treia. lună se mergă 
cei rânduiți se scotă dajdea, dară doao luni cineva se nu 
facă Gmenilor supărare şi chieltuială cu prilejul dăjdilor, 
că mai nainte în stă luna trebuia. se dea o summă de - 
bani pentru. dăjdile” obicinuite. » 

| Anul 1724. Mai pre. urmă așa scrie Istoricul Bălăcenesc ! 
despre Valahia: «În al cincilea an al domniei sale Nicolas | 
Maurocordat ai gătat mânăstirea de la Văcăresci, carea, de 

- noi făcându-o, şi cu tâte înfrumusețându-o din lăuntru Și 
din afară, Și bine înzestrându-o, în diua de prea sânta Troiță, 

“carea e-hramul acel mânăstiri au mers vodă cu toți arhi- 
ereil și egumenii, cu toți bocrii şi neguțetorii şi. cu ali 6- 
meni din (6tă cetatea, și după S. Lyturghie având mări ia- 
sa hrisovul, carele lat dat mânăstirel,. gata, lau dat gram- 
maticului Panaiot de Vaii cetit cu vers mare din amvon, 
ca. sel audă toţi, în care hrisov multe se rânduia pentru. 
folosul mânăstirei şi mai vârtos pentru milostenie nence- 
tată, carea au poruncit să 'se facă pururea din veniturile 

4 
, 

7 

mânăstire mal ales cu streinil, Și așa venind no cu scri- 
sul acestei istorii de la anul după Hs. 1629 până la al . 
cincilea an al lui Nicolae Maurocordat, cu a doaoa domnie . 
carele este anul 1724, încetăm.» 
„Despre mânăstirea de Nicolae Maurocordat făcută la Vă- 

căresci, dice Gre-carea, scrisore cu mâna de prea, vestilul 
 Enghel adusă 2: <Acdia o'ai înzestrat cu forte multe ve- 
mituri, şi supt afurisanie ai lăsat, ca din veniturile acâlea 
în toți anii să se dea o sumă de bani pe sama seracilor, 
a robilor, a bolnavilor şi a Iâtelor celor neavute, ca să se 

_POtă mărita.. Mânăstirei aceștia, afară de - veniturile cele 
1 Codex Ms, Balacianianus ad 

h. a. 
„2 Ms. in-certi Authoris apud Part. Îl. p.-10. in Notis, 

Engel. în recent. Ilist. Valacine
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ptea multe, au dăruit (Nicolae Maurocordat) şi bibliotheca 
sa cea prea bogată.» Ci Sulțer ! dice, că bibliotheca lui . 
Nicolae Maurocordat parte sau vindut de Constantin fiiul luj, 

  

AAA 

parte sâi ros de molil la mitropolia din : Bucuresci, parte 

! 

Sai furat. de cel. ce înțelegea, cât „plătesc cărțile, parte 
Sai tăiat dărăburi de cozaci în războiul, cel ce au tinut în- 
tre turci și între muscani de la anul 1769 până la anul 1774. 

Despre “Moldova. scrie prea vestitul Enghel?, așa: «În 
anul 1724, numai: o ţiră ai fost de nu s'au făcut rezboiă 
între turci și între muscani pentru Giurgia. Mişlocirea de . 
pace între denșii o au [făcut] marele dragomanul porței 
turcesc! Grigorie Ghica, carele precum scrie Mignot3, ȘI 
întâit au dobândit slobodenie dintre “creștini. se p6lă intra 
în seraiu. Pentru slujba cea credinci6să, ce o ati făcut a- 
tunci i-aă-făgăduit pâria, că cât mal. curând îl va: înălța 

“la mal mare treptă, carea. . sau şi plinit în anul 1727, fă- 
cendul domn în Moldova.» 

Anul: 125. La anul acesta atâla am de a scrie, că acum 
ai început împăratul Carol VI a aduce şveci cu drâia în 
țera ungurescă, şi ma! ales în :banatul Timişdrei, unde nu 
mulți lăcuitos remăsâse, după. ce sai izgonit turcii din 
Timiş6ră în anul 1716, că românii vatra lăcuitorilor din 
Banat cum s'au arătat la anul 1457, până când au stă- 
pânit turci! Timişora sau tras mal în laturi Și cum Și-au 
perdut după acâia cădințele - se va artta la locul stă. Şvabil 
aceştea spre mare folos al Ungariei, ati adus în tr, precum 
arată adeverul lucrurilor lor. Înse despre aducerea şvabilor 
acestora cetâsce pe Gebhardi + şi pe Catona, la carii mal 

„multe vel afla. Tot întru acesta an au murit şi cardinalul 

1 Sulzer III Ş. 37. * Gebhardi în Ilist, Hung. Part, 
2 Enghel in recent. [ist Mol- III. p 395. 

| daviae p. 298. 
s Mignot Hist. de Empire Ot- * Katona in Mist, eril.. tom. 

tom, IV. p. 280, XXXVIII. n. 3012,
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din Saxonia mitropolitul Strigonului, şi în locul lul s'a 
pus Emeric. Esterhazi, precum arată Catona 1.. 

Anul 1726. Precum serie Catona?: «Nicolae Berceni pri- 
cina harţurilor din Ungaria, după ce ai trăit în Radosto 
ca sârgun cinci ani, şi ai putredii din lăuntru şi din a- 
fară, în anul acesta între nespuse chinui aă murit; și așa 
mai mal avut Ungaria, ce se tâme de el.» 

Anul 1727. Despre Ardel aşa vorbâsce Ortul şi “progresul 
nâmurilor din Dachia $ la anul de acum: <Murind Atha- 
nasie 1 (mitropolitul românilor) Sai pus în locul luy prea 
luminatul şi prea cinstitul domnul liber baronul Ioann Ne- 
meș de Patac, carele lusese mal nainte preot de legea lă- 
tinescă, bărbat procopsit şi în câle besericesci, și în cele - 
lumesci învățături. În carea deregătorie asudând ca se apere 
pe românii săi de cei ce le sta improlivă Şi se] aducă la 
calea adevărului, nu fără de prepus de a fi-otrăvit ati murit 
în anul 1727.» Cum pote scrie așa dară Samoil Clain de 
Sad î despre-densul precum urmeză: «loann Patachi la anul 
1725 fiind chiemat la un prânz întrun loc şi fiind el iubitorii 

“de beutura vinarsului, acolo în. beutura vinarsului se dice că 
Tar fi otrăvit, din carea ai și murit.» Care mal scrie a- 
celaşi Clain despre un sobor ce s'aii făcut supt episcopul. 
Joann Patachi și despre altul ce sat ţinut supt rectorul 
iesuviţilor din Cluj, până a nu fi episcop în scaun, mal 
bucuros le-aş crede de ar fi adus actele sobârelor acestora, 
care ei nu le-am putut vedea, pentru pizma acelora caril 
ai ţinut și ţin pe vremea, mea cheile arhivului episcopiei Fă- . 
gărașului, cum mai chiar voii descurca lucrul acesta la 
locul s&ă. 

Despre Moldova prea vestitul “Enghels scrie precum ur- 

“1 ]dem Katona |. e. n. 3013, - + Samuel Klain de Szad in Hist, 
„Katona in Epitome Chronolo- | Ecclesiae Valac. 'Transylvanicae 
„gica ad. h. a. part. X. $ 1. -. 

3 Ortus et progressus variarum 5 Enghel in recent, Hist, Molda- 
in Dacia Gentium p. 14. viae p. 298. 

7
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m6ză : «Grigorie Ghica la întâia domnie de la anul 4727 — 
1733. Pre acesta îl landă Boșcovici, că el şi ca un bărbat - 
înțelept și învăţat, și ca un bun prinț la cei din afară şi 

la cei din Moldova bun nume. Şi-au lăsat. Întracâia încă 
„sau nevoit, ce nu mulți oblăduitori lac, ca se facă să se 
scrie istoria ţerei preste carea stăpânea ; carea istorie a 
Moldovei nu'mi ai venit la mână.» | 

lară Andrei Volf1 dice : «Mihail 11 Racoviţa a. treia-6ră 
— — au domnit în Moldova de la anul 1716 până la sfăr- 

„situl anului 1726 și după însemnarea n6stră. Și după el 
ai urmat Grigorie 1 Ghica cu, întâia domnie. Acesta ai 
fost strănepot lui Grigorie Ghica carele ca capichihae ai 
dobândit domnia Moldovei în -anul 1658. Strănepotul lut 
acesta Grigorie | Ghica era dragoman mare la portă în a- 
nul 1727, când ati dobândit domnia Moldovei Şi o a ţi- 
nut 6 ani.» i 

  

Anul 128. La anul acesta atâta am de a scrie, că îm- 
p&ratul Carol VI iarăş ai poruncit ca pe 17 Maiă să se 
adune țera ungurâscă la Pojon, la care seim împăratul n'a 

„mers, ci numai plenipotenţiarii săi i-au trimis, carii ati ŞI 
făcut decretul, ce se numâsce al treilea al luk Carol VI. 
Dară seimul aii ţinut până în 20 Noemvrie din anul 1729, 
pentru că, după cum arată Catona?: «Împăratul Carol VI 
vrea ca dăjdile să se arunce pe funduri, pe. pământuri și 
pe vii.. Iară staturile ai priceput, că de se va face acâsta, 
tătă greotatea va cădea pe moșii, şi de vorii lăsa proştii 
moşiile, statul preoţesc și nobilii. vor trebui să plătescă de 
pe moşiile câle năpustite. Drept acâia au trimis de sau 
rugat de impăratul se nu facă una ca acia, şi n'au făcut.» 

“Anii” 1729 și 1780. Ortul și progressul nâmurilor din Da- 
chia3 după ce au grăit “despre mortea. vlădicului Ioann 

1 Andreas Vol in Hist. Moldasiae tom. Il. p. 173. seg. — 2 Ka- 
tona in Epitome Chronologica ad hune annum, — * Ortus et Progres- 

“Sus variar. in Dacia gentium p. 15. |
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Patachi cea de la anul 1727 dice: «Românii din Ardel 
nu Și-au şters Îacrămile mai nainte de ași căpăta în anul 

1729 vlădie noi pe prea luminatul şi prea cinstitul -dom- 

nul liber baronul loann Innochentie Clain, alumnul semi- 

nariului sântului Adalbert din Tirnavia.> Iară Sarnuil Clain 
de Sad!, mult greșind în hronologie după obicâiul sti, 

dice: «În anul de la. Hs. 1729 sau numit episcop Făgăra- : 
șului loann Clain de la Sad din scaunul Sibiiului. Pre a- 
cesta iesuviţil vedendu'l cu bună minte şi cu bun cap, Vai 

tras cătră sine și Pau băgat şi în noviţiat sai probă la cinul 

“lor, de unde după un an pentru slăbirea ochilor ai eşit. După 

acia ai fost la Tivnavia în clerică învățând theologia şi când 
ati fost în al treilea an theolog, clerul românesc din Ardel 

cu o inimă și cu o voie nu numai Vai ales şi candidăluit, ci 

şi cerut episcop loruşi; carea cerere a clerului şi capacitatea 

lut loann Clain ințelegându-le împăratul Carol VI bine ai 
voită în anul 1729 al numi episcop Făgărașului înArdel. Deci 

- Toann Clain lăsând seminariul sai dus la Muncaci, unde 

un an ai fost în proba vieţii călugăresci, de vr&me ce după 

obiceiul besârecei-resăritului episcopil trebuia se fie de cinul 

- mandiey sau al celor de typul cel mic călugări. Dară obiceiul 

acesta s'au stricat întâiaşi-dată în anul 1773 prin Andrei Ba- 
cinschi episcopul Muncaciului, în zădar luptându-se cu 

dânsul alți do! episcopi Grigorie Gavriil Maier al Făgărașului 

- şi Vasilie Boșişcovici al Criziului din Croaţia, că Bacinschi 

sau sfinţit episcop necălugărindu-se și pre el apoi lau urmat 

loți episcopil cel uniți, cari sati făcut din preoți numai de mir 

episcopi, (cum voii arăta : la locurile sale și mai .chiar). 

* Deci Clain ai fost în Muncaci până la 20 Iunie (trebuia 

scris până -la 25 Septemvrie), din anul 1730, unde în mâ- 

nile episcopului de la Muncâdl Gennadie Bizanzi ai făcut 

mărturisirea călugăriei. De la acelaşi episcop în anul 1733 

1 Samuel Klain de Szâd in Ms. Hist. Ecel. Valach. Transilvanicae 

Part X. 32
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(trebuia dis în anul 1730) și hirotonia. preoţiei şi a .epis- 
copiei ai luat. De unde venind în Ardel, clerul şi nOr6- 
dul cu fârte mare bucurie Pai primit, mulțemind lut Dum- 
nedeii că le-ai dăruit arhierei şi părinte ca acela. Iară e- 
piscopul Ioann Innochentie (că Innochentie sati numit din 
mărturisirea călugărâscă) dacă ai venit în Ard6l, n'a șe- 
dut se odihnâscă, nici seși adune avuţie, ci ca un apostol 
și adevtrat episcop îndată sat apucat de evanghelicesc şi 

„de propoveduire âmblând prin sate, şi învățând norodul, şi 
nu fără de râdă au făcut acesta, că 600 de parohi au a- 
dus la unire, fiind că în vremea trecută stăpânind și ocâr- 
muind iesuviții episcopia în Scăunime may toți părăsise u- 

_nirea, temându-se că cu: vreme şi princet vor trebui se pă- 
răsescă legea grecâscă.. Iară episcopul Ioann Innochenlie 
Clain părințâsce şi cu gura și cu fapta învețândui, arătân- 
du-le, că nu trebue se aibă vre o frică, pe toți X-a tras 
la sine. Pentru care ostendle ale lui nu numai consiliăriii, 
ci şi liber baron sai făcut qe împăratul Carol VI.» 

Până aci sânt cuvintele călugărului Samoil' Clain, carele 
trebuia se iea mai bine sama la hronologie ; pentru că ai 
avut în mână o însemnare de &nsuşi episcopul Ioann In- 
nochentie Clain cu mâna lui scrisă!, în care acestea se 
cetesc în limba lătin6scă însemnate: <M'am numit de îm- 
peratul episcop Făgărașului în Ardel în 25 Fevruarie din 

„anul 1729, şi m'aui întărit prea osfințitul domnul Cli- 
ment XII patriarhul Romei în Idurile lui Septemvrie din 
anul 1730, și m'am sfinţit episcop întracelași an în luna. 
lui Noemvrie, în cât îmi aduc aminte. Sânt veşmântul ci- 

“nului sântului Vasilie celui mare Pam priimit în Poci de la: 
prealuminatul și precinstitul domnul Gheorghie Ghennadie Bi- 
zanzi în 23 Septemvrie din anul 1729, și mărturisirea că- 
lugărâscă o am făcut în mânile numitului prealuminatului 
și preacinstitului domnului Gheorghie Ghennadie Bizanzi cu 

  

pă 
1 Proprium Eppi. Klain. Ms, -



      

495 

  

mila lui Dumnedei şi a scaunului 'apostolicesc episcopuluj 
din Sevastopol, vicariului apostolicesc la Muncaci în Ungaria 
şi părţile câle de noi căpătate în mânăstirea Sântului Ni- 
colae de la Muncaci în 25 Septemvrie din anul 1730, tocma 
în serbătârea înălțărei sântei Cruci, şi după acâia m'am 

- Sfinţit episcop în 8 Noemvrie din anul 1730, în sărbăt6- 

rea arhanghelului Mihail. Apoi m'am inștălăluit în Făgăraş. 

în dioa — — — însemnă, Am eşit mal pre urmă din Ar- 

del de „Ja episcopia mea în anul 1744: după 23 Iulie, din 

Vienna am pornit cătră Roma întracelaş an în 6 Dechem- 
vrie- tocma. în dioa de Sânt-Nicâră». 

Aşa scrie 6nsuși episcopul Clain "despre sine, pagubă că 

nau pus și timpul inștălaţiei sale, carea ai trebuit se fie 

în anul 1731. | DI 
În anul acesta 1730, ai întărit prin angli și hişpani ȘI 

Sancţio Pragialica, dară după ce ati îngăduit împăratul Ca- 

rol VI ca se între 6000 de hişpani. în Parma, în Placenția : 

şi în Hetcruria, precum scrie Catona . 1 | 

Despre Moldova aşa. scrie prea vestitul Enghel2 : «În a- 

nul 1730, Grigorie Ghica domnu! Moldovei cu puţin: de nu: 

Sai măzălit; pentru că patronul. lui, împăratul Ahmet II 

în Gre-carea revoluție ce sai stârnit de Ali-Patrona, fu mă- 
zălit și pus în locul lui Mahomet V. Supt împ&ratul acesta 

noi Ali-Patrona prea multe se îndrăznea; a face. Era în Ța- 
rigrad un machellariă anume Ienache, carele supt revolu- 
ţie dăduse carne în credință, și împrumutase bani Luk Ali- 
Patrona și ianicerilor lui. Cu Ianachi acesta întâlnindu-se 
odinedră Ali-Patrona, i-ai făgăduit domnia Moldovei, căci 
cu Grigorie Ghica nu era îndestulit, şi ati dis lui Ianachi 
se gate 500 de pungi de bani,- ce sânt de lipsă la a- 
câia, și de odată au trimis Ali-Palrona 'la viziriul se gate - 
fermanul şi stemmele de domnie pentru Ianachi. Sultanul - 

: 4 Katona in Epit. Chron. ad | '2 Engel in recent, Hist, Mold, 
annum 1730, | “| p. 298. seg.
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Mahomet V, nu era îndestulit cu lucrul acela, pentru că 

„cu patru dile mal înainte, lrimisese lui Grigorie Ghica. fer- 

man de întărirea domniei. Tăluș în 2 Noemvrie din a- 
nul 1730 au întărit pe Ianachi” domn Moldovei; . și dân- 

da” căltan Vaii slobodit la sărutarea mânel: numai se plă- 

tâscă acâle 50) de pungi mal nainte de a mârge la dom- 

nie. Ci curând după ce au avul Ianachi audienție la îm- 

păratul, sau tăiat Ali-Patrona în divan tot lărmituri, şi la- 

nachi clientul lui carele” se socotea că ar vrea se isbândâscă, 

uciderea lui. Ali-Patrona cu [9] dile dup'acâia încă sai su- 
grumal. Așa se scriu” acestea de Mignot, — — — și așa! 

şi-au ţinui Grigorie Ghica: credemintul săi înaintea, porţei 
până. ce şi domnia Valahiei o ai dobândit în anul 1733.» 
În 'cât este pentru meduva lucrului aci scris de preavesti- 

tul Enghel, așișderea scrii Buşing ! și Andreiu Volf2.: 

  

Anul 1731. După cum scrie Anonymul românesc, Nico- 

lae Maurocordal ai domnit 12 ani în Valahia mal pre urmă 

“Și murind sau îngropat la mânăstirea din Văcăresci cea de 

dânsul făcută. Iară preavestilul Enghel 4 scrie: «După mâr- 
«tea lui Nicolae Maurocordat sai arătat modele de a da dom- 

niile țerilor românesci la, greci, că de se multa domniile a- 

câstea până a fi la români de multe ori, acum și mai de 
multe ori Sau schimbat, după cum unul da mai mult de 

cât altul pentru dânsele. 

«Constantin Maurocordat ai oblăduit cu întâia domnie 

în anul 1731, patru lunx. Acesta când ai murit tatăl lui 
Nicolae, era tinăr, dară aşa sau sciut purta pre lângă bos- 

ril ţerii, şi aceștea Lai ajutat, se dobândâscă domnia mun- 

tenescă. Și au și dobândit, după cum nencredințază Bre- 

viariul hronologicesc ; dară fu surpat dintr'ensa prin pro- 

tivnicul tătâne-stu. 

“1 Biisching's Magazin VI S. 32, 3 Anonymus. Valachicus in Ms. 
a Ț, „| cap. 44. Andreas Volf in list. Molda 4 Engel in recent, Hist, Vala= 

viae p. 174.. chiae Part. ]]. p. 18.
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__“«Mihail Racoviţa ce se poreclesce şi Gehan înt'acelaș 

an până în Noemvrie, [nu] almintrelea fără numai prin da- 

rurile, cu care împluse pe cei din divan şi cu înălţarea, ha- 

raciului. Ci meșteșugul acesta cu atâta mai lezne Tai învăţat 
Constantin Maurocordat asupra lui Mihail Racoviţa, cu cât 
era. mai priimit, la turci numele de Maurocordat, şi lui îl 
remăsese mal mare avuţie de tată-stii. Drept acâia Constan- 

tin Maurocordat ai domnit a doaoa ră în Valahia de la 

Noemvrie din anul 1731 până la anul 1733.» | 

Ci Andreiă Volf! dice: «Nicolae Maurocordat a doaoa 
domnie a Valahiei o ai căpătat de la pârtă în anul 1719 

şi o ai ținut până la începutul anului 17314, când at mu- 

rit. După mârtea lui bosril şi-ait ales vodă pe Constantin 
feciorul lui, dară porta mai că nu Vai întăril domn, pen- 

tru că întracelaş an după doao luni aii venit domn în Va- - 
lahia. Mihail Racoviţa. Ci acesta încă nu se vede, a îi îm- 
plut destul pe turcă; pentru că numai șâpte luni ai domnit, 

apoi la începulul anului 1732 aă trebuit se lase domnia 

iarăş lul Constantin Maurocordat.» Dară arhivariul genea- 

logicesc? dice, că Nicolae Maurocordat aă murit în 14 Sep- 
temvrie din anul 1730. 

  

Anul 1782. Murind în 20 Marlie din anul 1732 Nicolae Palfi 
palatinul Ungariei, mulţi sta pre aceia, ca cât mal curând să 
se strângă seim, pentru al&gerea de palatin; ci împeratul Ca- | 

rol VI până când sar strânge seim pentru treba acesta, at 

rânduit locumtenent pe F “rânțișc Stefan prințul Lotaringiei, 

carele apoi i-ai fost ginere de pre fata cea mal mare 

Maria “Theresia, şi cu vreme şi următorii în împărăţia, ro- 

manilor. Franţişe ai fost şi iubit de unguri, pentru că au 
făcut de multe bheserici sai dat indăăpt; protestanilor. 

Precum scrii acestea Belâ și Ghebhardi 4. 

- 1 Andreas  Volf. în Hist. Mol- 2 Bel Notit, Hang. novae. t.].: 
daviae Tom. Il. p. 175 seq. | p..483. 

"2 Der genealogische Archivarius 4: Gebhardi in Hist, Hung, Part, 
în Supplement der XXI Lh. $. 631. | II. p. 403.
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În cea cu mâna scrisă carte a lui loann Sacadati 1 se 
dice, că Ioann Innochentie Clain episcopul Făgăraşului a” 
treia Gră ai fost din Ardâl la Vienna, când sau dus mal 
pre urmă în anul 1744, cum s'aă arătat la anul 1730; cea 
dintâiă mârgere-a lui din Ard! la Vienna în anul de acum 
au trebuit să se fie întâmplat; pentru că cu mergerea cea 
dintâi ai dobândit, de ministeriul împărătesc ai poruncit 
în 11 Dechemvrie din anul 1732 ca să se ţină commisie - 
în Ard€l, pentru teebile românilor . celor uniți din Ardei, - 
supt presidiul comitului de Vallis generariulul din Arddl, 
în carea commissie se fie de faţă amendoi episcopii cei | 
catholici, adecă și cel lătinese Şi cel românesc dimpreună 
cu directorul fișcușesc Petru Dobra, cum: și mal chiar vel 
vedea din representaţia căncellăriei ardelenesci, ce o voii 

"aduce la anul 1744, | | | - 
Anul 1733. Constantin Maurocordat, după ce [s'a pus a 

doaoa-6ră: domn Valahiei în anul 1731 sau la începutul 
anului 1732, precum scrie prea vestitul Enghel 2. «Ca se'și 
întârcă cheltudlile ce le făcuse pentru a doaoa domnie, ati 
făcut o finanție, carea de boerime se putea suferi, dară se- 
răcimea nu o putea purta. Dintâiaș dată ai dat tâte ve- 
niturile țerei în arândă, ci se scie, ce lac arândașii. Afară 
de acesta ai aruncat v ascmenă dare pe cap fGrte mare, 
carea mal mult-aii apăsat pe cel săraci de cât pe cei bo- 
gați. Drept aceia serecimea cu di6ia pribegea din âră. La 
greolăţile și jalbele ce au urmat acestora, sai adaos şi da- 
rurile cu care astupa Grigorie Ghica căile ce merg la'portă; 
drept aceia la anul 1733 Constantin Maurocordat sai mutat 
în Moldova, carea nu are atâtea venituri şi Grigorie Ghica 
în Valahia, țâra cea mal bună.» Așișderea scrie Andreiă 

„Volf3 iară cum s'aii purtat și Maurocordat în Moldova, şi 
Ghica în Valahia, se va ar&ta la anul 1735. 

" Ms Szakadathianum p. 257, | s Andreas Wolf in Hist. Mol- > Engel in recent. Hist. Vala- , 
-hiae part. Il. p. 18. seq. daviae part. IL. p. 176.



  

  

429 ă aaa ai 

Anul 1734. Fiind că lucrurile Țerilor Românesci ce sai 
întâmplat la anul scesta 1734, vreau se le aduc la anul ur- 
mătorit, aci, ca se nu amestec apoi “lucrurile împăratului 

  

Carol VI, câle de la apus şi medă-nâpte, cu câle de la Tă- 
sărit și meză-qi, pe câle de la apus şi. mâză-n6ple așa ţi 
le pun înainte din Ghebhardi 2: «Împăratul Carol VI încă din 
anul 1733 se amestecase în războiul 'carele îl avea prinţul 

“Și electorul Saxoniei Avgust III (după mârtea tătâne-seu 
Avgust ID cu Stanislav Lescinschi pentru corona Poloniei, şi 
fiind că Carol infantul Hișpaniei, căruia îi Găruise el ca 
împcratul romanilor, Parma şi Etruria, găsinda'şi Şi prilej 
vrea se ia îndărăpt tâle ferile câte Sai ţinut mat nainte 
de corona Ilișpaniei, în anul -1734 ati trebuit seY dea Nea- 
polul, și în anul 1785 Sichilia, iară craiului celui noi din 
Sardinia Mediolanul. Războiul acesta sat sfârşit prin Miş- 
locirea anglilor, holandilor şi a craiului Galiei, așa ca îm- 
păratulul sei remână Parma, Placenția Și Mediolanul; in- 
fantului Carol Ne eapolul şi Sichilia ;. craiului Stanislav în 
locul Poloniei ducatul Lotaringiei şi al Barului Şi prințului 
Franțișc Stefan în locul Lotaringiei mare ducatul Hetruriel, | 
Acest mal de pre urmă Franţișc Stefan în 12 Fevruarie din 
anul 1726 Sau și căsătorit cu Maria “Theresia fata “cea mal 

- mare a împăratulhi Carol VI, şi cât a murit inarele duxul 
Hetruriei cel mai de pre urmă (Gaston Medici în anul 1737) 
a dobândit marele ducatul: Hetruriel. Iară împăratul Carol V[ 
vrea seși întârcă paguba cu luarea altor țeri de la Turci. > 
Așişderea scrie Catona*. 

= 

Anul 1735. La anul acesta așa scrie Catona 3: <Mortea lui 
Franţișc II Racoți sau întâmplat în $ Aprilie din anul 1735 
în Radosto. Acesta în Dumineca Florilor ai priimit mâţişcre 
Sau slâlpările în genunche stând, Joi inaintea Paştilor s Sau 
cuminecat, la 12 c6suri din n6pte i-ai făcut Maslul Și Mu- . 

Y Gebharăi în Hist. Hung. P Part, ” Katona in Epit. Chron. ad. 
annos 1734 et 1735, 

3. p. 404. seg. | % Katona in Epit. Chron. ad. h.a.
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rind Vineri trupul i sai dus în Țarigrad şi sai îngropat 
lângă mumă-sa. Elena, Zrini. Întwacâia lună, în carea ai 

murit Racoți, s'au făcut în Ungaria rescâla sârbului Pero 
„sai Petro Seghedinet ; dară “de ungurii cei credincioși, 

dintru al cărora numtr.ai fost Stefan Orţi, loann Beleznai, 

Petru Halas şi Gheorghie Podhradeschi, timpurii găsindu-se 

“Sau asuprit și Ungaria de mare :primeşdie sai mântuit.» 

„Despre rebellia aci adusă vorbind Ghebhardi! scrie aşa: 

«Cu tâte acâstea sati făcut rebellie în țâră, carea ar fi stârnit 

şi războiă din lăuntru de ar fi avut povăţuitoriă; pentru 
„că sau rădicat. 900 de rebeli și ai cuprins cetatea Solno- 
cului; pe carii commendanţul. din Arad cu slujitorii din a- 

„celaş comitat parte i-au tăiat, parte i-ai prins. Orbirea dra- 

gostel patriei i-au făcut pe aceștea, de agiunsâse la prinţul 

Racoți cel bătrân și chiemase porta turcâscă întru ajutorii. 

Dară prințul aă murit mai nainte şi porta ai trimis căr- 

țile lor la, împăratul ca sel înipedece de la războiul ce vrea 

se pornâscă asupra turcilor. Drept acâia sai adus bună 

mulţime de ardelâni și 'de unguri la Buda, și patru dintră 

dânșii sau rupt cu râta, și pe 72 parte i-ati tăiat, parte 

i-au pus la închisore veâcinică.> | 

Despre Moldova şi Valahia scrie Andreiu Vol > precum 

urmâză : «Constantin Maurocordat trecând în anul 1733 din 

Valahia în Moldova au domnit aci și după însemnarea n6stră 

doi ani Și șepte luni, în carea vreme: și-au adunat o sumă: 

mare de bani şi aă împlut pe viziriul cu un million de 

piastri, .și ai dobândit domnia Valahiei, carea o ai lăsat 
Grigorie Ghica în luna lui Avgust din anul 1735, şi iarăşi 
a se îndestuli cu domnia Moldovei ai fost silit:> Așişderea 
scrie prea vestitul Enghel şi în Istoria Valahiei 3) şi întru 
a Moldovei 4). 

1 Gebhardi in Hist. Hung. Par, a Engel in recent. His. Vala- 

  

3. p. 40%. „| chiae Part. IL. p. 19. | 
"2 Andreas Wolf Hist. Moldaviae + Idem Engel in recent. list, 

TILL p. 176. Moldaviae p. 299.
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Anul, 1726. Prea lung aș fi de aş scrie tâte de a mărun- 

tulă câte sai întâmplat la anul acesta. Drept acâia numai. 

pe scurt ţi le aduc din Catona!, carele dice: «Pero căpi- 

tanul Sârbilor din Becica, carele din preună cu loann Şe- 

benștân, cu . Andreiii. Pastor, şi cu Stefan Silaşi pe mai 

mulți sârbi la acâia adusese de jurase credincioșire lui Ra-. | 

coți, cu soţii lul aceștea sau rupt cu râta şi sat împărțit 

în patru părți. Alți patru sai tăiat și trupurile li sai pus 
pe râtă, 6ră patru numai sai tăiat și s'a îngropat. Atâta 

aii fost mila împărătescă, de dintru atâţa rebelii numai pe 
12 au pedepsit cu mârte, În 13 Fevruarie sai făcut nunta. 

lui Franţişc Lotaringul cu Maria Theresia (fata cea - mal. 

mare a împăratului Carol VI) ci bucuria acâsta o au tur- 

burat războiul ce au început cu turcii. Împăratul Carol VI 

“încă în anul 1726 făcuse legătură cu Anna împărătesa mus-- 

canilor, ca o parte pururea se dea la csialaltă întru ajuto- 

rit 30,000 pe ostaşi împrotiva fiesce-căruia dușman. Așa. 
dară rușii împrotiva cărora lucra turcii, cerend acele 30,000 

de ostași, fiind că prinţul Eugenie cel vestit murise (în 21 

Aprilie din anul 1736), împăratul Carol au pus în. locul : 

lui pe loann Palfi mai mare preste 6ste, și Tau trimis în 

- Ungaria, carele tăbărându-se la Futac, fiind că turcii nu sai 

apucat de dânsul în anul acesta, el încă le-au dat pace. 
Așişderea. scrie Ghebhardi 2. 3 

Mai înfocat curea războiul între ruși şi între turci, că 
precum scrie Andrei Volf5: «În 4 Iulie din anul 1736,. 

feldmarșalul rusesc Lasţi ai luat Azovul cetatea cea mal de. 

frunte din Tartaria cea mică.», 

„Iară împăratul Carol VI, ai rânduit. commissie pentru schim=. 

barea Sâmbetei de gios şi a dominiului Gherlei cu dominiul . 

| Blajului, al căreia commissil contract așa sună la Sacadati + 

1 Kaonâ in epit. Chron. ad. h.a. 5 Andreas Wolf in Hist. Mold, 
- «Par T. IL. p. 176. 
2 Gebhardi in Hist. Tlung Part. 3. |. + Vs Codex Szakadathianus p. 

p. 405. seg. - 91, seg.
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«Facem însciințare prin. acestea. tuturor cărora se cuvine, 
celor de acum și celor viitori, la cari! vor veni acestea ; 
cum că precum la maiestatea sa impăratul romanilor Și 
moștenitorii prinţul Ardelului domnul Carol VI, între câle 
mai grele griji ale înfinsel împărăției sale, mărirea lut Dum- 

-nedei, - înălțarea besâricei cei pravoslavnice, şi mântuirea 
cu bună chivernisirea norâdelor de supt sine locul cel mai 
dintâiă îl țin, așa sai milostivit -acâiaşi maiestate pentru 
mila cea, cu dânsa născută spre nâmurile eii supuse, și din 
râvna apostolicescă, „carea ca un craii cu neostenită sir- 
guință o portă cătră lucrurile câle bes6recesci, ca se mângâe, 
țină şi întărâscă în credincioșire ea cea cuvidsă pe clerului 
de l6gea grecâscă al besâricel orlhodoxe cei! unite și lepă- 
date de pizmă dimpreună cu tot n&mul românesc din prin- 
cipatul acesta al Ardelului, a resolvălui prea milostivă fun- 
daţie de 6000 de ilorinți pentru episcopul cel unit de l6gea 
grecescă, pentru 11 călugări basilieni, pentru 20 de alumni 
caril să se ţină în Blaj, și alți trei alumni cari să se tri- 
mită la Roma în collegiul de“ propaganda fide ; .și milosti- 
vesce ai poruncit înaltei cămărei sale ceil de curte şi prin - 
acâsta direcției cămărăticescl ceii din Arde! și din Valahia 
ce se ține de Austria ca resoluția acesta să se isprăvâscă. 
Drept aceia ca să se facă destul prea. milostivei resoluției . 
aceștia și cât mai curând să se plinâscă voia, cea prea cu 

evlavie a fandatorului sai întemeetorulul craiului „apostoli- 
cesc, pentru pomenire vecinică sau făcut acest contract, 
care se fie pururea nestricat şi nechiemăcios îndărăpt de 
însuş impăratul și de moștenitorii următorii lut:cei crăesci 
între fișcul cel crăese despre o parte, și între prea cinstitul 
domnul Ioann Înnochentie baronul Clain episcopul numi- 
tului de l6gea grecâscă cler, şi popor din tot Ardelul, şi păr- 
țile lui împreunate celui unit şi împăcat cu besârica Romei, 
despre altă parte, în formă ca aceia, cât prin puterea con- 
tractului acestuia: Întâi acum disul prea cinstitul doninul 
episcop. dominiul fișcușesc de la Gherla, cu întreg şi tot-. 

N
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“satul: din țâra Oltului, ce se chiamă Sâmbăta de gios, care i 
le-ai ţinut şi moștenit pân'acum însuş domnul episcop şi. 

antecesorul lui din dăruire împărătescă pentru venit de 3000 

de florinți pre an, cu le cădinţele, veniturile și folosurile 

lor le întârce și le dă îndărăpt fișcului crăiesc de pururea 

şi nechiemăcios înapol. Dimpotrivă « doaoa despre partea | 

şi bună voinţa pre înălțatului împărat pentru dominiul de 

la Gherla şi satul Sâmbăta de gios numitului prea cinsti- 

tului domnului Episcop, la un-spre-dâce călugări basiliani | 

de l6gea grecâscă, la 20 de alumni, caril să se învețe în Blaj 

şi la tel alumni, caril să se ţină în Roma în collegiul Ur- 

ban de propaganda fide cu venit de 6000 de ilorinţi pre 

an, în typ de fundaţie vecinică şi nechiemăci6să înapoi, 

carea se va, întăbulălui şi la Roma, lise dăruesc, îngădu- 

esc şi dau coșteiul din Blaj ca .capul a tot Tosagulul şi 

întreg dominiul Blajului, care cu prea bună, nezărvitâre și 

„ne îniprotivitore cădință aţi venit de moşie la- prea “nălţia-sa, 

cala un mostenitorii prinţ al Ardâlului, cu tote cădinţele, ve- 

“miturile, folasurile, satele lui câle. întregi, adecă : Blajul, Mă- 

năradea, Spătacul,. Cergăul mare, Vezea, Ciuludul, Toriul, 

cele din comitatul Bălgradului;, aşişderea cu părțile din Sâm- 

cel, Peterfalăi, Pănade, Şona, Spini, câle din comitatul cetăţei 

da Baltă ; şi, cu tâle prediurile, pămînturile de arat, ritu- 

rile, fânaţele, locurile câle lucrate, tufăriile, pădurile, apele, 

morile, viile și delurile de vie, crişimele, vămile de la po- . . 

" duri, taxele, dişmele, plăţile csle după urbariii, şi cu tote 

folosurile şi veniturile: ori-cum se chiamă, şi cu dreptul ali 

-obicinuit.din qilele cele bătrâne. a se lua, luând pe sine fișcul 

crăesc evicție asupra tuturor împrotivitorilor celor. pe lege cu 

condiție ca acestea nici: episcopul, nici călugării se le în- . 

fcângă în or-ce vreme. “A treia, ca din mai sus disele 6000 

“de -florinți episcopul se aibă trel mil de” florini pe sama sa. 

în locul cărora i se daiă tote veniturile din. allodiurile Şi e- 

conomiă disului domini ce se fac prin munca şi sudorea. . 

supușilor dominiului: cu crişmele, cu taxele sai plățile ce 

Cronica românilor, Tom. III. . 23. i
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se iau în ban! sau în natură; cu mora de la Mănărade şi cu 

gimătatea. fânaţelor” şi a riturilor, ca se le pâtă însuși chel- 

“-tui, precum va voi. lară a patra, la unspredece - călugări 

basiliani, la doaodeci de alumni din Blaj şi de la Peter- 
falău ; aşişderea din gimătatea fânului,. din taxa ce vine 

de la 17 de ţigani şi din allodiatura de -vite, ce 32 va face 

în otarul Tiuriulul. Şi acestea -aza se dai lor din mila che- 

saro-crăiască, carea nu se vu mal chiema înapol, ca dintr'ân- 

sele și călugării și alumnii se pâtă trăi, a cărora deregă- 

torie va fi ca se fie spre “pildă bună tinerilor, pe carii în? 

vor avea grijel sale încredintaţi şi se"! învețe năravuri bune, 

carte și limbi ca acâlea care sânt de lipsă în țâra Arde- 

ului, şi. în care să se potă înțelâge cu patrioţii sai lăcui- 

torii țerei, ca să se alâgă şi mădulări bune. spre sporirea 

unirci. Întracdia acâle trei mil de florin prin contractul 

acesta așa se vor împărți şi ţinea: Unui vicariă se vor 
da florinți 150, la doi professori florinți 250. La opt că- 
lugări fl. 800, la doaodeci de alumni din Blaj, fl. 700, 

la trei alumni din Roma, până vor fi în collegiul urban 

de propaganda fide, pe care îl va alâge și numi împăratul 

“câte 12 scuduri pentru fiesce-care pe lună, socotind un scud 

în doi zloți sai florinți și 15 creițari ce fac pe lună pen- 
“tru fiesce-care fl? 27, pentru tustrei pe an fl. 972, carii în 

tot anul trebue să se strângă în bani. gata din dişme, şi 

să se trimită în vremile sale pentru numiţi! trei alumni la 

Roma: iară celelalte venituri se vor intârce spre hrana 

călugărilor, ci din 128 de Îl. carii mai remân, cu vreme 

se va face mai mare fund pentru cheltuclele de cale ale 

alumnilor carii vor merge la Roma. A cincea. Lemne de 

foc pentru călugări va da dominiul şi morile călugărilor 

încă dominiul le va ţinea în stare bună. 4 şâsea. Și fiind 
că scopul cel prea milostiv al împăratului acolo este în- 

dreptat, ca. prin fundaţia acesta, legătura împreunărei şi 

împăcarea cu besârica Romei mai neclătită se remână și 
unirea mai tare să se sporâscă, a domnului episcop grijă
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va fi ca în mânăstire şi la călugărie se priimescă bărbați 

ca aceia caril se fie adevărat uniţi, de viață fără prihană. 

vestiți de învățătură, de năravuri bune, sciutori de mal. 
multe limbi şi carii se fie de pildă bună şi clerului şi no- 

-vodului românesc, ca prin mădulări și bărbaţi aşa învăţaţi şi 

procopsiți unirea tot mai mare crâscere se aibă. Drept a- 

ceia a. septea domnul episcop se va păzi de a primi între 

„ai să pre unil călugări rătăciți, carii numai pentru aceia 

-ai pribegit din părţile turcesci şi moldovenesci şi âmblă 

rătăcili prin Ardâl, ca se împedece unirea ; ba tâtă sirgu- 

ința sa într'acâia o va pune, ca unii ciumaşi şi răsvlăti- 

tori ca aceştea să se oprâscă de la însoțirea cu clerul şi 

norodul românesc, şi se nu se primâscă în vre un loc,ci 

îndată cât se vor alla supt grea pedepsa celor ce îi vor 

primi să se trimită la “numitul domnul episcop ca seşi dea 

sama pribegirei -lor. Mai încolo a opta ; fiind că acum nu 
„este loc, de îndămână în coșteiul Blajului pentru lăcaşul 

călugărilor, ci de aci- înainte se va face, domnul episcop 

se va folosi cu veniturile câle de 3000 de florinți, ce s'au 

rânduit pentru dânsul, iară din câle 3000 de Îl. ce sai 

“rânduit pentru fundaţia, călugărilor, în tot anul se vor tri- 

mite la Roma 972, ceialalți 2028 de fl. se vor cheltui în 
diregerea coşteiului, care va fi dup'acâia mânăstire, și spre 

„sfârşitul acesta se va pune-un deregătorii,. carele cu aju- 

toriul, înțelegerea și t6tă luarea de samă a episcopului supt 

vrânea acdia tâte veniturile ce sânt rânduite pentru călu- 

gări şi pentru alumnl se le întârcă în bani, şi se dea sama 
"de tâte cheltudlele ce se vor face în dirâgerea. aceia, şi 

după ce se va vedea şi întări darea de samă și de dom- 
nul” episcop, în vremile sale se o trimită în lăuntru și la 

cămara de aici, precum o ai făcut despre tote veniturile 
şi cheltudlele. Iară după ce a noua, se sor dirge olaturile și 

cheltuslile vor mai scădea, -se vor putea primi călugări la 

fundaţie, ca cel trei dintâiu, pe caril după cădinţa patro- 

natului îl :va numi împeratul măcar. de unde se învâţe pe



436 

  

ceialalți regulile cinului S. Vasilie. Și fiind că a dicea, furi- 
„daţia mesei episcopesci, precum s'aii dis mal în sus, trebue 
se fie osebită de la fundaţia călugărilor, economil încă şi şu- 

rile şi pivnițele, şi jignițele 6 vor avea de chilin, şi având 

episcopul avtoritate de a face ce va vrea cu veniturile sale, 

despre celelalte va rândui cu' capitulul, vicariul, carele după 
episcop “va fi cel mai mare, preste călugări, tătuși rămânând 

. întregi cădințele domnului episcop în c6le sufletesci. Şi- mai 
"pre urmă « unspredecea, prea înnălțatul împărat ca crai a- 
postolicesc și fundatoriii își ţine șie şi fişculul săi cădința 
de a cuprinde tâte bunurile episcopului, când mâre, şi cele 

. mişcătâre şi cele stătătâre, şi de a chivernisi tot dominiul 
până ce se va pune alt episcop, nemestecânduse la funda- 
ția călugărilor. Întru a cărora încredințare şi vecinică -po- 
menire sau făcut scrisârea acesta și s'au iscălit de ambe 

părțile în Blaj în 31 Avgust din anul 1736. | 

rRIDvILE de Dietrih, (L. P.) 

loann Innochentie Liber-Baronul Clain, 
" Episcopul Făgăraşului. e. m. s.(L. P.) 

David Mariaffi de Maxa. Petru Dobra, . 

ec. m. s, 

Formâsă fundaţie ai fost acesta pentru nâmul cel româ- 
nesc din Ard6l, dară pe vremea mea lu cu totul stricat 
prin episcopul Ioann Bob, cum se va arăta la locul săă 

„Anul 1787, Despre războiul cu turcii Catona 1 iarăș așa 
scrie : «Impăratul Carol VI, după ce înzădar ai şi lucrat 
prin solii sti, se facă pace între turci şi între muscani, în 

anul acesta 1737, nu cu 30000 de ostași, câţi trebuia se 

dea întru ajutoriă impărătâsei Annei din legătura făcută, 
ci cu t6tă putârea sau sculat asupra turcilor și luând po- 

vățuirea oștilor de la Ioann Palfi. pentru bătrâncţele lui, o 
ai încredințat comitului Sekendorf, carele era luteran. A- 

„. * Katona in epit. Chron. ad h.:a. — Ghebharăi în Hist. Hung. Part. 
3. p.408. |
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cesta. după ce ai luat Nissa în 28 Iulie de la turci, se di- 
cea că forte re au făcui, pentru că n'au trecut îndată la 
„Di, carea cetate mai târdii, adecă după ce au înirat mai 
mulți turci într'ânsa, în zădar o au încungiurat Kevenhiul- 

ler; căci bătendu-se cu turcii carii ai eşit dintrânsa în 

19 Avgust, în' carea bătae ai fost de faţă și Franţisc Lo- 
tharingul (ginerele împăratului), ati trebuit se lase Diiul la. 

„începutul lui Septemvrie, având poruncă se apere Valahia, 

Serbia şi eslelalte ţeri dimpregiur ale împăratului. Intr'a- 

„câia.- Seendorf ai luat. Ușiţa ; ci întorcându-se acesta. cu 

" 6stea.- cea mal mare la riul Savului, Doxat, carele era cal- 

vin, din nesocotită desnădăjduire în 18. Octomvrie, ati dat - 

Nissa turcilor. Prinţul Hilperhusân încă nu mal norocos 

au “fost în Bosnia, pentru câ bătend Banialucă din Bosnia 

prea lare [sai învins în 4 Avgust şi at lăsat Bosnia. In 
Valahia “încă reii au, curs lucrurile,. că perdend Craiova 

- generariul Franţişc Vallis au murit de supărare în 28 Sep- 

temvrie.» 

Despre Valahia scrie prea vestitul Enghel 1 precum ur- 

“meză.: «Adevărat este, că oştile nemțesci care. se tăbărise 

lângă Olt, ai înlrat până la Târgovești, şi vodă aă [lugit - 
la Turtucaia, iară bosrii toți ai remas pre acaseşi ară 

tând, prin aceia, că el bucuroși ar fi supt stăpânirea nâm- 

„țului.. “Ci fiind că Gstea împărătescă cea mal multă era 

în Serbia: şi Bosnia, aceștea putini, cariă întrase până la 

Târgovești, ai trebuit să se tragă înapoi, că ai venit asu- 

pra lor Constantin Maurocordat vodă, cu mulțime de turci, 
şi, precum scrie Breviariul hronologicesc, la întorcerea lor. 
sai şi bătut în doao locur).> 

Ci cu mult mai chiar le scrie acestea Anonymul româ- 
nesc? așa grăind: «Intru a. treia -domnie- a lui Constan- 
tin Maurocordat coborând nemţii în (Gră, clu au fugit. la. 

l Przel în recent. Hist. Vala-] 2 Anonymus: Valachicus i in Ms. 
chiae Part. „19, cap. 4. i
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Turtucuia ; iară bodril au remas în (6ră cu nemţii. După 
acâsta venind Constantin vodă cu turci, sau tras nemiit 

la munte, și bătând turcii pe nemți la Pitesci și la Peri- 

“şan, ati trecut nemţii în “Ard6l.» | 
Despre Moldova iarăş Enghel 1, așa Scrie: «Peldmarşa- 

lul rusesc comitul Minnih și-aii deschis calea la Moldova, 

luând Oţacovul în 12 Iulie din anul 1737.» Curtea chesaro- 
crăiască încă tocma întracdia di au început. războiul cu 

turci! după confederaţia, ce o făcuse cu rușii, şi chesaro- 

crăescul viţe-colonelul Ursetii din Ferrara cu 800: de fe-: 

ciori au întrat în Moldvova încă în anul 1737, despre ca- 

rele aşa vorbesce Dadih2: «Când aă întrat Urselti cu 800: 

de leciori în Moldova, seraschirul din Bender at poruncit 

prințului Grigorie Ghica se'l sedtă din Moldova. Ghica drept 

acâia aă cercat, sel scâtă cu frumosul, dară Ursetti ai: 

„mers la bătae cu densul, și împușcând 6stea nemţescă 

“întâiă asupra Moldovenilor, aceştea o au spart și tăiat cu 

totul omorând şi pe Ursetti, în tașca căruia au aflat multe 

cărți forte de lolos turcilor.» VedI şi pe Şirah 5. 

Anul 1738. La anul de acum am multe de a scrie des- 

pre nmul românesc din Ardâl; ci mal întâi voiu vorbi 

despre războiul cu turcii, apol voiu cuvinta despre lacerile 

lor. Așa dară: e: 
Despre Moldova dice prea vestitul Eoghel : « Generariul 

Minnih gândea încă în anul 1738 se mârgă se ia Bende- 

rul şi Hotinul; ci lau împedecat şi ciuma, ce era în Mol- 

dova şi mulţimea turcilor, ce'şi făcuse şanţ. dincoce de 

Nistru cu altă mulţime de tătari, pe carii ii adusese baza 

de la Achirman. Curtea chesaro-crăiască era tocma nen- 
destulită cu războirea lul Minnih cea din anul 1738, căci 

! Engel in recent. Hist. Molda- | 3 Schirach, Leben Carls VI- 

viae p. 300 | Ip. 380. 
2 Dadich apud Gatterer tom, * Engel in recent. ]ist; Mold. p- 

XIV. p. 28, 300. seg.
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se scia că el trimisese pe Gre-care Regnin la Țarigrad, ca 

înțelegându-se cu baronul Tot şi cu trimisul lui Grigorie 

- Ghica, se lucre de pace (precum scrie Dadih în tomul XV 

pagina 266 segq.); şi drept acâia se rânduise ca Minnih. 

în anul 1739 se între în Moldova şi de'altă parte se în- 

“tre în Valachia şi generariul chesaro-crăesc Lobcovici din 

Ard6l. După Manştain, tom. II. pagina 11, Minnih mal na- - 

inte de a se începe râzboiul cu turcil, [ăcuse un regiment 

moldovenesc. şil dăduse supt comanda prințului Cantemir, 

feciorului lu! Dimitrie Cantemir, carele avea nădejde, că 

după ce se va lua Moldova, va domni întwensa. Tabăra 

„rusâscă au trebuit se trecă prin Polonia, și polonil sai 

. jeluit pentru jalurile ce sau făcut în ținutul lor, şi mai 

vârtos în moșiile comitului Potoţchi. Manztain scriind des- 

pre Russia, vinătuesce pe prinţul Cantemir, a căruia nume 

din botez nu se. însâmnă, că el ar fi fost pricina jefuirei - 

când sai înturnat în anul 1736 din Moldova prin Brodi 

în Moscovia ; pentru că Potoţchi ar fi fost prins atunci pe 

Cantemir, și vrând sel dea în mânile turcilor, numai prin 

mișlocirea commendantului celui russesc "din Chiovia sau 

- mântuit. Ci nu se vede a fi adevărat; ca Cantemir se fie | 

âmblat în Moldova, pre, la anul 1736, pentru mai. multe . 

-pricinl. 2 

__ Tot acelaș Enghel 1, despre Valahia scrie așa : «Războiul 

din anul 1737 n'a curs aşa, ca să se polă cuprinde Va- 

lahia. Nissa sau perdut încă în anul 1737, și turcii în 

Noemvrie în acelaş an au luat Rușava, dară iarăș sau a- 

- lungat dintr'ânsa. Dimprotivă în 2$S Maiu din anul 1738 

“au luat turcii Mehedia, și au, bătut pe Franţişc Lotharin- 

gul, luând în 17 Avgust și Rușava noao cu carea au tre- 

cut la turci tot banatul Craiovei, şi cetatea S. Elisavet cu 

f6rte puţină ostenelă.» 

Mai. chiar scrie Stefan Catona 3, despre războiul ce 

1 [dem Engel in Hist. Valachiae 2 Katona in Epitome Chron. ad 
PI pl9. i h. an.
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Saii ținut în anul acesta 1738 cu turcii dicând: Ca să-- 
--. se îmărâscă nenorocirea armelor . în anui de acum sai 

“adăogat şi Iosif Racoți” fiiul lui Franţise II Racoți, ca-. 

- rele mergând la. tabăra turcâscă, vrea se. aducă pe un- 

guri la rebellie de cătr& împăratul. Iosif Racoți acesta fu- 
gind în anul 1734 din Vienna, ai mers în Radosto după 

- mortea tătâne-său în 5 Dechemvrie din anul 1736. De a- : 

colo s'aii chiemat la Țarigrad în 20 Septemvrie din anul 1737, 

şi atunci au căpătat ferman ca: se fie prinţ Ardâlului ; pen- 

tru că. nădăjduia turcii, că câl se va apropia acesta, un-. 
gurii şi ardelânii îndată vor sta cu densul. Ci fiind că nu- 
mai puţini veâdnici de furcă saă pornit prin: cărțile lui c6le 

răsvlătitâre, viziriul v&dendu-se pe sine înșălat, în 26 Av- 
gust i-ati poruncit 'ca să se lase de nădejdea de a dobândi! 
Arddlul. Iară împe&ratul Carol VI, înțelegând voia. lui Iosif 

Racoți, aii făgăduit, cine. îl va aduce vit 10,000 de florintă 
iară pentru el mort 6000 de florinţi. Ci el întorcându-se . 
de la Diii, sau bolnăvit şi în 9 Noemvrie spovedit şi cu- 

minecat ad murit în vârs tă de 38 de ani. Gheorghie fratele 

lui cel mal Mic, aşişderea fugise din Vienna în Gallia, şi 

-de acolo mersâse în Radosto, încă trăind tată-săi Fran- 

țisc II Racoți, în anul de la Is. 1727, iară al vârstei sale 

26, de unde întorcându-se iarăș în Gallia în anul următo- 

riu 1728, dup” acâia nu mail allu scris. despre-densul. . 

Într'aedia. războiul cu turcil ținea, fiind pus povățuitorit 

mal mare preste oști, henigseg presidentul căncellăriei de 

harţ; mai nainte de a veni acesta la [6ste], turcii luase” 
de la împăratul Oşiţa și Mehedia. Mal târdiă, de cum se 

poruncise, străngendu-se al nostri! la Statica, la Chorchia, 

în 4 lulie, turcii tocma atunci aă năpădit preste al nostri, 

“când prânzea; ci Franţise Lotharingul i-au gonit, şi au luat 

"de la dânşii şepte tunuri, dupacdia au luat indărăpl și Me- 

hedia, la RHușava încă au mers al nostri se o apere, dară 

audind, că vine. viziviul cu prea multe lunuri, între care era 

„unul atâta de mare, del purta cu 60 de bivoli, sai spă-
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_riat şi în 14 Talie Sai tras la Mehedia. De aci încă tră- 

gându-se a doaoa di, 12000 de turci năvălind preste den- 

şii,-pe 5000 le-au “tăiat a nostri, dară alți turcă ati cuprins 

Mehedia în 15 Iulie, și întrând bâle între al nostri, Ruşava 

încă Sau dat turcilor în 15 Avgust din anul 1738.» Des- 

pre î6te' câte scrise aci Catona, de vrâi a sci şi mai multe, 

cetâsce pe Taubel, pe Ghebhardi?, și pe Lalande 5, că ei 

-trec la lucrurile românilor din Ard6l. 

| La anul 1736 am adus contractul ce sai făcut intre că- 

mara” împărătescă şi între 'vlădicul' Joann. Innochentie Clain, - 

Când sai schimbat Sâmbăta de. gios, şi Gherla cu Blajul; 

aci voiă aduce ce ai dis clerul în anul de acum la, schim- 

bul acela, despre carea a clerului: disă așa scrie Samoil Clain - 

de Sadt:: cÎntracâia vlădicul Clain în 26 Ianuarie din a- 

nul. 1738, au adunat pe cei “mai aleşi din clerul săi, şi! 

le-a spus lor tot cugetul, său, cum vrea se facă mânăstire, 

“seminarii și şcâle, pentru a cărora ţinâre de. la împărăție 

au dobândit din losagul Blajulul 3000 de florinți pe an, 

înse ca se facă mânăstirea și seminariul, la acâia lrebuesc 

cheltuele; și fiind că acestea peniru folosul clerului si al n6- 

mului românesc vor se fie, cu cuviință este să se îndemne | 

și clerul din î6tă serecia su a da ceva la zidirea s. mânăs- 

“tări, și a șcdlelor, întru care fiii lor vor învăța și se vor 

procopsi: Clerul vădând: acest lucru bun și folositorii, sait 

îndemnat, şi din 'serecia sa ai făgăduit că va da - 25000 

-de fl. însă supt acestea condiţii : 1, Ca cu bună samă se 

fim încredinţaţi cum că se va zidi mânăstirea și episcopia, 

“ca se nu ni se întâinple mal mult a vedea ticăl6să mutare, 

se nu fie slobod prealuminatului şi preasfinţitului. domnu- 

lui vlădic din banil caril se vor 'culge pentru mânăstire, 

a cheltui, până ce nu se va arăta mal nainte n0a0 dată 

1 'Taube T. Il. p. 78, secq. 4 Samuel Klain de Szăă in Tlist, 

2 Gebharâi în Hist. Hung. Part, Ecel 

-8. p. 408. sega. d 

- 8 Lalande T. V. p. 4. seqd.. Par. X..$ 2. 

Valachieae 'Fransilvanicae
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milostivă carte de fundaţie a prea'nălțatului împărat. 2, Chel- 
tuiala cea din partea cămărel crăesci în tot anul ma! întâiii. 
să se facă, şi după ce se va sfâiși acia, apoi să se chiel- 
tuiască din bani nostri. 3, Mai sus numila mânăstire se 
nu fie în prejudecata ritului nostru, şi afară. de călugă:! 
de ritul grecesc, adecă afară de vasiliteni uniți, alţi călu- 

„gări înlrânsa se nu se primescă. Iară dintr'acei. călugări 
măcar. lrel sai palru se fie rănduiţi pentru capitul; carii 
se aibă grijă: a ţinea scrisorile clerului şi ale n&mului, care 
'se vor încredința grijei lor, ca nu cu paguba n6stră, cum 
am mai pățit pânacum, încredințând streinilor ale n6stre, 
se ne lipsim de câle mai bune şi mai de irâbă instrumen- 
turi şi scrisori ale clerului; și aceştea se fie detori a da 
samă celor rânduiţi de la cler la acesta; adecă ca se in 
sama. 4, Fiind că mânăstirea nu more, de vreme ce stă din 
mal mulțe, pentru acâia dinirânsa nemica se ia fișcul, nici 
nici se între acolo după mârlea vlădicului. 5, Se albă în- 
găduințele.. privilegiurile şi slobodeniile, care au mânăsti- 
rile de ritul lătinesc în (erile prea 'nălțatului împărat. Drept 
acâia după ce şi despre partea înălțate. cămări vom avea 
destulă assecuraţie, cum că acâstea nevătămat se vor păzi 
şi se vor ţinea prin cursul de 5 ani; măcar că cu mil de 
nevoi sântem împresuraţi, înse v&dend averile nostre csle 
vremâlnice, ne vom nevoi a da acea summă de 25006 de 

» florinți pentru un lucru aşa de bun. Drept acâia ca may! 
sus disele condiţii de prea'nălțatul împerat pentru mai ma- 
re securitatea n6siră şi-a cădințelor mânăstirei miloslivesce 
să se înlărscă, și noao cu avihenlie se ni se dea, forte cu 
smerenie şi din genunchi ne rugăm și cerem. Dat în sobo- 
rul mare la Blaj în 26 Ianuarie din anul 1738. Stefan Pap . 
Timandi de la Juc vicariu generariă din părţile de gios ale 
Ardelului ş. c. şi Nicolae Pap de.la Beia vicariă generarii 

„în părțile cele de sus ș. c. cu numele şi persona tuturor 
celor din soborul mare, caril repesentăluesc' tot clerul şi 
hemul românesc.» Acâstea le-au întors Clain de pre lătinie -
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din cartea lui Sacadati!, care trimețendu- se la împăr srăție 

acest diplomat sai căpătat. 

«Noi Carol VI din mila lui Dumnejei ales împărat al roma- 

nilor, pururea 3 avgust, ş. c. Dăm pomenire prin acestea, făcând: 

scire tuturor, cărora s€, cuvine, cum că cu deadinsul cugetând 

noi, că din rânduiala preabunului Dumnedeii pentru acâia am: 

dobânâit monarhia S. împărăției romane şi cu cinstea cră- 

“ iască şi stema craiului apostolicesc am luat, că între mulle 

deregătoril, care se cad noao spre ținerea republicei, mat - 

vârtos de acdia se avem grijă, carea face şi ciustea şi slujba. | 

Dumnedeiască mal mult se crescă “și se sporâscă, pentr u: 

care lucru şi Dumnedeii mai de prisosit varsă mila sa.. 

Pentru acâia nol de la începutul împărăției nostre alta mar 

drag nam avut de” cât, ca în ţerile şi provinciile nostre 

_S. romano- -catholica pesârică să se lălscă, şi prin crâscerea 

"eil mărirea lul Dumnedeii prin: slujba cea, adeverală, carca 

“întrânsa se face, mai mult şi mai mult să se polă înălța 

“şi acâsta din dreptul nostru, care din fire îl avem daL':noao,. | 

ori dintral nâmului, carii de la mat marii nostrii cel ce 

impărățiile câle încredințate gr ijei lor, înţelepțesce şi bine - 

„cu lucrurile bunel credinţei le ocârmuia, care drept de la: 

“el şi noi întru not mutat lam luat, de la ale cărora urme 

a ne depărta necinste ne-am ţinea. Deci fiind că în mMoş- 

tenitoriul nostru principat al Ardâlului ni se dă noao mare 

prilej de a urma pe cel mai mari ai nostri, şi de a plini 

„deregi iloria râvnel ceii bune a craiului apostolicesc, adecă 

“acolo, unde în vremea prea măcitului . prințului domnuluY 

Leopold împăratului romanilor şi craiului Germaniei, Unga- 

riel şi Bohemiei, tatălui și predecessorului “nostru celui preă 

dorit, şi. de fericită pomenire, n&mul românesc cel de legea 

grecâscă din rătăcirea.. pizmel, întru carea era mal nainte, 

luminându'l darul Dumnedeesc, şi împreună lucrând şi râvna 

cea. bună a Gmenilor celor cucârnici, la unirea și la sinut 

1 Codex Ms. Szakadathianus p. 113. seqd.
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S. romano- catholicei besâreci începuse a, se întârce, și pen- 
tru acdia acel prea mare împerat și craiu de evlavia sa 
mișcat, cu osebit diplomat le-a dat lor nisce. scutințe, pri- 
vilegiur : și îngăduințe, care acel nâm românesc, şi bes6- 

zica lor, și [ețele câle beserecesci, și episcopul cel de l&gea 
grecescă.cu S. bescrica Romel adevrat unit se le aibă. Și 
întărise şi aşedase şi episcop” de lâgea grecâscă unit. Și - 
no - încă “vrând se facem destul deregătoriei n6stre, și e-: 

Biscopia românilor de legea grecâscă celor cu S. bescrica . 
Romejy. uniți mai mult se '0 întărim, milostivesce.. i-amifost 
resolvăluit residenția. în Fărăraşi orașul nostru cel fişcu- 
şesc împreună cu numire: de la acelaș Făgăraş, și fundaţia 
sai zestre dominiul nostru cel [ișcuşesc de la: Gherla cu sa- 
ul lișcușesc Sâmbăta de gios din ținătul Făgărașului cu. 

„venit de trei mil de florință pre an încă în anul 1717 Pam. N 
fost dat, și acâstă landație, după ce am fost înțeles noi, 
că norodul aceluiaş nm românesc de: legea : grecâscă cu 
mal mare mulțime Sai întors la unirea S. besâricei romano- 
catholice, din dăruirea nostră chesaro-crăiască în anul 1732 
la acâsta o am fost adus, când la- smerită represeutaţia. 
credinciosului noao iubitului „cinstitului şi măritului liber 
baronului Ioann Innochenlie Clain de Sad, episcopulu celul 

„de acum dișiloe românilor uniţi, şi coasiliariului, adecă cum 
că el pentru: lipsa împreună lucrătorilor pre un norod a- 
tâta de mare şi carele în (stă diua crâsce, nu agiunge - 
sel pstă învă Glu cum se cade în credință și în evlavie; şi 
penlru acâia sai rugat pentru rădicarea şi zidirea unei 
mânăstină, după cum l6gea lui Și S. bulla paper poitâzce, 
în carea acelaș episcop se potă lăcui şi călugăril după 
rânduiala leger sale în loc de canonici și de capilul se [ie 
Jângă €l; şi în carea pruncii în credință 'şi în carte să se 
învețe, și de acolo harnic! întra învsţălură, iscusiți și pro- 
copsiţi parohi de l6gea grecescă se p6tă eși ; și acâsta, noao 
prin cămara n6stră cea -crăiască ni s'au pus înainle, şi no! 
nu numai pentru Tesidenția episcopescă, ci și pentru mâ-
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“măstirea uniţilor de legea grecâscă şi de cinul S. Vasilie 

milostivâsce am bine-voit, ca să se facă; şi pentru acâia 
dintr'alt fund fişcușesc rânduesc mișlociri. Ci după acâia 
mutându-se stările împregiur şi fiind că comunitatea ar- 

-mânilor de la Gherla sai rugat, ca se potă cumptra do- 

miniui mai sus dis de la Gherla, pentru întemeiarea mat 
nainte disel episcopit şi a mânăstirei alt dominiii ma! bnn, 

adecă a. Blajului, întru acelaş al nostru principat al. Ard6- 

“lului ce este în comitatul Bălgradului, şi în mânile fiş- - 

cului nostru în typul următorii milostivâsce saii resolvă- 

luit ; adecă ca, «Î, Voind acâsta şi. patriarhul Romei, mâl 

sus numilui episcopul Făgărașului disul dominiul Gherlei 

şi Sâmbăta de gios cea din ținutul Făgărașului, cum sai 

„dis, care din dăruirea n6stră cu venit de 3000 de florinţă 

pre an, episcopul acesta și predecesorul lui pân'acum de. 

aii ţinut şi le-au stăpânit cu tâte cădințele, folosurile şi do- . 
bândile sale,. fişcului nostru celui crăiesc se le “dea și fără 
de nici o-cârere mai mult înapoi în vâci se le slobâde. 

2, Dimprotivă pentru dominiul acela al'Gherlei şi pentru 

Sâmbăta de gios mal sus disului. episcop şi urmttorilor 

„lui celor uniţi cu S. romano-calholica besârică și la un- 
“sprădâce călugări de l6gea grecâscă şi'la 20 de alumni, 

cari! vor: învăța carte în Blaj, şi aşişderea. la 3 alumni de 

la Roma din .collegiul de propaganda fide, pentru hrana și 

ținârea de pururea, înse aşa ca aceștea toţi se fie uniți cu 
S; romano-catholica, bessrică, cu venit pre an de 6000 de 

flor. în iyp: de fundaţie vâcinică şi carea nici odată să se 

potă desface, coşteiul Blajului ca capul bunwiilor, şi în- 

treg dominiul Blajului, care cu f6rle dreptă cădință, de 

carea nici întw'o vreme nici o dată psle se [ie vreo price, 

la noi ca la moștenitoriul prinţ, al Ardelului au venit cu. 

tâte cădinţele, folosurile, veniturile, dobândile şi satele în- 
tregi, adecă Blajul, Mănăradea, Spătacul, Cergăul mare, 

Tiuriul, Vedea şi Ciufudul, care sârit în comitatul Bălgradului 

din Ardăl, încă” și cu părţile din satele Sămcel, Peterifalăi,
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Telod, Pănade,: Sona şi Spini, cari! sânt in comitatul cetă- 

ei de Baltă şi cu prediurile sai zăvâsele, pămînturile de - 

“arat câle lucrate și nelucrate, cu țarinile, livedile saă ri- 

tarile, păşunile, câmpurile, fânațele pădurile, dumbrăvile, d6- 

lurile, munţii, văile, viile şi locurile “câle de vie, şi cu apele, 

:riurile, lacurile, pescuirile şi cu curgerile apelor, cu morile şi 

Jocurile de mori supt metele sale câle adevărate şi otarele cele 

vechi, cu erişmele şi vămile podurilor cu taxele, dișmele, bi- 

rurile urbarialicesci, şi cu tâte folosurile şi veniturile oră cum 

numite şi chiemate, care din cădință și dilele cele vechi ai 

-obicinuit a se lua, şi da, cu puterea milostivei resoluţiei n6s- 

“tre ceil prin cămara n6stră de curte din cetatea acesta a 

“msstră Vienna Austriei în 8 Mai din anul trecut 1737, 

la crăiasca cancellaria nâstră iarăș de curte şi ardelenâscă 

-date milostivâsce am judecat se le dăruiwm, se le îngăduim 

--şi se'le dăm, cu legiuită evicţie ţinută fişcului nostru îm- 

-proliva orl- căror legiuite împetiţii sau asupra năvălirii și cu 

-chiară condiţie, ca acâstea nică episcopul, nici călugării « se 

le pâlă înfrânge. 

3. Ca din aceşti mai sus dist 6000 de flor., 3000 se [ie 

-pentru hrana și custarea episcopului întru al căruia loc 

“sai pentru carii va ţinea episcopul veniturile din allodia- 

“tura mal sus disului dominii, adecă: câle economicesci, 

-care cu lucrul şi cu osten6la supușilor se agonisesc îm- 

preună cu crişmele, taxele câle de bani, ce se iau în na 

:tură, aşișderea și mâra de la. Mănărade și gimălatea fâ- 

„națelor și a riturilor, care tâte le va cheltui și va rândui 

- despre dânsele, cum va voi. 

4. Fundaţia de 3000 de ilor. pentru unsprădâce călugări 

“Vasilitâni, 20 de âlumni din Blaj, şi 3 alumni din Roma 

“va fi din dișmele ce vin din tâte veniturile dominiului Bla- 

_jului, din morile de_la Blaj, şi de la Peterialăă, și gimă- 

tatea fânului, și din taxa a cindeci şi şâpte de ţigani şi 

-din -allodiatura de dobitâce, ce se va face în 'otarul Tiuri- 

„ului, carea lor fără de nici o întârcere mai mult inapol o 
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dăm, ca veniturile acestea înşişi cl călugării se le adminis- . 

trăluâscă şi dintru acslea și ieromonahil și alumnil se potă 

trăi, a cărora: deregătorie va fi, ca pruncilor celor încre- 

- dințaţi grijel lor întru tâte se le fie pildă bună și pre acdia 

în năravuri şi întru învățătură și în limbele câle de lipsă 

în patrie prin care cu patrioţii să se potă înţelâge, se'i pro- 

- copsâscă, ca în şcâle se se facă 6m?ni harnici spre cr6ș- 

terea s. uniel. cu romano- -catholica bescrică. Iară împărțirea 

acestor 3000 de lor. aşa se va face şi se va. ţinea, adecă: 

se vor da unul vicariii flor. 150, la 2 profesori flor. 250, 

la 8 călugări vasilitân! flor. 800, la 20 de alumni din Blaj 

flor. 700, la 3 alumni la Roma. în colegiul de propaganda fide, 

caril ai mărturisit viaţa călugărescă, şi a cărora primire şi 

numire ori din mânăstirea Blajului, or dinte'alte mânăstiri 

unite de l6gea grecâscă din ţerile câle supuse noao, o ţi- 

“nem n0a0 şi următorilor nostri, spcotind câte 12 scuduri 

din Roma pe lună pentru .fiesce-care, ce pre un an lac 

flor. 972. Iară banii acești de pre urmă în tot anul din 

veniturile dişmelor. trebue să, se adune şi pentru acel. trei 

alumni de la Roma în vremile rânduite acolo să se tri- 

mită, iară câlelalte venituri se vor cheltui pentru ţinerea 

călugărilor, și din flor. 128, carii mai remân, cu vr6me 

_se va aduna cheltuială carea trebue să o aibă alumnii când 

merg la Roma: iară când se întorc de acolo, ati făgăduit 

s. congregația de propaganda fide; că se va da cheltuială 

de cale. 

5. Cu lemne de foc pe călugări îi va tineă tot domini- 

ul, aşișderea şi morile lor acelaş domini le va ţinea în 

bun stat. - 

6. Și fiind că milostiv cugetul nostru numai acolo caulă 

prin fundaţia acesta, ca legătura -unirel cu S. romano-ca- 

iholica beserică ma! mult să se întărâscă, şi sporiul eii de 

acum înainte mal mult şi mai mult se crâscă, a episco- 

pului celui unit deregătorie, va fi la mânăstire și la cinul 

călugăresc . Gmeni de aceia a lua, caril disa unire și cu cu-
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vîntul și cu faptele o mărturisesc, -şi sânt cu viaţă fără 

prihană, întru învețătură procopsiţi, cu năravuri bune îm- 

podobiți și caril sciă ma! multe limbi şi carii și clerului. 

„şi norodului unit se lie pildă bună, ca prin nisce bărbații 

ca aceştea s. unire mal mult și mai mult pururea se 

crâscă. 

Drept acdia, 7, cu de adinsul va avea grijă episcopul. 

cel unit ca pe călugări! văgabundi pizmatici, carii vin din 

părţile turcesci şi moldovenesc, și âmblă rătăcind prin: 

principatul nostru al Ardelului, şi ori pe carii alţii, carii 

âmblă, pentru ca se împedece unirea, se nul primâscă în- 

tre ai să: ba încă cu tot deadinsul se va nevoi ca nisce 

6meni ciumași ca aceia de la împărtăşirea norodului şi a 

clerului să se gonâscă, și vre o dată se nu se primescă ; 

ci de se vor afla. de aceia, îndată să se aducă la acelaş 

episcop, ca seși dea sama prihbegirel sale; iară cel ce vor 

primi pre unii ca aceia, greii să se pedepsâscă, . 

Mai încolo, 8, fiind că. acum în conșteiul Blajului - nu 

este loc, unde se potă lăcui călugării, ci de acum înainte 

"trebue să se facă, mai sus dis unitul episcop acele 3000 

de flor. ce se vin lui le va lua nsuș; iară din câle 3000 - 
de îlor. ce sânt rânduite pentru fundaţia călugărilor, în 

tot anul alumnilor de.la. Roma se vor da 972 de Ilor. 

„iară cealaltă sumă de 2028 de lor. se va cheltui la zidi- 

rea și diregerea coșteiului ce va fi de aci înainte mânăs- 

tire, și pentru acest -lucru prin crăiasca n6stră cămară se 

va rândui deregătorii, carele cu ajutoriul, împreună înțe- 

I&gerea și sfatul episcopului întraceia vreme tote veniturile 

cele numite pentru călugări, şi pentru alumni în bani se | 

le întârcă, şi de tâte cheltuslile, care se vor face la zirsire 

se dea samă, carea dare de samă bine şi după cv,siînţă, 

făcută şi de episcop vedută şi: întărită în vremile sale: cră-- 

escei cămărei nâstre o va da. 

Și după ce, 9, se va zidi mânăstirea: înce scădend chel-- 

tudlile, să se primâscă călugări, şi cel dintâiti. trei. carii
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vor înveţa pe celalalți regula cinulul s. Vasilie, se ni se 
propună noao după cădința patronatului nosiru, ori de unde 
ÎI va plăcea maiestatei n6stre. | | 

Și 10, de vreme ce, cum sai dis, fundația mesei. epi- 
-scopesci trebue se fie -deschilinită: de fundaţia călugărilor 

și a alumnilor, economii încă, şi şuri şi: pivnițe și jitnițe 
tot-deauna în vremile viit6re deschilinite vor avea, întregă 
remânând avtoritatea episcopului dea rândui de veniturile 
sale şi de economia cea din fundurile lui date; iară de e- 
conomia cea din fundurile ce sânt date mânăstirei ȘI a- 
lumnilor, va. rândui vicariul cu ,capitulul, care vicari dapă 
episcop va fi mal mare preste călugări : înse -întrâgă re- 
mânând puterea carea se cade. episcopului în câle duhov- 
nicesc. | 
„Și mal pre urma 11, ca craii apostolicesc și lundator 

ținem  noao şi fișcului nostru - celui. crăesc cădință de a 
cuprinde bunurile episcopului, când mâre, şi cele mișcă- 
ci6se şi câle nemișcăcidse, şi de a ocărmui iosagul până 
la punerea altul episcop; întregi remânând fundurile ȘI ve-" 
niturile mai sus. dişilor, călugări și ale alumnilor. 

Precum despre acestă schimbare a dominiului Gherlei cu 
dominiul Blajului şi despre facerea mal sus disei mânăstiri 
şi. voința patriarcâscă ai fost “venit prin cartea cea de prea- 
cinstitul secretariul de stat domnul cardinalul de Firau scrisă 
preacinstitului domnului Dominic Passionei arhiepiscopului 
din Efes, carele este nunciii apostolicesc în curtea. nâstră, înse 
cu acestă respicar€ cum că nu numai se vor ținea: acel 

trei mal sus dişi alumni cu mal! sus disa plată pururea: în 
collegiul de propaganda fide, şi se vor învăţa în sciințe şi 
în deprinderile câle duvohnicesci, ci şi după ce vor isprăvi 
învățătura, pentru întârcerea lor a casă, cheltuele .de cale 
li se vor da din disul colegiul urban de propaganda fide, 
cum și mal sus sau dis. Drept acâia schimbarea dominiu- 
rilor celor mal sus dise, cu. milostiva n6stră bună- voință 
sau şi făcut. | 

Cronica românilor. Tom. III . 28
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Şi fiind că în diplomatul ce sau dat despre unirea n6- 

mului românesc,-şi sau pomenit mai sus, care trebue se 

aibă puterea sa pân'atundi, până când nu vom rândui noi 

almintrelea, între altele este și acesta, ca episcopul se fie 

detoriă a ținea lângă sine un theolog învățat în can6ne şi 

înţelept, şi carele se scie purta lucrurile, care prin no), sai 

prin cel de acum 6piscop al Strigonului şi prin următo- 

ril lui se va numi, care (heolog se fie ca un: causarum au- 

diloriii generariă şi la 'necuviinţele, ce se întâmplă împro- 

tiva. legilor canonicesci, cu dea-dinsul se ia aminte, aşa pre 

acel theolog, pe carele noi îl vom numi, şi de aci înainte 

va. fi detoriti al ţinea lângă sine; iară pentru țincrea şi . 

hrana theologului aceluia, şi pentru şerbul lui și pentru 

masă 300 de ilor. din veniturile: episcopesci, şi anume din 

veniturile acâlea ale dominiului Blajului, care noi ne-am 

milostivit a le orândui pentru masa mal sus disului epis- 
cop şi a următorilor lui, a” tăia și în t6tă angaria ai da. 

“Afară de acesta theologului aceluia până la altă rânduială 

a n6stră în dar va îi detoriă episcopul a! da: commod 

lăcaş în residenţia episcopâscă, nutreţ pentru doi cai, adecă 

ov&s, şi fân, și grajdiă, încă şi l&mne de loc- și legumi din 

grădina episcopescă. 

Ba din avtoritatea, cădinlei patronatului nostru, carea o 

avem ca un crai apostolicesc și moştenitoriă prinţ preste 

tot de a da t6te bescricele şi veniturile lor cele din crăi- 

mea Ungariei, din disul principatul Ardelului, şi din părţile 

ce se ţin de dânsele, precum ai făcut şi reposații crail Un- 
gariei predecesori! nostri cel de fericită pomenire, numilu- 

lu episcopului, adecă de acum și următorilor lui, carii vor - 
fi adevărat uniți cu S. romano-catholica beserică, la unspră&- 

dâce călugări de lâgea grecescă şi cinul S. Vasilie, și la 

23 de alumni, caril iarăș se “fie adeverat unii cu $. ro- 
mano-catholica bessrică, cu modrurile, formele şi condiţiile 
mai sus spuse şi puse cu lypul de lundaţie de pururea şi 

nemutată le dăruim, îngăduim şi dăm şi le rânduim, ținem
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şi plăcute le avem cădinţa ori cul întregă şi nevătămată 
temănând. Prin puldrea şi mărturia cărților acestora, ce 
sânt întărite cu avthentică mal mare pecâtea n6stră de cur- 
le, catea e acăţată. de dânsele. Dat în cetatea n6stră Vien- 
na: Austriei în 21 Avgust din anul Domnului 1738, anul: 

„crăimilor n6stre a romanilor 27, a Hișpaniel 34, a Un- 
gariel și Bohemiei 28 

CAROL C. M. S$.- 

B. Ioann los. Bornemissa de Casoni e. m. s. 
Iosif Cozma e. m. s. 

Diplomatul acesta Pam întors pe liînba n6stră din car- 
tea cea cu mâna scrisă de Joann Sacadati 1, carele aă fost 
dintâiă translator la înălțatul crăescul gubernii din Ardăl, 
apoi Oberlaitinant întru al doilea regiment românesc din 
Arddl, şi în deregătoria acesta at și murit în Moldova în 
bătaia, cu Burcuşul la anul 1779, când m'am .întors eu din“ 
Roma la Vienna; dară în originalul care Pam cetit însumi 
ei Gheorghie Șinca, nu se află, că armânil ar fi voit se cum- 
pere Gherla. Dâră adaogerea acsia s'au pus. în copia carea 
ai mers la crăescul gubernii. 

Înse diplomatul acesta cu totul s'au înfrânt de episcopul” 
Toan Bob, carele la atâta ai păşit de numele episcopului 
„Toann Inochentie Clain de Sad, și al lui. Stefan Şincai de 
Șinca, carele fusese pus deregătoriu de cămara crăiască, 
după cum poruncâsce împăratul în numărul 8. încă Tati 
potopit de la şura de sus, saii cea de lângă viile Blajului, 
"cum şi mai chiar se va arăta la locul său. 

Anul 1739. Samoil Clain dz Sad, după ce. au adus di- 
plomatul cel la anul trecut scris, așa grăesce: «Vlădicul 
Clain în anul 1739 in 23 de dile ale lunei Mai au adu-. 
nat sobor de toți prolopopil, în care sobor Sai cetit mal 

"51 Idem Codex p. 103 seqq. Valachico loco ad Superiorem an- 
2 Samuel Klain de Szăd în Ms. | num notato. |
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sus pusa donaţie şi deplin. sau încredințat clerul pentru 

câle ce în trecutul sobor al anului 1738 din 26 Ianuarie 

at fost cerut pentru securitatea sa. Deci forte s'au bucurat 

mulțemind prea milostivului împărat pentru acest mare bine 

făcut la tot n6mul românesc. Că adevărat se pote dice și 

cu bună samă aşa este, cum că mânăstirea Blajului au a- 

„dus pe n&mul românesc la cunoscință, la învățătură, și la 
înțelepciune.» Așa grăi călugărul Samoil despre mânăstirea 

Blajului și eu încă întăresc disele lui, pentru [că] mânăstirea 
acâia mult bine au facut n6mului românesc şi mare pagubă 

RE este, că sau stricat, dară acesta. încă o mărturisesc, că şi la 

alte şcele aă învățat mulți români, caril cu mult mai mult 

au făcut pentru tot nemui, cum se va arăta la locul său. 

ară Ioann Sacadati ! „ aşa scrie actele mai sus disului. 

sobor : i 

«În numele Tatălui și al Fialal şi al sântului Duh, Amin. 

În anul 1739 Maiu în 25-la porunca prea luminatului 

şi prea cinstitului domnului Ioann Innochentie liber baro- 

nului Clain, cu mila lut Dumnedei şi a scaunului aposto- 

licesc episcopului Făgăraşului al celor de legea grecâscă 

unită, din Ard], şi consiliariului. sfintei chesaro-crăesci ma- 

iestăți, pe diua mal sus disă sau adunat sobor în coșteiul 

Blajului, adecă în residenţia ma! sus titulatului prea lumi- 

natului domn, unde după s. lyturghie la dâce câsuri.din qi 

diminsța presidăluind mai nainte numitul prea luminatul 

domnul episcop, de față fiind şi mult cinstitul părintele. 

theolog Nicolae Ianoși şi prea cinstiții domnii vicari al cins- 

titului cler, şi doisprădâce assessori, și alți I6rte mulţi cins- 

tii protopopi; în care sobor acestea s'au făcut : 

ȘEDEREA [. 

După ce prealuminatul şi prea. cinstitul domnul episcop 

au făcut cuvint de mântuire și de învățătură cătră s. sobor 

1 Joannes Szakadati în Ms. Latino p. 117—197,
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și după ce fârte cu mare plecăciune s'aă cetit dăruirea cea, 

despre fundaţia Blajului, a prea milostivei maestatei împ&- 

retesci şi diplomatul cel dintâi al celui de fericită pome- 

nire împăratului Leopold I, și decretul prea măritului îm- - 

p&ratului de acum pentru mult cinstitul părintele theolog ;; 

şi după ce prea luminatul şi prea cinstitul domnul episcop - 

au făcut cuvintare pentru banii cel în anul de curând trecut 
făgăduiți: pentru gândire despre tâte acestea cinstitul cler 

au poltit să i se dea timp. Deci nefiiind de faţă prea lu- 

'minatul domnul episcop, și mult cinstitul părintele theolog, 

cu. cea dimpreună a tuturor voinţă s'aii făcut punturile cele 

cu litera A. insemnate. -. 

ACTELE DE DOAOA DI. 

“ ȘEDEREA II. 

Fiind de: față prea Iluminatul domnul episcop și mult 

cinstitul p. theolog, se dati şi se citesc punturile câle mai 

“sus dise ale c. cler, şi mal întâi despre theologul cel de 

acum şi despre cel ce după ei vor fi theologi. 

Litera A. e 

Mult cinstite părinte, părinte noao în Hs. forte cinstite ! Am 

înțeles milostiva chesaro-crăiască resoluție, cum că pe sânţia 
ta le-ai numit şi te-au rânduit noao theologă şi generarii 

al tuturor “causelor auditoriă, pentru carea din inimă ne 

bucurăm și împreună poftim" ca se fie spre. folosul şi mân- 

gâerea ticăloşilor nostri preoți și a tot fârte ticălosulul n6- 

mului nostru și spre ușurarea prea luminatului domnului 
"episcopului săi și al stăpânului nostru. Mai nainte de ce 

„vom grăti despre întroducerea sânțeniei tale, se nuți fie . 

cu grei a audi câle mai gios scrise punturi ale clerului 

nostru. î. Fiind că pre unil dintre preoții nostrii, caril pen- 

tru lipsa mişlocirilor, şi a. șc6lelor n'aii destulă învățătură, 

prea laminaţi! domnii pâmîntesci îi asupresc şi deregătorit
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cinstitelor comitaturi a orea le fac nevoe Şi trag la. sca- 
unul cel mirănesc, îl batjocoresc şi! I6pădă din parohil, şi 
ce e mai mult îl bat, şi nebăgând samă de prerogativele 
beserecesci de multe ori îi şi prind: drept acsia, când c. 

„protopopil.locurilor vor alerga pentru acâsta. lă sânțenia ta, 
„se cunoscl a sânțeniei tale deregătorie a fi, facere destul şi 
lecuire în locurile sale a le dobândi fără de respectul. fâle- 
lor domnilor patrioți, după cum poltâsce: dreptatea şi s. di- 
plomaturi. Se adaogă și acesta. 2. Ca dacă pentru unele 
nevol ca ac6stea vre.un preot va veni la sânţenia ta, încât. 
va fi cu putință. cu cuvinte blânde și line. se'] primescl şi, 
sei isprăvesci lucrul. 3, Pâte să se întâmple şi acesta, cu: 
unii preoţi ori pentru neascultarea lor, sai pentru altă vină 
să se pedepsescă de protopopii lor, şi pentru aceia după 
obicâiul lor ai pe .prea Iluminatul. dotanul episcop, au pe 
sânțenia ta red se v6 înformăluâscă ; drept acdia sânțenia 
ta mai nainte de ce te vei informălui de la protopopul lo- 
cului cum este lucrul, se-nu te mânii, ba încă ponoslul: 
cel dat în scrisore la protopopul locului, sau de va fi lu- 
cru nare, la vicariul pentru mal multă informaţie şi a lu- 
crulul cercare se o trimiţi ; că almintrelea nu se vor mut 
sfârși necazurile și informaţiile cele râle. 4. De vreme ce 
usul şi obicâiul cinstitulut cler acesta este, ca mal nainte 
de tote pe pers6na,- carea vrea să se introducă în sobor, 
nu almintrelea se o primâscă, fără numai de pune întâiă: 
detornicul jurământ; drept acdia pentru mal mare securi- 
tatea, ocârmuirei acâsta și de la sânțenia ta o dorâsce c. 
cler. 5. Patru punturi care cuprind s. unire, lără de părăsire 
le va păzi și le va ținea clerul nostru; dară mal la multe 
supt vre un pretext se nu se lipescă. 6. Legile cunonicesci 

„ care românâsce se chiamă pravilă, afară de câle-ce s. uniri. 
sar alla în polrivă, se rămână în lăria sa, şi după dâusu 
să se facă judecăţile. 7. Pe cel ce sânt în. slujba besâri- 
câscă, adecă p:z preoți, pe diaconi, pe dascali, pe cântăreţi, 
și pe toți ccialalți slujitori hbeserecesci. s sânţenia ta se le ne-
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voesci a'i ţinea în scutința besericâscă, după cum pofiâsce 

diplomatul împăratului Leopold. 8. Detornica cinste și cătră 

prea luminatul domnul episcop, şi cătr& cinstitul cler, şi 

în comun și deosebi se o păzesci. 9. Se nu te împrotivesci, 

ba încă cât pâle fi se ajuţi pe cei ce vin la hirotonisire 

pentru “satele unde este lipsă, de vor fi harnici, ca se 

nu le caute cu scandală a trâce :de la unire la neunire. 

10. Se lucri în tot -typul şi cu t6tă puterea fără de a căuta 

la domnii ţerei cei ce se vor .împrotivi, ca precum este 

a alle nâmuri aşa şi la români “preoţi! se albă sâmbrie 

pre an, sai se le âmble veniturile patriarhului. 11. Pe 

feciorii preoților celor din iobagi, măcar până sânt supt 

stăpânirea părinţilor, sei ţii şi sei aperi în sculința. pă- 

rințescă. 12. Mult cinstitul părintele theolog înflormaţii pre- 

judiţiose. şi într'ascuns care pot se fie spre paguba c. cler, 

nimenul se trimită, nici correspunderi de acâlea, care se 

fie c. cler spre stricare, cu domnil patrioți se aibă, ci 

să se înțelegă cu prealuminatul - domnul episcop Și cu c. - 

cler. 13. Find că împerătâsca șa maiestate [ace pomenire 

de diplomatul ÎI, care milostivesce sai dat de la împera- 

tul Leopold. cel de fericită pomenire, care diplomat în o-: 

riginal clerul nul are, ba aceia încă nu o scie, re vesti- 

tusa, aii ba? ar trebui se iase acela în public împreună! 

cu milostiva poruncă împărătâscă despre dânsul ca întru 

t6te punturile şi clausulele de toţi să se ţină; că în di- 

plomatul cel dintâiu, care este în mânile clerulul şi vestit 

şi primit, pomenire de theolog nu se face. Cuvine-se drept a- 

câia ca mult cinstitul p. theolog şi pentru întărirea sa în 

tot typul se âmble “şi să se străduiască pentru diplomatul 

acest al doilea.» 

Tu cetitoriule! aci însâmnă, că. teologul n'aii putut a- 

r&ta starea şi puterea diplomatului II, al împăratului Leo- 

pold I, pentru. pricinile ce le-am scris la anul 1701, unde 

le poți vedea, măcar că iesuviţii, cum: se vede din diplo- 

malul cel la anul mai de curând trecut 1738 adus, au
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înşelat pe împăratul Carol VI, de Pau pomenit. Ci ei mă 
întorc la actele soborului, care aşa merg mai încolo: 

7 

Pentru ajutarea mânăstirei. 

Ditera Bi. 

«Cu lârte mare supunere și bucurie înțelegând. c. cler 
din cetirea, cea de eri în șederea. publică făcută a prea ini- 
lostivâsce datelor cărţi de fundaţie, care, ca cât mal curând 
să, se stăruiască, umilită Tugare se face, cum că este prea- 
milostivă şi mai mult de cât părintâscă grijea maiestatei 

„chesaro-crăesci, ca Şi episcopia să se întemeiaze, și .S. mâ- 
năstire să se zidescă : măcar că numitul cler după. stările. 
împregiur câle de acum de tste părţile se împresdră cu 
mișelătăți, tătuși cele în anul trecut făgăduite, cum că le 
va da, și acum făgăduâsce supt condițiile şi punturile a- 
tunci puse, și acestea: 1. Ca iundaţia episcopâscă de 3000 
de Îl. ce sai făcut odată preacucernicâsce de maiestatea 
să, se remână întrâgă şi pentru cinstea bessricey aceştii, 
noao după câle mai dinainte resoluţii ale maiestatei sale 
şi întărirea patriareâscă, aşişderea și alte venituri care le- 

„a avut episcopul din anii cel de demult pan'acum; că nu 
ne îndoim, cum că cugetul, chesaro-crăesc acela au fost 
ca. episcopia acesta încă aşa să se întemeâză ca şi alte e- 
piscopil. Iară ca subsistenţia mult cinstitului părintelui the- 
olog celui prin maiestatea sa resolvăluit, de va vrea acâiaş 
maiestate, ca el şi may îndelung se remână lângă prealu- - 
minalul domnul episcop, de airea să se facă, ca se nu se 
dea prilej de sfadă și de gâlcevă pre ealuminatului domnului 
episcop, şi mult cinstitului p..theolog între sine, amândoi 
se lucre acolo unde se va'cuveni. 2. Find că prea'nălțatul 
împărat sar vedea, că în cărţile sale câle ma! sus dise şi 

“diplomatul II Leopoldin îl întărâsce, ca acest diplomat să . - 
se. pună în execuţie, și după cârerile nâstre, care le-am 
dat pân acum şi la prealuminatul d. episcop, şi la prea'năl-
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țata curte, să se tălcuiască ; așişderea, vor fi detori şi prea- 
luminatul d. episcop şi mult cinstitul p. theolog a lucra în 
locurile sale. 3. Cu umilință se râgă c. cler de prealumi- 
natul d. episcop ca cu deadinsul se lucre, ca mult cinsti- 
tul p. theolog; se priimescă condiţiile c. cler, .care i Sau: 
pus inainte supt litera A, almintrelea clerul lui nu se pâte 

” încredința. 4. Puternicirile mirânilor asupra. preoților celea 
însemnate supt litera B, să se îndreptâze, să se oprâscă 
și să se contenâscă, şi celor păgubiți t6tă paguba se li se 

„întârcă, și summa acâia pe sama mânăstirei să se dea. 
5. Să se afle mișlociri ca prin domnil pămintesci saii prin 

„alţii darea cea de ajutorință pentru mânăstire se nu se o- 
prescă sai ori cum să se impedece, 

(L. P.) Nicolae Pap, de la Beia al cinstitex legei precesci unite generariă- vi 
carii şi protonotariii apostolicesc. | 

(L. P.) loann Pap de la Beia al c. consistoriii assessoriă. ” 
(L. P.) Avram Pap protopopul de la Daia. 

"(b. P.) Ioann Pap protopopul de la Ballomir. - 
(L. P.) Vasilie Barani protopopul din Făgăraş. 

(L. P.) Popa Mani protopopul din Tiuriii. 
(L. P.) Ladislav Coluni protopopul Bârdeşululi, cu "mal mulţi alţii, cari Sai 

iscălit şi şi-aă pus peceţile.> 

Sacadati carele ai scris acâstea din original, re ai lu- 
crat, că n'au. însemnât numele, tuturor protopopilor, carii - 
sau iscălit la soborul acesta; pentru că el ai putut face 
acesta. ară de mine duşmanii nemului nostru, caril numai 

pentru acâia aă vrut se ne stăpânâscă ca se'şi —— —— — 

ai ascuns tâte, din care puteam scrie pentru folosul n& 
mului, și ei din mâny streine am căpătat. și acelea din 

care am scris pân aci şi voii scrie și mâl nainte despre 
episcopia Făgărașului și mitropolia Bălgradului. 
“Acum mă întorci la războiul cu turcii, despre carele așa 

scrie Ghebhardi!: «In vara din anul 1739, Lotharingul 

mau. putut mârge la bătaie, pentu că au trebuit se mergă 

în Italia se între în oblăduirea marelui ducatului Toşcanei 

1 Gebhardi în Historia Hungar, Part. 3. p. 410. seqq; 
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sau Hetruriei. După multe vorâve sau făcut tocmâlă ca 

30000 de ruşi să se împreune cu 80000 de nemți. Polonit 
nu lăsa pe ruși se trâcă prin ținutul lor; ci stea ru- 
s6scă, carea era cu feldmarşalul comitul Minnih, învin- 

gea pretutindenea, şi o parte dintr'Ensa mal pre urmă au 

şi tunat în Moldova, ca să se apropie de stea chesaro- 
crăiască, ce.era supt generaril Vallis şi Naiperg. Sultanul 
au trimis asupra ruşilor. 300,000 de ostași, şi asupra nem- 

ţilor 200,000 cu viziriul Anvas-Mahmet, carele numa! pen- 

tru acâia ai remas asupra nermnţilor, ca dându-i-se prilej 

d6ră ar putea face pace deosebi cu împăratul Carol VI. Os- 
tea nemțescă avea slăbiciune din lăuntru ; pentru că aceşti 
doi generari nu se nărăvea între sine, şi în lucrurile care 

le incepea, încă nu era norocoși. Viziriul se tăbărise la riul 
Morava, dară de acolo sau înturnat și ai poruncit să se 

întărâscă cetatea Croţca. Ac6sta, comitul Vallis atu vrut se 
o împedece: drept acâia mai nainte de a sosi la dânsul 

Naiperg cu armada sa, sai grăbit la locul acela. Mersul. 

„lui cu așa de puțină luare de samă au lost, cât mergă- 

torii înainte Sati bătut într'o vale, unde îndată sau inchis 

de armada turcâscă şi de viziriul, şi au început a se bate. 

Armada chesaro-ciăiască. vro câte-va câsuri era îndărăpt, 

şi aripa cea drâptă ar fi cădut în mânile turcilor, de sar 

fi folosit aceştea cu prilejul. 

Mai pre urmă pe mergătorii inainte i-a agluns tâtă ta- 

băra şi aședându-se pre un munte, de unde multă stricare 
făcea turcilor; ci, după ce s'aii spart și au început a fugi 

regimentul cel ce apăra tabăra, totă bătaia sau perdu, și 

nemţii au perdut 10000 de Gmeni. Duxul din Saxenhild- 
burghausen aă ținut bătaia cu aripa cea drâptă împrotiva 

turcilor până sera târdiu, şi cu acâia au făcut de nemții 

sai putul trage îndărăpt. Tătuși comitul Vailis și-au per- 

dut inima şi dintâiă sai tras în șanțurile de lângă Peter- 
varadin, iară curând dup'acdia ai trecut Dunărea și sai 

băgat în nisce mlaștini, unde i sau bolnăvit 6stea, și d6ră 
.
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mar- mulți ai perit de bâlă de cât de sabia turcilor. Tur-- 
cii gândea că oră el vrea se apere cetatea cea tare a Băl-. 

gradului; ci nu numai n'aii vrut se facă acâia, ci argând 

tote luntrile, podurile și l&mnele, ai făcut de şi stea sa, 

și cea din Bălgrad sau spăriat și au desnădăjduit. Viziriul. 

numai pentru acâia îl. urma pre el, ca sel p6tă aduce la 

Gre-ce pace de folos, și nu- bucuros au vădut .că nisce la- 

„nicâri şentuise dinaintea Bălgradului; dară după ce a ve- 

qut că stea chesaro crăiască aii fugit preste Dunăre, Gnsuș 

el aii început în 26 Iulie din anul acesta 1739 a. bate Băl-: 

„gradul, şi ai trimis 30000 de turci se j&luiască Banatul, 

pe carii i-au bătut comitul Vallis la Panciova, dară nu i-ai 
gonit. Comilul Vallis îi încredințase împăratul lucrul, ca de., 

va “pune viziriul bune condiţii de pace, se le priimâscă, iară 

Gre-c re ministru, carele nu avea 'nădâjde de îndălungă viaţa 

împăratului i-au şi poruncit ca cât mai curând se facă pace. 

Drept acâia el ab și trimis pre un colonel în tabăra vizi- 

_riului şi i-a făgăduit că pentru pace îi va da Bălgradul. 

Curtea încă era însciin(ată că zidurile Bâlgradalui- sau 
tare bătut, si cetatea nu îndelung se va pulea apăra. Drept 

r 

acâia împăratul sai plecat se facă pace și fără: de scirea . ral UL p ș 
rușiioe celor şie confederați; şi fiind că la acâia pe gene- 

rariul Naiperg mai harnic îl ţinea de cât pe comitul Vallis, 

ul i-ati. încredinţat se facă pace cu lurcil; tătuşi au trimis 

pe genevrariul Șmettau la tabără, se apere Bălgradul cât va 

fi cu putinţă, şi se îndrepte câle greşite. Generariul Naiperg, 

în 18 Avgust numai pe cuvintul viziriului ai mers în 63- 

tea turcâscă ne'nțelegându-se mal nainte cu 6stea sa ȘI cu 

curtea. Comitul Șmettaii şi comendantui din Bălgrad ai în- 
- sciintat pre împăratul, că zidurile Bălgradului sânt întregi, 

și nu e vre-o primeşdie de a'l-pârde. . | 

Drept acâia împăratul: au poruncit lui Naiperg ca se nu. 

„dea Bălgradul turcilor; ci porunca acâsta sai ascuns prin 

“comitul Vallis. Iară viziriul se lăuda cu morile lui Naiperg, 

și acesta din sfatul solului frânţozesc ai și făgăduit după
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_ şâpte dile Bălgradul turcilor, stricându” mai întâiii tâte tă- 
7 

rimile și nensciințând mal, nainte pe împăratul. Pacea de- 
plin încă sai făcut rapede dup'acâia și împăratul o aă pri- 
mit (în 18 Septemvrie din anul 1739), măcar că țra un- 
gurescă prin acâia ai perdut Bălgradul cu tste tunurile 
'dintr'6nsul, Rușava, Sabaciul, tstă Serbia, Valahia până în 

Olt şi Severinul, remânând pentru otar apa Dunărei şi a 
- Savului. Bălgradul sau dat cu totul la turel-în 6 Dechem- 

vrie din anul 1739, — — împăratul Carol VI, așa s'au n&- 
căjit pentru pacea acesta de pe generarii Vallis şi Naiperg 
i-au pus la închisâre; dară nu i-aii putut pedepsi după ne- 
vrednicia lor, că ai murit mal nainte de a se cerca lucru-: 
rile şi a le eşi judecata. lară Maria Theresia fata si urmă- 
tOrea lui almintrelea ai gândit despre generarii aceștea și 
Y-aă slobodit, şi lui Naiperg i-ai încredințat armada sa.» 

Aşișderea scrie Catona!, Lalande?, Vindiş3, şi Biuşing£. 
Despre Valachia scrie preavestitul Enghel 5 precum ur- 

m6ză : <În pacea cea grâznică de la Bălgradul din Serbia, 
ce sau făcut în 18 Septemvrie din anul 1739, curtea che- 
saro-crăiască aii dat banatul Craiovei îndărăpt turcilor, şi 
cu dânsul cetăţile Pericean şi amândoao Ruşavele. După 

» pacea acâsta banatul Craiovei iarăş sai împreunat cu Va- 
Jahia, dară pentru acâia mult au trebuit Constantin Mau- 
rocordat se plătescă şi se immărâscă haraciul cu 200 de 
pungi de bani. El ai dobândit graţie de la pârtă şi bosri- 
lor, carii pe vrâmea războiului fugise în Ard6l.> 

Iară Anonymul românesc5. dice : «Intra acestă vreme 
au luat și Craiova turcii de la nemți, iară bosrii cer mai 
mulţi era în Braști și împăcându'” Constantin vodă cu tur- : 

aq jCaoa in Epitome Chronol. * Engel in recent. Hist. Vala- 
€ Li .€ . , 

2 La-Lande 'Tomo V. p. 136. | chiae Part. IL. p. 20. 
| Ba Ş. ag UL. 4 ” 5 Anonymus Valachicus în Ms. 

s, „Bschines agazin | cap. 44.
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cil, şi-ati luat voe de la prințul Lobcovici: şi. ai eşit din 

(6ră. Iară Constatin vodă cu dare de bani luând Craiova de 

Ja turci iarăş supt- slăpânirea ţerei au lăcut ban Craiovei 

"pe Mathei Cantacuzenul. După acesta făcându-se pace au 

făcut reformă, adecă schimbare la tâtă oblăduirea și -mâ- 

năstirilor, şi bosrilor obicsiuri noao, “a rădicat tâte birurile 

şi dăjdile ce era pe țâră şi ai făcut patru sferturi ca sedea 

fiesce-care om întrun ans taleri 10. Iară birurile țerei le-ai 

mal înălțat, adecă oeritul şi văcăritul, ci dișmăritul Pai luat - 

“după obicsiul vechiă şi vămile după .orânduiala de la Grigo- 

rie vodă; ai stricat şi veniturile bosrilor ce lua de pre afară, 

şi le- -aii făcut I&fe din vistierie; le-ai dat robi la sferturi 

şi le-ati facut scutâlnici, ai deschis şcâle, ai făcut orân- 

duel bune de judeţe. era se întemeiase și mergea spre 

_ îndestulare,: când domnii cei măzili au şi mal înălțat da- 

rea la pârtă, şi nevrând el se dea acea. summă laid- mă- 

zălit.» Adecă în anul 1741. Veqi şi pe generariul Bauer 1, 

- de. vreaă a sci may multe despre reforma acesta. - 

Despre Moldova iarăşi Enghel2, scrie așa : «Minnih feld- 

marșalul cel rusesc în 28 Avgust din anul” 1739, forte 

mare biruință ai făcut asupra turcilor la. 'Stavucean. (în 

raiaoa Hotinului); în 31 Avgust Hotinul încă i-ai deschis 

“porțile; în 12 _Septemvrie Cantemir au mers la lași; iară 

Ghica vodă în 10 Septemvrie fugise spre Dunăre. In 16 

Septemvrie botril şi episcopii cei de faţă în Iaşi au jurat 

credincioşire împărătesei rusesci și aii făgăduit că vor a- 

vea. grijă de ernat şi de zăhărea pentru 20,000 de ostași. 

Fuga lul Ghica vodă așa dempripă sai întâmplat, de au 

lăsat 3 tunuri, multe steguri, multă muniţie şi multă zăhărea. 

Dadih dice, că Cantemir, cât au întrat în. Moldova, ţ6ra o 

ati socotit ca a sa, şi cu amare cuvinte au scris bosrilor 

ca să se secole 'să prindă pe Ghica vodă şi sel dea mus- - 

2 Engel în recent. Historia - 
1 Generalis Bauer in memoires. Moldaviae: p 301
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“e canilor ; ci bodrii temându-se de pacea de la Prut, de carea 
încă nuşi uitase, i-ai respuns, că ei încă nu pot face a- 
cesta, drept acâia mâniindu-se Minnih, că ar fi dat po- 
runcă să se prădâze Moldova. Iară după disa altora Min- 
nih Gusuș nădăjduia, că împărătâsa îl va da lui Moldova. 

„El era să se apuce se bată şi „Benderul, când, pacea cea 
-de năpaste de la Bălgrad și pre impărătâsa- ruşilor-o au 
adus se lacă pace cu psria, și se! întârcă înapoi Moldova 
dimpreună cu Hotinul. Ghica vodă după acâia n'aă dom- 
„nit atâta în Moldova, cât se potă vindeca ranele țerei din 
războiul acesta venite, pentru că sai măzălit în anul 4741 
a doaoa ră. După cum serie Raiţevici, în anul 1740 porta 
at poruncit, de ai tăiat capul dragomanului Constantin 
“Ghica fratelul lui Grigorie Ghica vodă.» 

Ci întrunele mai chiar scrie Andreiă Volf 1, despre lu- 
crurile acestea, dicând : «Generariul comitul Minnih în 3 
lunie din anul 1739, au pornit cu 75,000 de ostași ru- 

„sesci de la Chiovia, şi venind la marginea Poloniel, -ati 
trecut preste Nistru în Moldova, acolo în raiaoa Hotinulut 
la satul Stavucean aă făcut mare biruinţă asupra. turcilor, 

“după carea în 27 -Avgust Calcioc-laza i-ai dat Hotinul. 
“Un fecior al lu! Dimitrie Cantemir vodă încă au fost de 
aţă la luarea Holinului ca brigadir-generariu. Rușii în 
stat ca acela au aflat atunci Hotinul, cât mult ad dobân- 
dit. dinte'Ensul, şi între altele aă aflat intr'ânsul 150 de tu- 
nuti de cioae. Fostaă de faţă la bătaia acesta întru aju- 

“toriu turcilor şi Grigorie Ghica cu 5000 de moldovâni dintre 
carii numai” 800 aă rămas cu dânsul, ceialalți ai trecut 
la ruşi, şi el ati trebuit : se lase Iași! scaunul s&i. Comitul 
Minnih după fericita învingere în Îl Septemvrie au mers 

„da “Iași, şi moldovânil sai închinat împe&rălâsel rusesci. 
“Ci curând după acâia ati- urmat pacea în Noemvrie şi că- 
Pâlând turcii tâte înapoi, Minnih cu stea sa 'aă luat Mol- 

1 Andreas Wolf în Historia Moldaviae tom. II. p. 177. segg.
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dora și ai dus cu sine mulțime de greci şi de moldovâni, 

carii se împreunase cu dânsul la întrarea lui în Moldova, 

-şi necuprindându-se ei în pacea. lăcută, nu putea aştepta 

„vre o graţie de la turci. Se dice că Minnih în tot războ- 

iul acesta au luat de la turci 800 de tunuri, şi că ai dus 

cu sine pradă carea plătea 700:000 de ptund-șterlingi (so- 

cotind tot şterlingul în doi galbeni sau ducați). Grigorie 

Ghica vodă întracâia zăbăvea la Dunăre, şi cât au eșit 

muscanii- din Moldova, îndată sau înturnat la Iaşi, şi aă 

domnit până în -luna lui Maiti din anul 1741, adecă 5 ani 

şi 9 luni, când sai măzălit, şi în locul lul iarăş sau pus 

Constantin Maurocordat cu a doaoa, domnie.» - 
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 EDIȚIUNILE CHRONICEI. 

Textul Chronicei, aşa cum este cunoscut, cuprindenă istoria ani- | 
lor 86—1739, era terminat-la 1808. Manuscrisul autograf păstrat în . 
biblioteca Museului Transilvan din Cluj cuprinde intreg textul pen- 
tru acești ani, şi pe titlul lut se indică că era pregătit a se tipări 

„sii Buda (la anul de la Hs. 1808) (1) în aceiaşi criliască tupogra-. 
«fie începută a se typări la anul 1808. La acest an :1808 Şincai 
era diortositorul sai -corectoriul. cărţilor în numit tipografi ie. Șincai 
av6 de gând să continue Chronica până «în anul 1808, în carele ai 

" început a se tipări», după cum se vede din titlul tipărit de el în Ca- 
endariul de Buda pe 1808 (pag. 4). 

1. Ediţiunea întâia a Chronicei a început a „se tipări la 1808 în 
80 mic şi s'a alipit lângă Calendariul de Buda pe ânul 1808. Peti- 
tiu se qice: <Cu cheltuiala maă sus numitei tipografii a se tipări ai - 
început la anul 1808.» 'Tipărirea Chronicei lângă Calendar nu s'a con- 
tinuat și în anii următori. Din acestă ediţiune” s'ai tipărit 40 pa- 
gine cuprindând anii 86—169. 

2. La anul 1843 Chronica a început a se tipări «în tipografia S: 
Aitropoliei a Iaşului... Cu totă chieltuialu şi ostentla pre cuvioşieă 
sule D.- Ghermanto Vida Arhimandrit şi Inspector. Zipogra. S: Mi- 
trop.» «In dilele pre Tnătţatulu, domn al Moldoviei Mihail Grigorie 
Sturza Voevod.» 
“După titlu editorul pune o scurtă prefaţă adresată sufletului său 

dii care estragem următorele : . 
«Prea iubite şi nepreţuite al mei sullete! 'Tâte sciutorule în totă 

vremea le-ai sârguit. a-i aduce îndatorita mulțămire pentru nenu- 
mă&ratele bunătăţi, cu care pururea le-ati îndestulat și te încunună, 
dară mai ales acuma înalță-ți glasul, când te vedi suit la acea trâptă 
[alnică, ca să poți sluji pre iubit n6mului tăi celui Românesc prin 

([) Cuvintele din parentese au fost. Ştarse de Şineat şi: înlocuite cu cele cai 
urin6ză, : : ! 

Cronica Românilor. Zorn. III. i :2)
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începutul dărei la lumină : Chronicei a :mult-ostenitoriului Român 

D. Gheorghie Șincai: rădicăți,rostul şi tună, ca să se auqă până la 

marginea pământului românesc acea mare îndrăsnâlă a ta, prin care 

desvălind lăclia cea de atâtea veacuri subt oboroe pusă, şi vai ! mai 

stinsă, atât a stării neamului t&ă cât şi a Herului lui, pricinuesti 

tuturor deşințare și mirare!.....,..» . 
Editorul nu vorbesce nimic despre manuscrisul, „de care sa ser- 

vit penlru tipărirea textului, . 

„Din acâstă ediţiune s'a tipărit un volum de 504 pagine în 40cu- 

prindând anii cronicei 86-—999. 
3. In anul următor 1844 Alexandru Gavra, profesor la Institutul 

pedagogic românesc din Arad, a început tipărirea unci nouă ediţiuni 

a cronicei, după o copie păstrată în Oradea mare în tipografia u- 

niversităţii din Buda. Din acâstă ediţiune s'a publicat nuniai tomul I-iă, 
şi nici acesta complet. Pe titlul acestui tom se - dice că coprinde 

anil 86—1439 inclusiv, şi cel mai complet esemplar cunos scut avănd 

708 pagine de text merge numai până la anul 832. 

Inaintea textului autorul a pus <închinarea operei de fată prea 

puternicului Dumnedeii Sabaot» și precuvontarea..... «către posteri- 

tatea (următorimea) naţiei românesci>. După acâstă precuvăntare se 
află cunoscutele. informațiuni privitore la persânele lui Șincai și 
KJein. 

4. Intâia ediţiune completă a Chronicei lui Şincai s'a făcut la Iași 

în anul 1853 după manuscrisul cumpărat de călre Grigorie Ghica 

Vodă și sub îngrijirea reposatului A. 'Treboniu Laurian. Intreg tex- 

tul Chronicei s'a împărţit în 3 tomuri, euprindând: I-ul anii 86—1439, 

Il-iea anii 144%0—1613 şi Ill-lea anii 1614—1739, 

Acest m-script, hărăzit de Vodă Ghica Bibliotecei naţionale din 

Iaşi, și care a servit şi edițiunei de faţă, aparținuse mai întâiă Arhiman- 

dritului Gherman Vida, care "| cumpărase de la o licitațiune în 
Viena. El consistă din 4 volume în 4%, scriere măruntă cu cirilica. 

Primul volum conţine textul dela a. 86—1188 inclusiv, pe 680 pa- 

gine; aii fost supus cercetării censurei atit la Pesta în a. 1833, cât şi 

la lași în a. 1834 căpătând permisiunea a se tipări, după cum re- 

sultă din urmălorele două insemnări ce se află la finele volumului : 

No. Pr. 73 a pag. 1—680. Pestini die G-a Iulii- 833. 

  

* Imprimatur 

Ioannes 'Theodorovits Ecclesiae Gr. n. u. Bitus ad assumptam Pa- 
rochus, Assessor Consistorialis et Librorum Valachicorum Inter. 
“Censor. _ IL. 8]
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Pe pagina următore : 

«Cercelindu-se această hronică romînâscă cuprinsă în şase sute 
opt-zăci paghine începătâre de la anul 86 după Hristos pînă la a-: 
nul 1189 să învoeşte tipărirea. 1834 dechemv. 16. 

(Semnat) N. Șuţul - 
(L. S.) " Revisor cărţilor Procopie Trlorescu. 
Volumul al II-lea coprinde chronica de la 1189—1439 inclusiv, 

(pag. 681—1216), şi «scara sai arătarea numelor şi a uierurilor, 
care se află în Ilronica Rominilor, ce încipe de la anul 8 şi merge 
pină la anul 1439. Numerul după nume, şi lucruri pus înscnină, la 
co au se le cauţi» (fila 1—22); iar pe contra-pagina filei 22 se ci- 
tesce scris de același mână care a copiat întreg m-scriplul, ur- 

” mătorele : 

-< Scrisu-s'au hroniea aceasta a Rominilor în Roct salul comitatu- 
lui Bihărei prin mine Petru Marcuţia în tîmpul cînd eram de cea. 
mai mare, şi stricătoare întristare pătruns. Anul 1821. lunie 16.». 

Volumul al III-lea conţine textul de la anul .1440—1613 inel. 
„. (pag. 1—1096), şi in fine volumul al IV-lea, de la a. 1614—1739 

inel. (pag. 1—693). Se vede că copistul avea să continue cu textul, 
pentru că se află notat la începutul liniei : Anul 1740. 

„Copia acâsta a fost terminată de Mareuţia în a. 1822, după 18 A- 
prilie, căci la această dată ajunsese el cu prescrisul pănă la a- 
nul 1721, unde copiind frasa lui Șincai : «Dintre doui arhierei Ro- 
mineşti din Ardeal, adecă Ioann Bob şi Vasilie Moga, carii şi astă-zi _. 
în ziua de Sintămăria Mare din anul 1811 trăese» adaogă în paren- 
tes: «ba și în 18 Aprilie din anul 1822. Marcuţia trăia încă în 
1842 ocupând o dregătorie în satul Bicaci aproape de Oradea» 

“Mare (1). Pentru cine anume făcuse el această copie, și cum de - 
ajunse ea a se vinde -prin licitaţiune nu se ştie cu siguranță. Ră- 
-posatul Laurian (Chronica, ed. Iași 1853, prefaţă, XIV) credea. că 
copia era pentru Petru Major, de şi acesta murise deja la 15 Fe- 
bruarie 1821. De la Arhimandritul Gherman Vida m-seriptul a fost 
cumpărat de Grigore Ghica Vodă in a. 1852. 

(DD Foia pentru minte, înină și literatură 1842, No. 40. 
=
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“21 = Manuscriptul autograf al lui G. Şincar, păstrător în Biblioteca “Museului Traisilvan, din 

Cluşiă. 
1 = m-scriptul Bibliotecei publice din lasi, 

d. I = ediţiunca Iaşi 1853. 
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Volumul I, 

—3 și se ca sfirși în unul 1805, în carele aii început a se tipări şters, 

şi scris în locu-l mal tărdiă de aceiași mână așa- mirge Cl. şi se ra 
<firși în anul 1439 înclusice ed. B. şi să ra sărirși în anul 1808, în 

cavele aii început a se typări Câl. B. . 

i 6 trimite CI. ed. B. Căl. B.— 1. 11 putea î CL. Căl. B. —L.1 notăcol. 1, 
„ Petrus, Patricius etc. este nota. 2 Cl., ce lipsesce la. ]. --1. 5 notă col. 1, 

1. 3, 5 şi col. 2. Brietius CL. ea. B. CAL. B. —L 6 notă col. 2 Dion, 
-CL. ed. B. Căl.B. 

1. 11 înfricoșat CI. CăL. B. înfruntat cd. B. —|. 3 notă col. 1 Brietius 

Cl. Câl. B. 

„17 semnul (») înainte de După, — 1. 2 notă col. 2 Iulianus Aug. în 

Satyra este nota 4 Cl. Căl. B., ce lipsesce la |. 
„10 prâteni saii proticnici CI. Cal B, omite | şi ed. B.—1. 22 trimis 

acuma Cl. Căl.,B. omite 1 și ed. B. — 1.-27 ar fi fost CL. Căl. B.. 
„5 chipurile CL. Căl. B. tipurile 1 şi ed. B. — 1. îl statuele Cl. Căl. B. 
staturile ]. şi ed, B. A 

. 17 carele 7 Cl. Căl. B. carele | şi ed. B.—1. 19 ei însu-mi Cl. Cal. B. 

că singur ] şi ed. B. —1. 26 ciltoros Cl. Căl. B, cinturos | şi ed. B. 
„4 căci nu se trâce Cl. Căl. B. aici nu se trece | şi cd, B. — 1. 13 d& 

“ supra ale Cl. Căl. B. omite I şi ed. B. 
, 10, 1. 1 semnul (2) înainte de împerăției, — i ar fi CL. Că. B. — L. 19 may 

multe nu mai înşir I şi ed. B. omite” mai CI. şi Câl. B. —1. 2 notă 

col. 2 Fuedem Cl. Căl. B. 
„îl, |. 19 Prisren CI..Căl. B. Prieren cd B. — Preisereno CL.. CăL. B. Trei- 

sereno cd. B. —']. 26 semnul ( ) înainte de că Dachii Cl. Căl. B. — 

1. 8 notă col. 1 Hofmannus Cl. Căl. B. — 1. 4 notă col. 2 Baudrand 

CI. CăL.B. 
„12, 1. 16 supușii sei CI. Cal. B. supuşi ed. B.—1 19 şi e. al. Că. B.—
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1. 19—20 Pomânitor Cl. Câl. B. — |. 22 surluiască Roinânii CL. CăL. B. su-. 
rucluiască |. şi ed, B. — 1. 23-24 Rominii CI. Căl. B. — 1. 30 al lur 
Traian, cel din Lateran ș. e. În piațurile din Vutican, Lateran şi de 
la ete. CI. Căl. B. al lui Traian În cel din Lateran | şi ed. B —1. 4- 

„notă col, 2 Faedem CL. CAL. B. - : 
„13, 1. 29 împodobit Cl. Căl. B. —1. 31 Brieţie CI. Gal. B. 
„14, |. 2 notă col. 2. 7. 7. V. Catalogo ete. Cl. Căl. B. 
„15, |. 19 ci a cătare grijă Cl. CăL. B. ci iară tave grije ed. B. —]. 3l Are 

CI. Câ. B. L. ed. B. 
„16, L. 6 după ce sai CI. Căl. B. ed. B.—17 trebuia CI, cal. B. zrebuie . 

ed. B. — 1. 17 Iulie Sever Cl. Căl. B. 1. ed.B. 
„17, 1.8 Tit. Aovelie (corectură) Antonin |, CI, Tit Ziie Antonin Căl. B. Tit. 

Elie Antonin I, I (şi ed. B. — 1. 16 înforiră CI. Cal. B. înflorea 1 şi 
ed. B. 

; 15, 1. 1 însa Cl. Că. B.1 și ed. B.—1. 3 Caii Rezul Cl. cal, B.I şi ed. 
B.— 1. 26 Cassie Cl. ed. B. Cachie |, Calie ed. B. 

„19,1. 6 Pre Za anul acesta Cl. În anul acesta CăL. B. [. ed. B.—I. u — 
- una;ci o parte a eil Cl. Căl. B. una, o parte acei ed. B. —l, 19 Lu- 

chie CI. Căl. B, 1. ed. B. —1. 25 anir 103 și 104 Cl. 
. 29, |. 4 semn. (>) înainte.de Locuri CI, —1. 7 semn. 6) după venit Cl. — 

]. 19 Nemi, Mare Avrelie Cl. 

„21, 1. 1 RegisCL. ed. B. —1. 3 înprilosteşte CL. că. B. — Luehie Livie Cl.— - 
- Iulie Livie 1 şi ed. B.—1. 5 încit (corectură) Cl. rădicat 1 și ed. B— 

|. 46 sfadă wau fost CI. sfadă ai fost 1, şi cd. B. —1. 20 de pre sine 
Cl. despre sine I. şi ea. B. 

„22,1. 9 ci nu mult ati ținut nici pacea CI, ci nu mult aă ţinut aici pacea. 
I şi cd. B. —1.21 aZlui CL. —L. 1 notă col. 2 Inscriptiă Dacica 38 Cl. 

. 23, 1. 9 pre Caracalla CI. — 1. 23 Sarmizoghetuzana CL. ed. B. 
„ 24, |. 10 Plautilla CL. 1. Plauticla ed. B. —J]. 12 Doară Plautian. Cl. Deră 

„ed. B.— 1.17 pus inscripția acdsta CL. — 1. 18 Sever face Avgust pre 
Geta Cl, Sever, Avgust face pre Geta ed. B. —|. 24 cetatea Angliei 
(corectură) CL. Galliei ed. B. 

„25, |. 21 Artaran Cl. Artavin ed. B. — 1. 3 nota col. 1 Jerodianus et Ca- 
tona Î. ce. Cl. 

„26,1 2 lunr 4 Cl. lunt 71, şi cd, B. —1. 4 statua Cl. ed. B.-- 1. 10 de 
ostași fu ucis Cl. de Gmneni fu ucis ed. B. - 

„27, 1 3 Lup... CI. — 1. 18 Maximin, cel ce î au Cl. ce i au ed..B. —. 1. 194 
acesta fiind Prezts Cl. acesta era Prezâs ed. B. — 1, 26 Fsychie Cl. 
Essochie |. şi ed..B. — 1. 3 notă col. 2 num. 2 Cl. — 1. 4 notă col.2 
vine ca nota cuvintele de sus din nota 4 In Martyrologiis suis. CI. 

. 28, 1. 3 încă custă în Bălgrad. Cl. trăește ed. B. --1. 10 Alexandru 1. ]m- 
părat. Cl. .—1. 11 cel în munţii Cl. —1. 24 de cât ca împărat CI. 

» 29, 1. 16 Maxim I CI. —1. 26 pre un pre înţelept CI. — 1. 3 notă col. 2 
Catona 1. e. şters la Cl. ca şi cuvântul iten, 

„80, 1. 11 norocirea Cl. 1 şi ed. B:—1. 16 nu scăduse Cl. nu căzuse I. şi ed. 
B. — 1. 29 până ce aă încăput Cl. 1. şi ed. B. — 1. 28 fimete CL. f6- 
mea |. şi ed B.— 1. 5 notă col, 2. Nota acesta 8 vine pe pag. 31 ur- 
mătore ca nota 1 la cuvântul ani din pag. 3L | 5. CL 

„31, 1. d anti), după ce aut împărăţit'ca Argust sau sara devlin ani 5,



„23, 

34, 

„35, 

„36, 

„39, 

4 
  

luni 5, dile 52. Cl. —1. 6 sale de toţi Cl. — 1. 9 nota 2 devine 3. — 
1. 11 mârte grabnică CL. groaznică | şi ed. B. — 1. 17 nota 3 devine t.— 

|. 18 nota 4 devine 5. — 1. 23 împarăţia şio va face Cl. — 1.23 nota 5 
devine 6. 

|. 1 nota col. î Philippum a. —l 7 nota col. 1 p. 2581. --1. 7 nota 

col. 2 lib. 1,6. 21. 

1. 3 va fi nem şi numele CI. va fi cu numele ed. B. —]. 15 şi se vor 
înturna Cl. şi vor înturna ed. B. —]. 24 cu oaste-şi-cu tot Cl. cu os- Ă 

tașii cu tot cd BB, i i 
|. d iară <Gothil şi Boranil și Urugundit CL: — 1.7 întrânsele». CI, — 

l. 11 Urugundurii CI. — 1. 19 bătând pre Gothi Cl. IL. ed. B. 
1. 4 îl numise CL. îl mameşte ed, B. —].5 mai lesne sta în coantra ne- 

micilor Cl ca să poată mat lesne lucra în coantra Nemţilor ed. B. 

„37, 1, 17 au încetat a goni Cl. ati început |. şi ed. B. 

AB, |. 13 Sulonin CL. -- 1. 24 străbătînd Cl. prăpâdind 1 şi ed. B. -1 26 

în Utalia încă lrec. . ifăra grecescă Cl. 1 şi ed. B. - 

|. 1 Exvtropie: qicend CL. - 1.5 ce serii Cl. — 1. 5—6 Evtropie, su 
carii se nărărese Paul Diaconul Cl. Evtropie, dinpreună cu Paul Dia: 

conul ed. B. — ]. 3 dat Cl. —1. 12 Românii Cl. — 1. 24 Odenat Pal- 

myrenul, (ME 

„1. 4 ci Odenat CI. — 1. 12 Scluyuliele cu — 1. 23 oștilor CI. — 1. 23 Che- 
cropie Cl. — 1]. 27 spre desmerdări Cl. spre desfătări | şi cd. B. 

]. 3 stins Cl. ed. B. — 1. 15 cele mai din-ainte CL. — 1. 16 norocul, ce-l 

„avusese Cl. —]. 22 Marchianopoiii Cl. — 1. 28 s'aii suflat 19. ţ&rmur, 

"CI. sai aflat la ţărmure | şi ed. B. — 1. 22 acolo şi-a cărpit Cl. 
2, 1. 1 luat Cl. ed. B. —l. 3—4 în care loc/ftilnindu-se cu călăreţii cei din 

Dalmația, at perit 3,000 de âmeni Cl. în care loc cu 3,000 de oameni 

se împuţinară ed. B. - 1.5 semnul (>) după zorâpuite C.—1L 6. şi 10 

semnul (>) la începutul rândurilor. 

3, Î. 10 se ehiemă Cl, —- 1. 22 Polion Cl. — . 23 după ce aă înrins Ro- 

manit Cl. ed. B. —-- 1. 25 nici ati fost lee Cl. ed. B. 

4 1. 4 le-a dat sfat CI. — 1. 9 si totuși CI. — 1. 6 notă col. 1. Fecar- 
dus in corp. list Cl. — 1. 2 nota col. 2 Zonaras | e. — |. - nota 

“col. 2 Katona |. ec — 1. 5 nota col. 2 Zonaras], c. Cl. - 
1. 2 numit împărat Cl. ed. B. — 1. 12 Paul Orosie în cartea 7. cap. 23 

încă serie ; derelian mergend cu Oste Cl — „L. 20 oștilor seile CL. — 
]. 26 anul 274 Cl. ed. B.. ! 

1. 9 partea. Mesici de jos, Mesiel de sus, Cl. — SI 10 (nota marginală) 

ale cărui curinte sînt acestea : «< Acrelian redind jăjuit Iilyricul, şi Me- 

sia perdută, prorincia Dachia cca de Traian preste Dunăre Jăcută, lu- 

înd dintrinsa oastea şi pe procinciuli, o ai părăsit desnădăjduind de 

a o putea ținea, și popoarele cele dintrinsa duse, le-ai așcdut în Mesia: 

şi o cii numit Dacia sa, carea înparte Mesiile. > Cl, — 1. 15 poate tă- 

gădui, dar a îngădui încă nu' pociă, nici ere un înțelept ea putea lăsa, 

CI. — 1. 20 Sarnichie 7. Care argument de se ra vedea slab, din cele 

CI” — 1. 25 Vegi despre actsta şi: Dialogul care Pam făcut despre Ro- 

mână CL. — 1. 26. Dacia veche, și din Romanii cei de Crumn trecuţi 

pveste Dunăre (Vedi la anii 812, S13 şi 810) CL. — 1. 27 prăsit apoi
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toți Pominit CL. — 1. 31 Machidonia şi. Lhessalia, s'a prăsit Romini! 
CI. — 1. £ nota col. 2 ca nota 7: De Rep. Goth. Lib, 4. c. 3. 

P. 47, 1, 5 Mărgineni Cl. — 1. 15—16 Tîpoasă ș şi în Dachia cea de mijloc, Da- 
chia cea ripoasă se întindea Cl —'1.:19 hațiaria Cl; |. 23 metropo- 
lis Cl. — ! 29 greşesc aşa dară cei ce dic, că Dachia de mijloc e Arde 

„dul Cl. 7 nota col. 1 quatuor. —- |. 5 nota col. 2 2 Aotit, — 8 - 
nota co 2 “Geogy - 

P. 50 1. 11 şi 275 CL. — 1. 18 şi în Etiopia CL. — 1. 20 tyrannii Procul 
“și Bonoz Cl. —.1 21 şi de Vlemil Cl. ” Ă 
1 anul trecut aduşi CL. — 1.8 nota col. 2 Catal. 5 Imp: Ci. 

  

pP.51.]. 

P, 52 l. &-Diocle de lăngă Cl. 
P.-54, 1. 3 op de ajutoriii Ci. — 1. 15—16 aă fost îngr pecată CI. aii fost îneă- 

lecatăi ed. B. — 1. 20 de preste Dunăre Cl. — |. 26 în pedepsă o a- 
runcase pre Dachi CL. pedepsea pre Dachi ed. B. 

5, l. 2 ci acâsta Cl. 
5, |. 8 învins pre CL — 1, ui -Acceași povățuitori Cl. — 12 cu Carpi- 

CI. — 1. 17 ci cum dice Catona Cl. ” 
1 3 Aegustul Sever II Cl. — 1. 10 pre Valerie Lichiniau Lichinie Cl — 
|. 12 (adaos marginal Valerie Lichinian Lichinie acesta 'de ai fost din 
familia Cortinilor, Matia I. hraiul Ungariei încă dela dânsul sai a- 
dus vița, Pedi anul 165. Cl. — |. 2 nota col. 2 Baudiand în Gro- 
graph Cl. : 

P. 60, 1. 22 puntea AMileici CL cd. B. — 1. 20 deii pre cati cinstea. CI.. 
P. 61, 1. î lăudase Cl. — 1. 8 şi asi trăit CL. — 1. 25 eşit înuirtea CI. 
P. 62, 19 Til CL — 1. 20 Deaci mergând Cl. — 1. 1 notă col. 2 Daniel 

Papebrochius CI. : 
P. GE. L4 putea tăgidui Cl. cd. B. — 1 14--15 gonirile numiţilor de cl îm- 

| păraţi. Cl. gonirile ufmurilo; de alți împărați ed. B, 
P. 6, : 20 de-aci înainte Cl. - 

_P. 66,1. 5 semnul (=) după figa Cl. — 1. 18. acestea pre Jary le serie CI. 
P 
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„67, cae ci târdiă CL. --1. 25 Semnul (<) nainte pe Pe crâmea CL. — 1 8, 
„nota col. 2 pag. 7226 Cl. 1216 ed. B. — 17 19 miașteha Cl. — 1. 50 

și pre densa Cl. — 1. 2 nota col 2 Idatiani Constantino Aug. VII CI, 
D.:69, 1. 12 sor fi străduit Cl. — 1. 1 a o găta, Cl. — ]. 22 au trebuit să 

. trecă, să o apere CL. 
"P. 70, 1. 2 cules din capiştile Cl, — 1. 9 cer de Aurelian CI. — 1. 14 podul 

ca și cui acesta să întrtcă pe Traian Cl. — |. 21 parietariam CI. — 
l 26 urdirea lui. Aceasta încă nu e de-a se lăsa, cum că în anul ue 

„acut 530, cîud Sai săeîrșit podul de preste Dunăre, s'a sfinţit și 
" Domu cea noav sai. Tarigradul în 11 Qile ale luă Mai, pre carea ce- 

iate Alarele Constantin o ati numit de pre numele scii Constantinopo în * 
ă și o aii închinat supt paza Pre curate; și pururea Kecigret Murieii CL, -. 

1. 5. nota col. 1 Zosimus et Caleisius II. cc. Cl. 
„5 multe feluri X-aă ntcăjit Cl. — 1. 2 notă col. 1 Cronoyr. Cl. 
„1. 8 acăasta, nici au socotit CI. — 1.9 biruitorii, să dea CI. — 1. 18 

, <Eu însumi CL 
„P. 731. 7 Annii 333 și n Aci iarăş împi cun d0l ant Cl — |. 10 Tu apoi, 

iubitorule CI. 15 a se oști Cl. — 1. 18 priimit în fi Cl. — 
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1. 20 aceiași CI. -— 1. 23 şi oamenii cel cu snîndrie Cl. — 1, 2 notă 
col. 1 de vita Cl. 

. 7£ 1. 2£ sîmțind că i se apropie CI. 
„75, L. S Roma în bestrica S. Joann CL. — 1. 9 cei ce-mi arăta Cl. - 
. 76. 1. 1 Impărtaniştea CI. — 1. 3 împărtaniştea Cl. — 1. 4 întră feckoril 

Marelul Constantin Cl. — 1. 21 Constaudie- Cl. — 1. 4 nota col. 1 
„ Baronius ad. h. a. Cl. — 172 nota col. 2 în Praceio Chronico CI — 

l. 4 nota col. 2. Leguien tom 2 p 306. Cl. 
.. 77. |. 4 Gaudentie din Dachia dela Nais, patria Cl. — 1. 5 Cate CI. —1.6 

Cale, Cl. — 1. 7. Vital Cl. — 1. 15 vedi pre Ladbeiu CL. — 1. 25 lul 
“Tulie CI. — 1. 1—2 nota col. 2 Sardicensis ad Leelesias C1.—]. 4 nota 
col..2 Labaei Cl. 

„78 1. 24 drept actia, ca Cl. 

„79, 1. 6 ținutul CL; Ă 
. 60, 1. 15—16 lovit nişte fr iară a —1. 31 Anul 862. CI.—1, 2—3 nota 2 

col. 2 Catona 1. e. Calvisius in opere Chronologico. 
: 8 1. 13 ţărilor zătuşi Cl. — 1 15 şi cu S. Emilian CI. 

P. 82 1. 8 strice pre cea noao Cl. — 1. 14 sprijana *— Il 2 nota col î, Ex-! 

drae Cl. 

P. 83,1. 2 Diseiă păgubâsă CI. 1: 4 adus preste apa Cl. 
„£61.1 şi Seth. Cl. — 1. 9 prin lacuri CL. — 1. 12 lacurile (1). 1. 13 cit 

i-aă căutat, 

P. 87. 1. 1 Slorenii Cl. — 1. 1—2 notă col. i Chronol. e Cuspiniano Cl, 

„_P, 88 1. 2 de Athanaric izgoniți. — 1. 14—15 adevăraţi. catholici sati pravos- 

„ lavnici avgustul Valente întru aceia. — 1. 20 sBocatura Dunării. — 

|. 1—2 nota col. 1 Admonit. ad. — 1.4 nota col. 1-Godefredus. 

P. 89, ]. 14—15 ai fost lepădat și sirgunit din satul să apol Iară chemat 
P. 90 1.1 nota col. 1 lib. Ble. 3.1.2 nota col. 2 lib. « 
P. 911. 4. Safraz. — ]. 18 Lagaviman. — 1. 19 întru acâia își întocmea. — 

1; 23 ati stat pe loc. — 1. 35 neîncetat îl gonea.. | 

P. 92. 1. 6 mal mare a norodului, carea lăsase. — |. 10 şi prin Jăţimea. - — 

|. 2£-25 Fritighern cu gothii sei mal nainte trecuse Dnnărea. — |. | 

nota col. 1 Baudrant. — |. 1 nota col. 2. Synop rerum Ilunnicarum 

P. 93, 1; 4 (şters) zedi pre Peutingen. — |. 7—8, (şters) Ceadilor şi ai. — |. 9 

TO
 

*I
 

p. 

P, 

(şters) Cradii și . 

„94, 1 10—11 stăpânirea Romanilor. şi a Ttunilor. -L 10 Vi alentinian 1. 2 
nota col. 2 rebus Geticis. 

„95, 1. 12 Seyri. — 1. 16 Gothilor, dară întătaşi. -- 1. 28 au u fugăr it - 

„96, 1. 5 norodul ai fost ocorit. — 1. 13 pre călărași, pre pedestraşi. — i. 29 

Cite ati scris, - - 
. 97, L. 17 pre Arsonie. -— ]. 17 pe anul. — 1. 26 ati vrat a și-i uni. — |. 29 

creştini catholici, ci, — 1, 1—2 nota col. 1 in chronographia ad ul- 

timum. 
. 95, |. 1 Romanii, — 1 4 să se împreune cu Gothii, — 1 5 nu “sai î- 

preunat. : 

99,1. 5 însuşi aă grăbit.— |, 26 măestria, . | 

100, 1. 7 şi ne mai remânend bărbaţi vii, pre cei morți i-aă dispuiut; apol.— *! 

(1) De aci nainte se indică numai variantele din m-seriptul Cl.
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l. 24 stăpânea o parte a Dachici lu Traian, — |. 25—26 şie pre. uni 
din strămoşii noștri; pentru că Balamer craiul Hunilor. neîndestulân- 
du-se cu partea Dachiei veche. 

P, 101, 1, 2 mulţimea norodului. — 1. 13 pre Scyri.— |. 18 Dachia vâche 
tocma în Ard, că Valahia, Moldora și Bessarabiu era supt Iunni.— 
Î. 19 Seyri.— 1. 22 veqi și anul. 

„P. 102 1. 1 sai strîns, —1. 9 nu "mi aduc aminte, — 1. 12 la anul 376. 
Inti. — 1. 14 trceut'au îarâș cu Alaric, — 1. 16—17 după a docoa du- 
cere a« Gothilor din Ardel, — 1. 21 şese ani; Iarăşi Maxim, — 1. 24 
împărăţise 16 ani. — 1. 25 Maxim iyrannul. 

P. 103, 1. 3 Gautunni. — 1.5 bine întrarmaţi. — 1. 29 cer ce remăstse cu Yale 
P. 10%, 1. 5 anume Oedorheiii : doară acesta ai fost. — |. 14 și Psatirian, — 

- 1. 22 s'au dis şi se vor dice 
P. 105, 1. 14—15 ia bestrică Pau oprit, nici iau îngăduit întrarea în bestrică 

"până când. — 1. 16 (să se ştârgă [nu Pau primit). — 1. 11 nota col 1. 
Anath 12, Nestor, 

P. 106 1. 26 anul 1791. 

P. 107, 1; 9 vădut perderea şi mdetea tyranului Evgenie. — |. 3— 4 nota col. 2 
(să se slergă Idem Zosimus lb, 5 în „Arcadium Aug, Şi!să se considere 

| ca nota | de pe pag 108). 

P. 108 1, 26 Nolanul în forte. - 

B. 109 1. 2-nota col. 2 Christiano î. 2, p. 305. 
P. 110, 6 Dintră carii, 

P. 111,1. & anul 381.— 1. 26 De aci temendu-se 
P. 112, 1.8 împăratului Arcadie. — 1. 1% lui Gaina ai ţinut locul tocma rite- 

zește dară mai, — 1.22 mare pradă au făcut, 
p. 113, |. 1 le-a cetit decretul. carele osindea cărțile lu! Orizen.— li: 2 Des- 

pre actia nam.—l. 5 cel mai mulți.—l, 11 rea întinsele. —l. 29 sfada 
cu sîntul loann.—l. 1 nota col. 1 Sozomenus. 

P. 115, 1. Î1 timpul de atac. — |. 14 sîrgunirea sa, cea prin.—l. 16 drept a- 
cela aci încă nu.poctu—l. 4 nota col. 1 zori. L. p. 1243, . 

P. 116, 1.1 nota col. 1 Palladius, 

P. 117, 1.2 dintră caril.—1. 24% ale lut Iulie, : 

P. 120, 1. Îl carea însă ocîrmula.—l 12 fiind încă tînăr.—]. 14 Mundzuc. 
P. 121, 1. 20 loc și Evstatie,—], 21 acelora. - 

p. 192, 1. 29 Attila și Bleda. 

P. 123, 1. 15 Aeţie, —- 1. 20 crai; Ilunilor. — 1. 4 nota col. 2 ad h-a. 
P..124, 1. 5 jăfuit.—1. 6 pre cei fugiţi.—]. 13 Viminachiul.— |. 32 Constandieă 
P. 195, 1.2. Vidin sau Dizu., — 1. 16 Bleda.- 1. 5 nota col. 1 Striterus. — |, 

nota col. 2. Indictione-9. Cyro solo Cos. 

P. 126, L 1 Bleda nota col. 11.3 p.345. | 

P. 127, 1. 10 epistola aceasta. —. 1. 27, Țarigradului. . 

P. 128, 1.24 nu i sai întors. 

P. 129, 1. Îi ce era dincolo de Dachia. — 1. 24 Mapatavazodzeas, 
P. 129, 1.23. acum scria în contra. — nota col. 1 1: 1 Clerum. 

P. 130, 1. 8, pre son pudză vreme. — 1. 13 ministru. — |. 19 şi nenorocirea 

cea. — 1. 27 împevatului. — 1. 2 nota col. 2 Ifunnorurm. 

P. 11, 1. 5 episcopul Novelor, — 1. 23 Julie. —— 1. 26 P'larie. 
P. 13 

| 

32, |. 1 şi 4 Valentinian: —l. 9. La pseudo soborul —l. 5 nota col. 17 2. 
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„133, L 11 şi cu Theodoric. — 1. 13. Torismund. 
„134,1. 28, 26 Martie. — 1, 4 nota col. 1, Studio. 

„135, |. 11 lulie.— 1, 14, sau întâmplat și întră. 

- 136, L. 8—9-întirește, — 1. 1--4 nota col. II şters Ioannes Jacobus ete. până 
la Baron. 

. 137, 1.5 de lipsă în ambe |. 13 Dengliesie — 1.27. strâmtorirea |. 27 cea 

aai nainte, i 

„198, 1. 4—6 şterse mal tărdiă cuvintele ma! întfiti apoi despre cei ce n "caii 

respuns. -— 1. 3 nota col. 2 Num 25. ” 
„139, 1. 13 Vei şi acelea, care le voii însemna la anul 519 din Lequien, 

l. 13-—20 șterse mat târdiă. 7 
„140 1. 23 Leon, la atâta; — 1. 6 nota col 1. şters « author Îlistoriae AMis- 

cellaneae lib. 15, 

„141, 1. 2. ca care de care, —'1. 26 omorisă pe feate- -s6ii. 

„142, nota col. 1 1. 8. Sigebertus, — |. 8 nota col. 1 şters Author AMiscel- 
lue 20. 15. 

„143; 1 2 au trecut în Galia. — 1, 15—16 ai mai așteptat. — 1,16 înpă 

rătese.— 1. 17 desmerdăciunilor, nota col. 1 1. 2 Eragrio. — nota col. 1 

| € și |. 1, col. I-iă şters Author Aliscellae lib. 15. - - 

144, 1. 30 au ținut-o şie Odoacher. —. 1. 1 notă șters Author Miscellae et 

145, L. 1 nota col, 1. şi l.'6. nota col. 2 şters : Author JMiscellae lib. 15. 

„146, 1. 12. gătit. — 1.28. Trimanniu. 1. 29 Securisca 1. 1 şi £ nota col. 1. 

șters : Author Afiscelae lib. 15. 

„147, 1.-7 care lucru |. 7 cu formose, 

. 148, nota col. 1. 1. Î. în Compendio, col. 2.1. 4 tom. 2 p. 2. 

„149, 1.18 şi cu, 

„131, 1. 2, strimtârile 1. 14 numal cât acesta. — |. 14 15 Mundon, poră- 

țuitoriul Românilor din Dachia cea veche. 

152 1 1. sîrguneşte 1. 5, erxesurile-l. 8. Patrichiol 1. 22 Odyssopoiul 1. 25. 

Sosthenie.—nota col, 2. 1. 3 TZheophanes. 

- 153, ]. 6 asupra catolicilor 1. 15. întețit |. 25. trimită. — nota col. 1. 1. 4 
- 

Indictione 7. Senatore solo cos. 

]. 2. lepădări. din eemerul.—l. 8. Români. 154, 
. 1.7, l. 21. sai Români din colonii lui Traian ? Gicește tu, pre câți nu î- 

asi 'răscumpărat loan. . - 
Ă 155,1. 1 aă împlrăţit ani 27. — nota cot 1. |. 3. Chronol.. 

„136, |. 6 câle prea multe. — 1. 13. Belisariel. 17 de la buncfele sale |. 2 - 

pe loeţie și pre. 

„ 157, L: 16 cărţi ale sate, - 

„158, 1. 2. pustietatea |. 9. că colonii lul T.—l, 17—18 Iustin. — L. 18 Cra- 

iului. — 1. 21 Mermorbe.—l. 22. Acesta iarăș.an.—l. 26. Gelimer.— 

1. 25. craiului, j i ! 
„1 10. unii dintr. a 

! 3 notă col [. Procopius, 
61, 1.:3. nici e făcut ca alte ziduri. + — 1 14 vtr -— 1. 25 înturna 

cu - | 

: 163. 1. 4 Hildebald nepotul lui Theud. — 1 s. de Rugii. 

„164. 1. 12 scurt, — 1..13 încurcat. 

„169. 1. 20 numele de Sloreni se sete Bulgarii; a treia, că Romanii nu
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perduse de tot Dachia cea veche. — 1. 22 zidite; a patra, că prin Ilun- 

mii aci numiți se înţeleg Secuii din Ar dal, curii lezne putea trece pre 

la Tunul în împerăția Romanilor. 

„ 166, 1. 5. cu cetăţile. — 1. 32 sai împreună cu vol. 

. 167, |. 5. Pannonia o ai avut. — 1. 23 Valachia şi Polonia sti Galiţia. — 

|. 4. col. 1 notă Carnioliae, 
„168, 1. 7 în rdzboiul. . , 

P. 169. 1. 5 a căror vedere. — 1. 7 cu petăr. — Le 11 Hronografie, — |. 24 

sta în contra varvarilor 

„1711 6 aduc aci: la anul. — 1. 183 Ionopyrghii , 

„172 |. 7 tarate, — 1. 26—27 Smornele. — 1. 30 acâla orașul. 

„173,1. ui Apollodor. — 1. 12 nu mult fe-a. — 1. 13 pentru inundarea.— 

la Ît zechimea, — 1. 21 albia sa, ca să. 

„17512 cuprinde Emilia, Toşeana. — |, 6 păzitoritor, — 1 7 şi perdend 
„177 1. 4 col. î nota Teophylactus. 
„178 1. 6 ati prădat?..— 1, 10 Perșilori, — 1, 12 Theophan: — 1. 19 mar 

netrebnică. [Nota 2" S$. Theophan ad un 4 Mauricii Aug. Katona în 

synopsi Chronologica. Notele 2 și 3 devin 3 şi 4]. « 
P, 179 |. 12 ca și pre fâre îl v&nase varvarii, ai râdit, — 1. 52 şi Avaril 

fugea; 
P. 180 1. 21 aci.aduse. 

P, 182. |. 6 însumi. — 1. 18- Ardagast. — 1. 23 fară Ghipes. — 1. 3 col. 1 
notă Theopylactus 

P. 183 1.1 Ghipes, | 

P. 185. 1. 20 Ilzachii, zegtzauyy owa <6 Taz, — |. 21 Ieachiul. 
P. 187 1. 7 era cea mai de sus 

P. 188, 1. 26 r-aă făgăduit. 

P. 189, 1. 8 celor din Dachia cea. — 1. 193 luntri.aă trecut viul, și supt -po- 
Ă zățuivea lui Prisc saă bătut, — 1. 20 ţinând mute cesuri bâtata, 
P. 190 1. 10 Iară vit s'aă prins. — 1. 12 soli sârguinduse. 

P. 193,1. 5 S. Theophan în Chronogi aphia. ă 
P. 194, 1. 24 căci pre soli l-ai priimit. , 
P.'19, 1. 1 col. 2 nota Leunclavius in Annalibus Tuveicis.— |, 4—35 în eundemn. 
P. 197, . 2. pentru că bate, — |. 13 încredințată. —'1. 27, Calundunia. 
P. 198,1. 5 şi cu rușinoasă pagubă ?. — |. 9. Iard împsratiil cu oastea carea 

| o acea cu Sine, prin Syria ai trecut în Lgypet, de unde întorcînduse 
în Lazica, ai făcut soțietate de arme cu Turcii), — |. 16 potopit. — 
]. 20 în 17 Iunie aă murit. — 1. 98 Orgnana. [ca nota î Iirtem IL. ce. 

„et Katona în Synopsi Chronologica. Notele 1--5 devin 2-6). 
P. 200 1. din urmă : ceia-lalți doi fil. 
P. 201, 1. 4 de înghimpul cunoştinţii. ]. 12 otări, ci pociu întări. cum că [Li 

- nia a 4 din notă, col. 1 se continuă în linia 1 și 2 nota col, 2]. 
P. 202, 1. 10 făcea uemului cu — |. 17 până astădi "1 plătește. — 1. 2 nota 

col. 1 ejusdem Constantis. * 

„P.'203, 1, 26 Sarachini, -- 1 2 „nota. col. 2. Constantis 1.-15 de pre de la- 
turi, - 

P. 205, 1. 17 stăpănea pre ntmurile. — 1. 25 dinșii și spre. 
P. 206, |. 4 nota col. 1 Sigebert. — 1. 1 nota col. 2 650, — 1. 4 antiqua, 

„4, 207, 1. 3 Mongoli. — 1.29, Monothelitele.
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„208, 1. 2, carele aii și început, — 1. 1£ pacea descricei lui Christos, — 
l. 15 ful li Justinian. —1., 17 anii viitori. — 1. 7 nota col.-2 688. 

209. 1. 15 Gebul, lezozhor, — 1. 23 ai pornit oastea, 

„910, 1. 16 Teodor, 

211, 1. 22 în Zocul lui Hasparuch. — 1. 1—2 nota col.'2 şterge Her aclitum.. 

213, |. 12 Moropaul. -- 1. î nota col. ! 2 Xieephor, 

214,.L. din urmă Cazaria, . .- 

216 ]. 17 Și Justinian 
218, |. 5 ridicat Leon. — |. 14 Aelconol. — 1. 19 ci cu “Terbellie. 

219, 1. 1. Săntelor îcone. — |. 8. nota col. 1. „ Theophan. —L 7 nota col. 2. 

ad. an. 3. 

220. 1. 19 şi 20 Artabasd, 

222,1. 6 dânşi! a-i robi. 

„923, 1. 10 de Helandii cu câte. — 1 11 şi pre apă. 
„224,1, 5 dșișderea serii. — 1, 8. Anii 764, 765. La anul 765 Nikifor așa 

scrie. — 1], 15 cu “mal, mulți — 1. 17. măre parte a Bulgariei. — |. 19 

Mischellei, — |. 29 doftori, se'l tac de vii din pept până la szirșitul. 

coșului, ca să cerce. _ , 

„226. 1. 9 asupra României... 

„927 1. 1 stricând pacea. — 1. 8 împăratul s'aii întornat fără, — 1. 18 Ada- 

ugă Stefan Catona. 

„229, 1, 4 Procatului, —1. 13 s'aii înturnat; 2 cei mai ma, Bulgarii încă 

s'aii temut, şi Saă întornat. — |. L5 adecă, în care aii lepădat. 

„230 1. 1 Bagagia |. It strâns norodul. — 1."17. pre norodul stă |. 27, A- 

mul 800. Carol cel mare. după ce au stâns crăimile” Ararilor şi a Lon- 

gobardilov, în anul acesta 800, în 25 Dekembrie prin Leon III. Patriarhul 

Pomei fu vestit împerat Romanilor, dară -să nu oblăduiască în Roma, 

ci în Germana. Aș sai înciripat de not. împerăția Apusului după 

324 de ani. precum “scrii Bavonie?) şi Catona5). — (La nota col. 2. 

se mal adaugă : 7 Baronius ad. îi. a. 8 Katona în Synopsi chron. 

Longobardorum.] | Si 

231, 1. 11 pre Bardane, — 1. 22 dăruia norodul. 

„231, 1. 14 încă mânândui pedestri, cu Icdfa lor, și nunai cu , junde și cu 

nude, carii "i blestăma. — |. 23—29 lăuda numai norocul şi sfâtul fiu- 
lui seu, al lui Stavrachie, 

p. 233, 1. 8 ca un dujman al păcil. —], 6 şters în 25 Iulie, —1. 6 ginerele lui. 
P. 234, 1. + nota col. 2. șters, — Ib. 1]. 6 ad. an. 2 Michael I Rancale. |. 4 

stâniu-i. o 

P. 235, 1.1 nota col. 1. pag. "483, , 

"9
 „236, 1. 18 de vergure de cele alese. —]. 22 a tom da. — 1. 1 nota col. 1. 

Grammaticus — 1. 2 nota, col, 1. Leonis V. Armeni. — |. 3 nota col, 1. 

şi Î. L'col. 2: Chronographica Naratione. | 

237, |. 24% şi 28 De aci mergând.- - 

238, 1. 2 norodul tot Vaii omorit.—]. 7 mult norod.—l. 3 2 nota col. 2: 8—12. 

239, 1. 12 Bulgarii neputând trece au pădit robii. — |. 2 notă col. î. p. 135. 

240, 1. 25 Aortagon. — ]. 6 nota col, 1, Regni Hungar. ad an. 813. 

241, |. 19 Aliduct, . 

242, 1. 5 acesta din Eginhard, — |. 7—8 Omortag. — 1. 12 Praucofuri, 

„243, 1. 9—11. Nu fără pricină am fost. scris, așa dară într "altă muncă a 

7 . -
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„248, |. 21 Tanţeș, 
. 249, 1. 15 Baăouto-Bozozss, 

478 
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mea [în loc de: am fost scris în dialogul pre carele voiam a'! typări 
cu Gramatica cea Romăntscă): ci nu m'aă îngăduit ţensura curţii cer 
împărătesci de la Viena, pentru niscai dujmani ai Românilor : 1. 14 
274. — 1. 20 la anul 837, și curiutele Notarului 'craiului. Bela la a- 
nul 904. 

„ 244, 1. 3 Mortagon. — 1. 23 Duzul, . 
„245, 1. 14 Ilidmas. — 1. 15 Savartiasfali. — |. 17. stăpânitoriu preste sine 

|. 29 şi siliți find a-şi lăsa (6ra. 
„246, | 26 Nagoiului |. 27 din Zavolha. Pentru că mergendu-le bine Tătavi- 

lor celor din Crimea vescâla, ce o au făcut asupra Tătarilor din cels- 
lalte horde. —1. 30 s'aă cuprins Mordra. - 

247, 1. 13 de acum, şi Ateleuzu Sau numit partea cea de sus a Jloldorei. 
Așa mărturisesce — 1. 24. Pucinachitele — 1. 29. 834. — 1. 4 nota col. 1 
”Ungricorum $ 1. i 

250, L. 3 pus fa loc cinstea, 
251, 1. 10 fiind acolo în învăţătura legei creştineşii, — 1. 21 cu fara și prin. 

soru-sa. — ]. din urmă era diaoș român. . 
353, |. 1 norodului, — 1. 192—14 părea neicilor. 

„ 254, |. 13 legea cea adeverată». 
255, 1. 3 s'au arătat și la anul 843, 

„256, |. 15 la dânsul să-i trimită episcopi. , 
„ 207, 1. 24—25 avea apusenil și resăritenii pentru Bulgaria, aceia totuși ni- 

mic |. 29 din Țarigrad. Şi Bulgariateste pricina desdinării bescricei lui 
Christos, — 1. 3, 4, 5 sterse cuvintele : fară nu pentru alt cera; căci-- 
bun creștin și mare pracoslatnic, numai cît era și. 

„ 258, 1. 2 Fotie Doniru accea sau afurisit. — 1. 8, 9, 10 şi 11 cuvintele: 
caril t6tă ocărmuirea. ..,... unde am învățat acestea arata sunt 
sterse și se înlocuescu cu : care lucru în forte mase pizmă lau adus, 
și pizma Sau îngroșat prin cuprinderea Bulgariei. — |. 17 redi pe 
Fleurypi) adaus la nota 1. col. î, 2. Fleury în Iist. Eccles. 

209, 1. 15 Dachiile amândoao. —'l: 21 bulgarii încă prin 
260, 1. BAgpiăeoy, —1. 23 drept aceea, carele scrie Sigebert, 
261, ]. & mic, el iaraşi — 1. 3 a nea iaste. 
262, 1. 26 Cortize. 

„ 264, 1. 19—20 familiile Zor, fugărind. — 1. 21 Turcii înturnându-se. — |. 1 
nota Belae. 

„ 267, 1. 5 sale ?a Radd şi impreună. — 1. 24 deregătorie în anul 903, forte 
1. 4 nota col. 2 Claudius Ptolomaeus.Li), 3, cap. 7. —1. 6. ad. h. ann. 
seu 903 sters şi înlocuit cu: în IZist. de septem ducibus cap. 25. 

„ 268, 1. 5 cu fuga, mau cutezat a-și rădica mâna, ci trimițend soli după 
269, 1, [1 Ayr. — |. 1 nota Ducibus . 

„271, 1. 80 pre Caduşa 
272, l. 15 Colocia . 

273, |. 15 La capenul supt el, precum 
274, |. 22 luând chizeși 

275, 1. 7 anii 903, 904 şi 905, 
„277, |. 9 Catasyrte. — 1. 27. Poth, 
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P. 306, 1. 28 Aida. 

P. 

P. 308, 1. 22 trimişi ai luă Ioan Pladislav îndrăsnirea. |. 24 «Bikeiza 5. — 1. 26 
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„978, |. 12 Pot. — îi. P egelor. 

„279,1. 23 tăria şi sirguiuța lui. 

„ 280, 1. 5 Baian. 

„284, 1. 16 cel din a doua unire adecă din sora. — | 25 Calocyr 1. 28 în- 

tre dânşii şi între Romani. 

„ 282, 1. 14+ Prea Sintei Născătorer. — 1 27—28 mănile DBulgarilor. 
„285. 1. îl Gheorghe, monachul, dură cine ra crede ? —1. 17 dintre cei mai 

- puternici. — 1. 2 nota col. 1. p. 582. 

285, 1, 1 Ostrovui Proten — 1, 19, câte suferisă până acuma. — |. 2 nota 

col. 2: $. 132. 

„286, 1. 1. “Anul 915. — 1. 18 Bulosud (la nota col. 1 să adauge l. 3 nota . 

col, | de pe pag. 287]. 

„287, |. 3 Anul 947. — 1.12 Pot. 1 5— 6 șters până la venirea Un uguritor. 

„289, ]. 13 Thcofanone. — 1. 14 Polieset, — 1. 17 in 2 Iulie. - 

„290, 1. 13 de fiară. Ci cu acesta nu o cidde. 

291, 1. 12 ţinut sie ca luată. — 1. 21 povăţuitorul lor Sfendosthlav, 

292, 1. 4 nota col. 1, part. 1. Ie ă | - 

„293, 1. 8 De a0.— 1. 18 şi să o ia. 

294, 1. 5 înaintea norodului, — l 23—24 şi ex ca Ruşi, — |. 2i şi așa Ro- 

mânii. 

„295, 1. 8 lui Petru îi luase mdrtea, iură Boy ise şi Roman, feciorii lui Petru 

"era duşi. 

„ 296, 1.-2 Zonara. Veţi anul! 963 și însemnă, că în anul acesta au trecut 

crăimea de la Bulgari la Români? 1, 26 Sardica, au tăbărit în locul bri- 

gagia. — 1. 27 acolo. 

„ 298, 1.'î1 să năvălescă până la 1. 28 Farsaliel. 

„302, 1. 17 Avid. Veqi și anul 976 despre Roman. 
a „803, 1. 2 esset zonus et noluit,. —1. 10—11 Așa dară S. Stefan, — 1. 16” 

ma putut... de la Roma trimisă sters și înlocuit cu ; încă mai 

ținea muite obiceiuri de Ia bescrica  resăritului primite, măcar că se : ple- 

case spre Apuseni. 

304, |. 17 Ardâlul? Ci despre potestea aceste mai multe a scrie ar fi a. 
„pierde timpul în zadar, — |. &'bota, col. î. Tom. 7, pag. 276, 

P. 305, 1. 16 udat şi uns cei ce. — 1. 30 s'au fost ridicat. — 1. din urmă IHet- 

rotmetul. . 

307, 1. 1-nota col 1. an. 47. 

căpătând inimă. — 1. 32. 1017. 

„ 309, 1. 1 soli din Pelagonia. —l. 15 5 Dipeniu. — L "2 nota col. 2 imper a- 

toris. 

„319, [: 3 deschizându-se împăratul, au aflat întrânsele mulţi bani 1. 16 a- 
cestea fugise în muntele. — ]. 21—22 Dobromer, 1. 26 Prusian. 

„812, |. Li-au urmat yrafestu. — |. 6 nota col. 2 chronologica f. 3. 

. 313, 1. 8 Bantineu, —), 11 Bazul. —1. 21 cum-că Araviy jefuesc 

. 314, 1, 9 Pterotul, —1. 12 e "fârte vestit 

„ 315, 1. 18 desdinat- 

316, 1. 8 Cuţomyt. 
7
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P. 817, 1, 28 a să apera. Porăţuitoriul oastei. Romanilor au Jost însuși muee- 
nicul. Au cădut 

-P. 518, |. 23 s'au busurcat şi Pau 
P. 819, 1. 7 nota col. 1. 794. 
P. 822, 1. 4 nota col. 1 p. 778. 
P. 323, 1. 28 zacurilor de lângă. — ]. 4 nota col. 2. Seylitzes. 
p. 324, |. 3 ostaşi împerăteşti mergând. — 1. din urmă Ciatari. — 1, 5 nota 

: "col. 1. Patzinacicor. " 
P. 326,1. 18 â za Toz9iaş 
P. 327, |. 24 Parapinac, — 1.5 nota col. 2, î, 215. 
P. 328 1. 1 nota col. 1.Schylitzes p. 853. - 
P. 329, 1. 15 Așa ntocmindu-se 
P. 330, 1. 12. Şi pentru că avea. 1. 1. nota col. 2. p. 182. 
P. 331, 1. 1 nota col. 2. Haner Periodi, 
P. 332, 1. 8—9 Afarrocatacul şi Rempeţiotat. —.1. 27 şi bătându-i i-au strâm- 

torat. 
P. 333, 1. 12. Copule, = 
P. 334, |. 3 Nichifor Melissen. — 1. 24—25 Coeren. —L 3 nota col. EA 415, 
P. 335, 1.20 hătendu-se Romanii şi Cumanil. — 1. 29 au fost duoyă&zso de 

aceiași limbă, — 1. 80 măna sa pre însuș Acus. — ], 32 Copulc, 
P. 386, 1. 9 aședat ca „paținachil — Î. 23 că ore-care Pudil, — 1. 23 Comanrii 

l. 3 nota col. zenticani. 
P. 337,1. 9 cuaerdiza, — 1. 11 în anul 1709 încă trăia . 
P. 338, 1. 5 au ţinut pacea. Vei și anii 1090și 1095. — 1.13 sămânţa și Bela 

orb încă a domnit precum. —l. 25 Paelilianilor. — 1. 91 cum anul acela 
la craiul. —. 6. nota col. 1. Bacşai. 

P. 339, |. 24 Schitele. — 1. 2 nota col. 1 dela Thuroczius în jos trebue pusă 
sub nota 2. — l. 2 nota col. 2 cap. 1. 

P. 340, 1. 8 _hamazoli. — 1. 23 Tenihorni Tewozuou, Tavroschitiei 
p. 34,1 14 Zeugminul. — |. 30 Hraneului, — 1, 2 nota col. 3. p. &, 
P. 349, 1. 8—9 Branizola, — 1. 12 perderea acesta. ! 
P. 343, 1. 1. nemului seu. — 1. 5 înturnat îndărept pe scala cea rea ÎN 
P. 344, 1. 6 nota col. Î. p. 16. —]. 7 nota col. 2, Leo Allatius, : 
P. 345, |. 5 răpesc și prădeză tote, câte le vin înainte ci şi oraşul. —1. 10 pen- 

tru-că fiind locurile deșarte, nelucrate și largi prea multă fiară. — 1, 97 
la olultă plute cu 500. — 1. 29 și neaflând acolo luntri, ca să pută trece 
au poruncit. —]. 33 'Tuoroschitiei. —- nota 53—55, 

P. 346, |. 12 au sitirit pre imperatul. — 1. 20 "1 prinsese schithele 
P. 347, |. 1. Stefan III, carele cu începutul. —1. 11 căci au murit 1. 26 să 

. înăvălescă în Ungaria. — |. 5 nota col. 1. 267. 
P. 348, 1. 17 au trecut de la marea ntgră spre Ungaria, nau aflat Paţinach; 

şi comani. — ]. 19 carele fugea din prinsdre în Baliţa. — 1420, Vlachii 
sau Jomânii Pau prins în marginea Galiției adecă în Moldova î. 22 
Comnen, la carele au dus Românii pre Andronic în Aoldoca lăcuia 

* Românii, carii de alți scriitori, ba încă și de însuș Iloniat, după aceea 
Sau nonit Romani și Sehythe 

P. 349, 1. 9 Bela II! și? însurase cu Maria fata sa; căcă serie Timon”):> Bela 
al ircilea mal înainte. — 1, 17 să-l arunce în mare, — 1. 23 Dachiile 
multă vreme, — 1. 27. 2% sters mal tărdiii. — 1. 1 nota'col, 1: f, 270. 

1
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„855, L. 2. 1152 şi 1122. — |. 5 az0 Di Eta mis fiti uat ndzet 1. 6 Scy- 
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30, 1. 1 şters: împărăţia Romanilor cea de la Pisărit. — 1, 8—13 sterse 
may tărdii, — 1. 14 Acila anul. — 1. 27 vitelor sale. _ | 

351, |. 1 şi au grăit vorba. — 1. 6 Gmenil acei fără de lege. — 1. 23 au 
vrut să facă, — 1. 24 prea roditâre 1. 17 t6tă: bogaţia, 

802, 1. 8 6stea sa au remas. — 1. 2 nota col, 1. Csatasi. 

thele de preste Dunăre. — 1. îl Tele. —1. 12 au luat Bela pre Mar- 
garela-. 

P. 354,1. 6 îndrăciţi acestia pucin, — |. 8 ci că prindend, — |. 9 nu trebue ți» 
nuţI scz vânduți — 1..26 munţii, curi să apară 1. 82 oprit, putea au- 
bla t6tă. — 1. 3% Hem, ci mai multe sau mal tâte 

P. 355, 1. 13 acățând porunca. — ]. 14 mânăstirea lui Sostlenie, — 1, 2£ dom- 
nia Alisilor. — 1. 1 nota Idem Choniates ibidem, cap. 

P. 356,1. 6 câmpului, neîntărindu-și tabera. — |. 19 dea încinge pre. — 1, Î 
i nota col. Î nu lipsesce nota ci este: Sethus Culvisius în opere chronol 
P. 357, 1. 5—6 Tuerocont, L. 19 omorind pre mulți, pre mulţi. — U 20 drept 

"aceea 

„999, 1. 13 Lesstatie. — 1. 23 Ben "ea, 

„963, 1. 29 carele i-ar fi făgăduit 
„864, 1. 4. Camiţe. — i. 1% ci curând după aceea omorîndu-se 
„360. 1. 3—4—5 au eşit când și când şi preste alții s'au purtat în Detăi. — 

„ 860, 1. 5 să se apuce, între caril. 1, G şi tătă bocrimea, — 1. 24 indelung 
- suferi năvălirile, — 1. 26 ostilor de la resăvit, și. Vasitie Bataţe al a- 
celor de la apus. L. 4 nota col. 1, „Aug. Cap. 4. 

„ 861, 1. 24 romani eu i-au primit 
„ 862, 1. 13 Schythe. De unde Varvarii mai mare inimă au căpătat la năoă- 

“liră i, ca și leii, ce năvălescu în ciurdzi, — Schythaj carele prinsese, — 
1.. 30 dicându-l densa că el... Şi totă mănia şi-o au întors, — nota Cho 
niates 

! 

7 

|. 15 zprozetadtazov uzoă av 

„866, |. 1.-Zn crăime fiul seu. — ]. 5 Cypsella. — 16 Irys. = 1. 10 roman 
ci făcend legătură -cu Romanii, acu acuși, — 1. 18 Cipsella. 1. 23 ză 
poizas: fa 05. — 1. 26 Cuperiu. E 

«367, |. 7. biserica, mergea, — L; 10 şi “fugari lutăndu-le partea. |. 18 şi şi 
pusese scaunul intrensul «. Mai încolo Nichita. se ie. sau zugrăvesce, — 

le 2 Hrys. — 1, 25 Camiţe. 
„ 368, |. £ şi-au. măritat ambe fetele, — 1. 8au-dobiudiz, de cum. —l. 19 la 

el pre_un prietin. — 1. 26 precum au şi făcut, Drept aceia ginerii: cu 
Emanuil Camyte mau mers, 

. 869, 1. 9 Batrahocastru.— 1. 22 Mosynopoiu.— |. 285 Pangeu.—|, 24 Siolenilor 
. 870, 1. 2.Chipsella, -— 1. 14 imperatul diploinat, că-i va, —- |. 21. Pentru-că 

pre Ivane. — |. 22 Alecsie Paleologul. 

. D711. 8. Agyezotuzuus adoăv hzats, — 1 7 0 sis Nodialsuuu, Peouzibs 1. 18 sau 
sculat și Roman, prinţul Galiției asupra „Moldovenilor 1. 23 oile cele 

rătăcite și netunse, — ]. din urmă la el, cum au şi făcut, după cum să 
za areta la anii viitori. 

„872, 1, 13 cu machina aceea și la umplerea șanțului 

„373, Î. i prin Tempele. 4 Cranyțe. —1 9 - Prilapul și pre Camyţe încă 

Cronica Românilor, Tom, III, | : - Bl
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Pau fugărit din Thessalia. tot. 9, Stan. = 1. 12, Irys. L. 19 Caloian. — 
IL. 28 fil sântei catolicesci. 

374, 1. 4 prea dorit părinte, — |. 24 mărturisirea lui Pretazat despre. * 
375, |. 11 prin proporeduirea lui, sau botezat. — 1. 19 au primit preoţi 

grecești. - - 
P. 376, |. 22 Belesbugd, — 1, 25 sfirzindu-se' acestea, : 
P, 377, 1, 15 face şi sluji tâte. — 1, 17 să aibă ei cea mall. 27 Petru, şi 

: docrii împărăției mele incă nu să zor desdina, ci ca chiemat îubit fiă 
a-lii preaosfinţitului și apostolicescului scaun din Roma, și al verhovni- 
cului Apostolilor Petru voiu remânea. 

9
 

P. 318, |. 3—5 şters de la dodo lucruri... până la a doa. — 1. 12—14 sters 
de la iază rușii... până la trebuit ţinut. — 1. 14—15: Aşa şi este u- 
nirea, : 

P. 379, 1. 1 Brandizuberului. — 1, & lângă hrisocolul 
P. 380, L. 9 să avem părintescă erije. — 1. 27 următorir ser pre următorii tei 

1. 33 dAnagnia. — |.. din urmă. Domnului, 1203, în. anul” patriarchiei 
Domnului Innochentie al treilea 7e, 

P. 381, 1. 19 bine-cuvântaţi și încoronați pre crail. -L 24 câți vor putea fi 
1.26 să va lua de pre. —l.1 nota col. Î. Nr. 

P. 988, |. î Brandizuber solul craiului Ioanichie și “srehiepistapului Vasilie 

încă i-a poruncit Tnnochentie, ca primind. 

P. 384, 1. 2 ce se chiamă Cheve. — 1. 11 să o aşede cum să curine, almintre- 
lea nu ta putea trece, 

P. 386, 1. 12 apol ca-craiu. —1. 21 Dandului, — |. 22 Doloic. 
P, 387, 1. 12 Dijmoticul, —1. „19 Eric Dandul. — |. 22 Ioanichie încă a po- 

__ runcit, | - 

P. 388,1. 1. Kos%ăs, --1, 19 Redestad, 

P. 389, 1. 2. Serra și stricat zidurile ei. 
P. 390, 1. 9 să scie alta fără să. —1. 25 Mosinopoiul. — 1. 27, ai să zagage 

foias da, == 1. 82 căci Romanoctou. 

P. 391, 1. 10 morte mulţi multe scriu. — |. 13 dice : «Este veste că, capul |. — 21 

firăstrăul zews3iw mâinile, — 1. 29 românesc accitaque in auxiliam. 
l. 4 nota col. 2 Assemanum. 

-P. 392, 1. 25 poreclit Schylo-loan. — |. 28 Borila. — 1. 29, Seithida, Da Soia 
zi Yauzzie et, au apucat. — 1. 30 la anul 1222. „ei înstună, că 

de ar fi fost “adererate, “câte bârjesce  Grecuţul dcropolita asupra lui 
Ioanichie sai Ioan I. Imperatului Tomînilor și Bulgarilor, prinții Mol- 
dotei și ai Valacjuiei dintr'un început până acum war Ji primit, ca se 
pună numele de Ioan înaintea numelui lor celui din botez; iară acesta 
o ai făcut puruven pent pomenirea lui Ioan I, și pentru ca să mărturie 
sescă, că nui ipiterinii, cari suntem de a stănga Dunării, măcar-că grecii 
ne-au porecli! Sehythi și Comani, tot de un ncua sîntem cu Românii cei 
dea «dicptu Duărei. 

o 

P. 393, i. 11 Bacpei, --. 14 slomic, | 17 103—106, — 1. 22 Bulgarilor, 
încă: am arctal le anii, ce cuc urmat, După cenirea Bulgarilor, care 
Sau. — 1, 2 neta col. 2 Puhsai. o. 

P.. 394, 1.13 veche se crea geeși, — 1, 16 mănăstirei de Za Cimpu-luny, în care 
sE ie că mn stieu acesta o au qidit.
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396, 1. 14 m ză pub poză, — |. 16. „Borila. — 1, 19 ci soțiile ostenindu= 
se |. 2£—25 sters și cu mult mai nainte ati fost. 

. 397, 1. 2. A treia: ca oerii, să nu fie datori « mdrge afară. de patria sa 
la oaste cu cheltuiala lor, fără nuiai cu a o atului, —1. 3. A patra : 
ca nic! un strein.— 1. 8 cumpăra bunuri stătătore. 

. 398, L. 23 dat prin Pouca, feciorul lui. 
„399, 1.6.7. 9. Ruetel. — 1. 16 prin lacul ce să chiamit: Tnenpotae. — 1. 17 

Xoghebie, |. 18 Arpaş și dacolo pr in rîușorul acela se sue până în munţi |. 
şi din munţi. — 1. 19 qui dicitur Corţ, — 1. 25 Bindgol scaunul.— 1. 30 
Budrugului. — 1. 31 Nicolae, şi al Suprunului, — 1. 33 Mușunulai. — 
[. 3£ în anul 20 |. 1—5 sters de cit carele... . până la finele 8.- 

„ 400, 1. 1 nota col. 1 tom 2 p. 59, 
401. 1. 1 nota de la Varoş până la Boralt. . - el din urmă el va putea isprăei 

causa, 
„1. 2 și a missenilor cu apele. 

. so l. 19 Reghen şi Zicea. — 1. 29-le-au fost cuprins, (Ca notă 1 Dipto- 
matarii reguicolare, tom, 3, —1, 1. nota col, [. 2 loannes 1. 4 nota 
col. 1 3 Ios]. 

„405, |. 2. Mohal, Debeceriul de jos, Debeceriul de sus, —]. 8 drept aceea 
„vrând să;— 1 Î-+ Gad. 1. 16 Leustachie,: — 1. 4 nota col. & & cumpendiario 

407, 1. 1 alt fopareh ţinea. — 1. 2 nota col, 1 diplomatarii. 
„ 408, |. 2 de munţi o parte neumblată, — 1. 9 s'au biruit și Sau inivins, |. 15 

Romei, pentru că ucarnd ţâra aceea ali 2piscop, fară « de Patriareul 
„Romei, biscricei Rumci "i plătia pe an. 

. 410, |. 12 să împedecăm primejdiile acelea, ca să nu aibă numiții calachi- 
prilejiii, — |. 28 Theodor Lascare [ca note : ii Jos. Simonius Assema- 
nus in Calendario Tecl. universal, Tom. 5 part, 1. cap. 3.] 

2. Raynaldus ad, anu. 1234 N.ris 38. 59, 
3. Aloysius Geerra in Epitome constitulionuni Pontif. Tom 2, p.271. Nr.16, 
” Georgius Acropolita în Chronico compend, cap. 31]. 

„411. 1, 1-—2 (eraiul Bulgariei), —1. 3 Bulyaviei.— 1. 13 Irina şi au.— L 1. 
ina cu feciorul și cu noru-sa 1. 283 ayzoztoxhos 

412, 1. 26 Dunării, uifându-mi de fraţiă şi făcătorii de vine, cari cra de a 
stânga.: 

„413, 1. 4 şi Cumaniel craiu» negândind. — |. 14 Cadan s'au zăcut a fugi, - 
fară Basii sau înturnat veseli, şi lepedând a mele să ospeta, când Ca- 
dan i-au asuprit. i . . 

„414 1, 24 Ton IL, | 

-4lă, 1. S cetatea, ei încă s'au înturnat în Țurigrad, şi cetatea aceia,- —L 20 au 
fost răposat. — 1. 26 Greci sau Roincil. 

„416, 1. 22 crăiască să placă imptratului. — 1. 30 sângelui. lui, Cristos celui 
_ restiguit, ca să te scoli întru ajutorul Cristosulul ţeu. , 

„ 417, 1. 25—26 îată am primit a doutără cartea Sdnţeniei Tale şi pre 
„418, 1. 12 Zalum. — |. 25 anul ciitoriu 1247 

„ 419, 1. 20 nu s5 nărărese istoricii, 

„420, 1. 15 Iaşrasar. — 1. 29 loan at lui Asan. 

„421, 1. 12. 500,000: —1. 26 prea, secur, până, - 
, 42, 1.28 episcop «poi pre mal. — 1. 10 ca carea nu s'au mai făcut, —1, 1 

de abia au scăpat, =: 1. 12 frățâscă sovte din.— î, 17 ne-au spus ciusti- 

4



P. 423, 

P, 424, 

P. 425, 
P. 426, 
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tul episcop. — 1. 26 să fie fost alta.— 1. 29 scris el, și numai scriitorii 
cei ini târqii au scris it în loc de R, pentru-că 
|. 15 prin unii Sași adecă —1. 20 iaraş pentru slujba şi credința 

|. 1—2 nota col. 2. Szetstnyi. 
1. 18 Romei, făgăduindu-i și aceca, că de nu să va-pulea face unirea 
fără de sobor, — |. 1. nota col. 1. Freyerus, 
|. 7 Marița. — 1. 22 otar riul Hebrului, — |. 24 Nevstapoiul. 
1. 10 însciințare tuturor celor de acum. — 1. 18 din varmegia Clușu- 
lui, Zelaul și Tăşnadul din zarimegia Solnoculuy. — 1. 28 scutiți și înain- 
tea judecătoriei vre-unuia a sta să nu fie detori fără numal înaintea, e- 
piscopului. ' 

P. 427, 1. 2 în asul 1273. — 1. 30 ne-am nărărit ca pentru că.— 1. 1. nota in 

_P. 428, 

P. 429, 

9
 

HI
 

O 
HU
 

79
 

HU
 

„430, 
„431, 
432, 

„483, 
434, 
„435, |. 8 împeratului Jo zn Vataţe. — 1, 7, Aşa dare s'au Bătut.— 1. 9. Prestea, 

Analectis tomo, 
| 

|. 5 cu munţii și cu tâte ce să ţin, —1. I4 traiul mumitei casel.— 1. 24 
face prin dânșii. ” 
l. 3 fraţilor, spre folosul numitului. —1. 11 face muiita casă şi ma- 
gistrul —l. 19 veni zire-o 6ste. — 1. 2] țări! aceia să fie.— 1. 27 şi prin 
dânsul casei. Ilaspitalului de la vîul Oltului și de la munţii. 
|. Il fraţilor trebue să fie. — 1. 25 Deci ca casa. — 1. din urmă JMugoliu. 
l. 3 numele qisei case, i 
1. 3 judecata crăiască după plăcerea ei.— 1. 29 Cumania ? de rom "lua 
pentru cumania tot pământul. | : 
|. 22 Chirţ., —1. 30 Voleu.— 1. 27 Mihail IL. 
|. 1. nota col. 1. reges tu anno 

aceste sau — 1. 2 nota col. 1 e. 54, 
P. 436, 1. 4 Didimotie. — 1 17 7oy zevdagv a 5z05 <dty Pâaov 0ăgov 052176 

- Ooyptăs Za săVuyazei sir a pauBpov —1. 30 să cundsce că fiul 
P. 437, |. 18 zpbs 0. Rahtuavv, , 
P. 4538, 1, 13 Theodor Lascare i-ai închinat, — 1. 20 Stefan al cincelea 
P. 439,1. 1—2 Lescon, —1. 4 Secuilor, şi a Românilor, Beszeninilor, Ismaelite- 

Tor, a şişmaticilor. — 1, 12 Theodora, & doua fată o au dato. 
P, 440, 1. 31 s'au grăbit la Enos, 
P. 441,1. 7 Bizia. — 1. 29 Zei, banul, - 
P. 442, 1. 20 şi va întorce Mesembria. — |. 23 o au tămândat cu: 
P, 443,1. 8 Buluzlau. Ă 
P.444, 1. 25 craiului Ungaviei, 
P. 445, |. 13 Turda, decanul atunci, — 1. 29 Ținco, supt. 
P. 446,1. 3 Murăş A 
P. 447, 1. 3 asemenea de maulte ori st fălea. — 1, 19 șters : cel întâiă născut 
P. 448, 1. 20 lângă sine. Lahâna. — |. din urmă ostași, pre ostași i-au prăpă- 
” dit. — 1. 1 nota col, 2. pat. 1. - o. 
P. 449, 1. 2. Tertere; căci atunci au trecut la Noga pentru. ajutoriti». — 1. 30 

s'au fost jefuit, E 
P. 450, 1. 2 nota col. 2 Andronico senioare... „lib. 1 e. 20, 
P. 451, 1. 27 aceasta ca să le | | 
P. 459,1. 1 "i întețea, lucrurile, — 1, 2. acolo unde şeduse.— 1.9 nici 6meniy, 

_ mică dobitâcele [ea notă 1. 2, col, 2, Moldaciae pag, 103 seq]. 
P, 458, L. 17 dice dinsul, că
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„454, 1. 18 căţeaua Moda. — 1. 19 Kuzooăzots [Ca notă : 1. Procopius de de- 
dif. Lib. 1. cap. 6]. - 

„ 455, 1, 16, 1318. Vegi pe Cornides- — 1. 21 Andreiu III. 
„456, |. 24 Zumbotheli, — |. 2 nota col. 2, pag. 530, 531. 535. : .- 
457, L 12 Șincului mare. -- 1. 25 în care şade și judecă 

458, 1. 24 făcut iarăși forte 

459, 1. 24 că avea prepus. — 1.2596 Butgaviei 

4600, 1. 2 unil dintre Bulgari. 

“461,1. 6 Eltimer, fară Eltimer avea, — 1. 13 Radostlav.— 1. 95 au ritădat şi 
înghiţit. 

. 463, 1. 8 vedi anul 1258. 

„464, 1. 8 Colocia. — 1. 24 asculta-pre el. 

+ 468, 1. din urmă fără de ere-o primejdie. 
. 469, Rodna, Comitatul ——, — a 
„470, 1, 10 Iiad.—1, 17 dăruirea actsta a nâstră, —1, '20 ascunş. şi apr iaţi 

pentru-că 

„471, |. 24 Şucocna . 
„472, |. 2 la o metă, ce iaste Zân vă cale, de acolo să sue pe dălma aceea, şi 

cine la o metă, care este. — 1. 12 Anderca 
„473, 1. 11 scrie Gregora : «Impăratul. — 1. 28 Șadşeica . A 
. 475, |. 8 Hrisovul acesta se află la Cornides,î) şi sună aşa: «Nor, . .— 

i. î6 craiului nostru, pe cari i-ati fost trimis domnul, craiul nostru, 
întru ajutorul 

[Ca nota: Daniil Cornides Ms3, Dipl. Tom. L. p. 236]. 
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476, 1. 23 Suhutard. — 1. 1—2 nota col. i şters. . 
471, 1. 32 făgăduit și făyăduim, că tote 

479, 1. 7 numitul comitul Nicolae.—1. 25 la anul 1301.— 1. 27 ținea încă închis. 
450, 1. 17 din Creuţ, Gin Meşendorţ. — 1. 26 Didimothic” a 
481, L. 24 şi Inaş | o 

482, 1. 8. (Moldoveni). de împăratul. — 1. 26 şters ajutoriii sati întru. — 

483, |. 13 Bulgariei, macâr că craii ungurești s€ numia pe sine și crai Bul- 

gariei, care nu 0 'aă avut. —]. 2 nota col. | Valachiae part. Z. 

„ 485, |. 10 stratopedarchul şi pre 
487, 1: 19 ci și pentru. — 1, 25 dâmna temând 

488, 1. 3 nota col. 1 $ 212. n. d, 
489, L. 19 lut Mihail, și luândul fără de inuncă, Sai grăbit la stea hi 

Mihail şi tăind. — |. î nota col. 1 Cuntacuzenus 

„491, 1. 15 de ambe atu: ile nici putea merge mai încolo, nici putea 
493, 1. 2 Etul, Ctenia, —L. 3 Diampoiul 

„495, 1 3 nota col. 2 $ 43. 

„497, 1. 9 Prireditorii îndată,j— 1. 10 vestit venirea nemicilor, —1, 16 săge= 
tătorii, Qic Gete. - 

„499,1. 5 Olyhard. — 1. 22 Banefeuldea 
„500, 1-10 Şters : Acești trei: doiuni ati domnit 45 de ani. 
. 502, |. 20 pre Elena sora lut,—]. 2 nota col. 1. Chronicon... vine ca nota 3. 

„504, |. 21—22 că şi Ludoric I încă mărturisesce. — 1. 26 şters : Vedi şi 

» anul 1360, ” 

„505, L. 30 săl dea numitei mănăstiri, 

„ 507, 1. 6 fiul lui lui Ciama. —, 31 Gegul. —1. 32 Viadhit,
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- 908, 1. 28 lu Alexandru? Dâră că fost murit Mihail V, Asan, și Susman __ă fost al doilea fecior al lui Alezrandru ? 

51, 1. 15 în Oa. - 
545, |. 24 Cracae - - 316, 1. 8 de amândoue capetele unul. să.—l. 6 şi căgend copacii.—l, 3 nota col. 2 Sarnicius 

- 517, 1.5 hinigsberg 
319, 1. 11 Zood, horș 
520, |. 1 Dragmer.— 1. 15 Raguzei 
521, 1, 24 Petru Muşat sui al doilea ă 523, 1. 5 (Breviario chronologico) 

- 504, 1. (Obiceiul cel primit în , crăimea, — 1. 21 fâră de ere-o părtinire 
525, 1. 20 Bavcia 
528, 1. BL la ani 1350 şi 1338 
529, 1. 30 domnit săi saă de divegători! 

l 350, 1. 10 rebelir și resvrătitorii ai 533, 1. 7 a mai multora 
536, 1. 1 nota col. 1. 1 Cromerus.. 

. 537, 1. 6 pre Anca . | | „539, L 8 că tărgul sâu Seret, —1. 19 şi pre norod să- învețe. — 1. 25 pu- 
lerea, domnia, stăpânirea 

. 840, 1. 3 nota cul. 1, Purldingus 
„5, 1. 1 Peiaceriei 
„543, 1. 20 nostre lu Ladislar. — 1, 23 prea luminatului "Domnului nostru 

Ludorie, craiului 
545, 1. 2 Bocico, — 1. 25 în ce cetate s'a putea pune 
546, 1. 5 Creavici 
547, 1. 17 Woidenoh — |. 93 Turehan. — ll, din urmă “4 Yom ușura 

» 548,1. 14 comiţilor nostri în locuri, —], 1 ca notă. Ianer de vegib. IMung. ad. ha . 890, 1. 4 1378 : 
591, L. din urmă cu 14 |] lângă sine, adecă fe. care dintre dinșii cu câte doi „ nâniși lângă sine, să jore 
592, |. 2 Tomaș-faleu, — |. 28 în semn de jale; în Ungaria încă « 2 uni ai 

finut jalea fără de. - 
, L. 9 tutorului saă prlatinudui Nicolae Gara 

2 nota col. 2 Han p. 132 
«8 nota col L. Libr. 2 

2 şi de sau şi învins, — 1. 14 dară care ciţi ani —1. | notacol î 
" Fejtredri, — 

538 1. 20 şters craiit. — 1. 26 şters credincioșilor noştri 
560, 1. 2 nota col. 2 409 ex Caresino. 

_
-
—
 

„662, 1. 7 suferind sudordse osteneli.—l, 24 Thuthamir.—. 34 cădința «ora. 
„D64, 1, 9 din Valachia, cui vor : 

565, 1. 20 supuşilor lui, iară 
567, |. 6 cum scriu -aceştia 
569, 1. 9 domnul şi moştenul, ținuturilor 
570, |. 13 Sai vedut a fi mal dirept 

„ 97], L. 28 de fală goală Turoţie 
„572,1. 8 mers acolo curând după aceea cu dună 6ste și după
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P. 573, 1. 20 Voleul 2 

P. 574, L. 20 Xastasie: — 1. 24 Mircea vodă și pre Turci, cari Jitsese chiemaţi 

întru ajutoriă de Alivceu Vodă şi că ar 

P. .575, |. 10 care spre hula mai mult a ungurilor 

P. 576, 1. 28 Germanilor sati Nemților. — 1. 32 și pre acesta curcariti 

P. 578, |. 12 Bine gice aci Enghel,. —1. 24 Witold - 
[ca nota 2 vine Jlem Doghiel [. ec. pag. 597] —. 3 nota col. 1 3 loan Christ.— 

1 1. nota col. 2. 4.— 1. 3nota col. 2. 

P. 579, 1. 17 prea înserinatul pyint şi domn - 

(ca notă 2 Carolus Vagyner în disertatione de Cumania No. V]. 

P. 580, 1. i persâna nâstră cu dsteu, Omenii și olă puterea ndstră asupra. — 
]. 14-şi de acolo întorcându-se și le ale sale înturnându-se. 

P. 5S1, 1. 23 măcar cum să se împedece 
_P. 585. 1. 26 voevodat dsră lati dobândit Vlad de la Mirea +odă, și numai 

Yau întărit lui prin Vladislav, — 1. din urmă că de mau și Jost Ă 
P. 586, |. 8 Basarabia, și încă şi după ce ai dobândit el oră-cum Basarabia, — 

]. 2 nota col. 2. Turoczius 

P. 588, l. 1 nota col. Î. Franzes - 

P. 589, 1. din urmă Iuga ai gidit oraşe 
P. 591,1.6 Ela făcut şi cetatea. -- 1. 27 cetate Celdste î în oraşul . 

P. 593, 1. î nota col. 1 p. 96 | 

P. 594,1. 7 nota col. Î 1417.—1|1 nota, col, 2 Giocani Nicolo  Doglioni nel - 

P. 596, 1. 2 herfogului din Burgundia. — 1. 19 comitatului de Cluș.—l. 1 nota, 

col. 1. Maerii 
P. 597, 1. 12 cei lalţi alleați aşa aii ajutat. —1, 23 «vocem jucuaditatis», — 

1. 30 jam quia consansuini - - 

„598, 1. 1& Pocuția: ! i 

„ 603, 1. 20 şi au primit > Așișderea” serie Dlugoş?), iumai cât adaugă, că și 
doamna lui Alexandru cu fost cu el, precum şi crăiasa Anna cu Vla- 

dislar şi că Alezandru au dat prindul, nu Vladislac, 

(Ca nota 2. col. 1. vine: Ioannes Dlugosius ete] 

P. 605, |. 6 şters sai Amuat II. 

P. 606, 1. 15 Mircea 1. Veqi şi care le voiii-scrie din Duca la anul 1430. — 

1, 2—8 nota col. 2 şters Joannes Dlugossius etc. 

P 607 1. 15 pentru-că „Dlugoș 1) chiar dice, că au fost născuți din două mu- 

mdni; dară şi mai veti greșeşte « treia, pentru că ultându-şi ! 

[Ca nota I. Col. 1 loan Dlugosius Lib. 11 ad-a 1433.—]. 1 nota col. 1 2 Antonio . 

P. 605, 1. 10 asupra crugecilor - “ 

P. 610 [Ca nota 2 vine Ioannes Baptista Podesta. . .]. — 1. 2 nota col. 2.8 

Martinus 

P. 612, 1. 10 vara viitore dimpreună să să 

la
ta
” 

P, 613, 1. 10 prin tatăl-seii Giurge Dragomir.—l. 146 Mircea. Poerodului Vulachiei - 

P. 614, L. 2 1425. Peqi și anul 1120. . . 
P. 615, 1. 25 Cmielocul 
P. 619, 1. + Rusia şi Podolia, nu numa. —l, 5 cu Tătarii i-aă şi. — 1. 21 tu- 

turor este neplăcut. . 

P. 620, 1. 2 nota col 2 p. 607 
P. 621 1. 21 Ci mașteha lui Ringala. — |. 2% turcesc (după . Peisonel și Mivon
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” namai imtntenese de la Dracula) cu sine. — |, 22 In două punturi. —- + |. fnală şters: a treia că numai din mintea sa dice, că, — - „622, |. 1—2 șters Stefan Ul, ai năzuit la turci, şi tace pre munteni, sai 
nu-i bagă în tre-o samă. —], 92 pentru seimul (adunarea țărer). 623 |. 3 nota col. 2 Daniel Cornides, - 

„624 1. 26 cea de cătră apus. 
627 1. 19 nu suntem 'mântuiţi 
626, |. 19 condiţia acesta, ca atunci când | 
629, |. 9 scâtă curte de la. —1. 25 care parte Ze-ar înoi , 630, 1- & cu românii cei proști. — 1. 13 trecuţi. Vezi și anul 1399. —1. 3 

nota col. 2 Allatius Add, ad ” . 631, 1. S vremea acesta era, 
„682, 1. 5 Fadulah. — 1. 20 1439, — I. 3 nota col. 2 tom 1 p. 1298 et 1235 633, 1. 2 au strins tâtă bocrimea. — |, 4 între legile ţărel. — 1. 17 remd- 

" nendu-i muerea 
Li 

Volumul II-lea 

» 1, |. 1 Sigismund. — 1. 10 Ladislav VI sau Posthium, adecă născut după ce 
au murit tata-stu, Născind pre Ladislav VI, Elisaveta au şi trimis. — ]. 15 era mai numar. | 

2, | 18 şi sau numit. — 1, 5 nota col, 1 £. 465. — I. 1 nota col. 2. Thu- roczis f. 242. Bonfinius f. 418, —1. 9 nota col. 2. Caltimachus ș. 456. Thuroczius f. 243. Bonfinius J. 421. Roca f. 35. [Ca nota 5 vine. cea-ce În tipăritură e pus sub nota 4]. " 
5, |. 17 cartea 17, Ş 2. 
6, |. 8 Beglevbegul. — |. 13 se deștină de Turci. 
9, 1. 26 carele în orl-ce hatae ai fost, 
11, |. 8. ci eă mai cred, - 
12, 1. 14 dăgendu-l, —1. 16 judecat & fi lucru. 
13, L. 13 peceţi. <A vegestru tot lu acelaș Doghiel sună precum urvutză : 

« — 1. 15 cetăţile Zlozin. — 1. 26 vița și porodița sa. — 1. 27 lul cel, „14, 1. 15 să se izhindâscă, — 1, 19 o-aă cuprins. — 1. 29 rudeniile, » 15; |. 18 carea cu osîrdie. —1. 20 Masazzuză, — 1. 39 năduia. 
„18, |. 12 pre Dani, și mult năcăjinduse de dinșii, aă chiemat pre Turci, 

cu al căror aajutoriă mai au stins pre Dani; — 1. 13 nu atita. — 1. 20 
ochii, 

P. 19, 1. 23 pacem quoque cum Moldavia firmam paetus est, — ]. 27 Druculu. P. 20, 1. 27 Joann de Iuniaa, . : 
P. 21, 1. 10 chenez, și maj. 

"P. 23, 1, 12 Odrovas. 
P. 24, 1. 15 Ilie Petrus, — 1. 24 Doghiel, dintre care, 
P. 25, |. 13 t-aă mustrat, | | 
P. 26, 1. 13 sună urmind: «Joan. —l. 1 nota col. 1. Leunclatio. 
P. 27. 1. 20 greutăţile, care le supoartă proști, 1.30 pricelegidnele cele pri- 

vale, 

„ 29, L. & era numa! canonic gencrariu şi vicariu, 
.. 30, 1. 27 unde sau și mai întărit, 
» 31, 1. 19. carele cu bagyajia, 
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„58, 

„59, 
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66, 

67, 
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69, 
70, 
71, 
73. 
74, 

76, 
77, 

P. 78, 

75,. 

489 
RARA a aaa 

|. 21 în mânile craiului în tot anul. — 1. 33 se făgăduise ; pentru aceia 
1. 6 Sau și împotrivit. 
1. 4 1453 

1 2 nota col. 2 Lilyo.: ” 
|. î şi urzitorir şi perzătorii cetăților, — 1, 18 Gre-care Român -. 
1. 32 Trabizonta 
1, 25 Olcovieţ, - N . 
l. 15 Gorelie, l. 2. nota col. |. De-seriptione 1. 6 .numal încîtuirea 
Viadilor, 

1. 20 Bacşai 

1. 28 despre care tragediă; |. 2. nota col. 1493; 1. 4 nota col. |. 
nota q. 

„1. 1 tăerea capului. — 1. „16 început a-și câztiga sie prietini, 1. 2 Ve- 
res de Fanaș. 

1, 11 credincidselor stujuelor — 1. 85 ca de aci încolo, 
|. 32 nobililor românescă inaintea acelorași nobili, iară asupra nobili. 
lor și a chinezilor, 

1. 15 Paţinachi și de la Komani. 
1. 2 nota col. 1 Ranzanus 1. 3 nota col. 2 Lakies. 
l. 16 Sânrăsii 

]. 14% domnului prea stăcitului craiu în părțile Russiei şi în fața dom- 
nului, sau in faţa domnilor; 1. 21-- 22 eşi ucrătorii la trebile sale. 

]. 1 nota Lafics. 

l. 31 cum reu vrea Bacşai. 
1. 6 Făgărașului. Ci Ilaner ?) arată, că Omlaşul mau fost în ținutul EX. 
găraşului, dicend : «<Omlaşul. — 1, 12—13 «In anul următorii 1461 sul- 
tanul. 

]. 20, 21 Biăâov o Apazojhiv, - 
|. 3 asupra lui, de s'ar muta domnia și pre [. 22 Porții. 
1. 14 Ja sdocatura, — |. 17 zpatăafioyv. — 1. 30 între doași, Pricina 
resboiului -să Qice « ji fost acdsta : Prinţul, 

1. 28 in tabera imperătescă. 

1, 19 tabera împerătâscă turescă, 

1, 30—31 şters și botesendu-se, 

1, 24 in deregătoria sa> Omagiurile acestea nu pentru altă ceiu le-au 

poftit craiul Cazimir, fără numai pentru că Jatiaş, craiul Ungariei 
tot âmbla in câstele lui Stefuu V, cum sau arttat la anul trecut, şi 

- mai pe larg se ta arta la anii viitori. — 1. 3 nota col. 1, p. 428. 
1, 22 Ghereb din Vingart. —1. 3 nota col, 1. Csatari— |. 1. nota 
col. 2 Nadinyi — 1. 5 nota col. 2 Latues, 

|. 3.-Bacșai — 1. 6 Dionisie de Seci. 
1. 15 din Dindeteay satul — 1. 15. 16 Sabatea. — 1.1 nota col. 1. Badran 

1. 18 miada npte şi dintre. - 
l, 7 farigrad 2 — 1. 1 nota col. 2 Naddngi, 
l. 1 «Sântul Gheorghe şi Baziu. 
1. 3 diud —]. 24 dintre căpetenii. . 

1. 13 fără de pinteni, aceluia. Pre acesta, —1. 34 și măear-că Var fi, 
1. 5 oprindul şi de la — |. 18 ca să vină tiu in. 

1. 7 nota col..], Lib. 2—1. 10 nota col. |. Podlușăni.
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. 79, . 4 Moldover ca a unei ieri. — 1.5 cu buturile, — 1. 27 de când să Dome- 
nește de 6meni. 

- 80, 1. 15 prin cuvintele : nonne digne meruit a nobis castigari ? - 81, 1. 25 pertinenţile lor, — 1. 30 prin numiții prelapi și baroni și chiar 
- se cundsce. 

„ 92, 1. 24 în 31 Dechemvrie — 1, 29 Gherla — |. 33. Ituşii, 
. 85, 1. 12 românului aceluia nu-l spune, 

84, |. 22—93 Iuzilon. 
86, 1. 1, cu urechile tăiate, 
87, |. 17 cu Lusaţia — 1. 23 câte au poltit — 1. 4 nota col, | valachico. 88, |. 24 anul 14. —1. 30 Dombvrociţa. 
89, |. 7 Suhodolie — 1, 25 Dobestay Bissobski 
9], 1: G despre orânduele. | 
92. 1. 3 Sonmersberg 1). 
93, [. 18 patru dile nemai eu apă —l. 2 Sau boerit atunci tocmal. 
94, 1. 2 totuşi custă facă vreo-câteva, 
95, |. 2 unil dintre tâlhari aceia — |. 15 ajutorului celui de sus. —l, 5 nota. 

col. |. Genebrardus. 
96, 1. 10 și pre Ioan Huniadi. 
97, |. 2 Crimea — 1.-1 nota col 2 Constans. 
99, 1. 30 craiul şi craimea Poloniei. 
102, 1. 7 Inturnându-se Stefan — ]. 18 Stefan și de ostaşi! luț, 
103, 1. 19-20 atâta tătărime cu imperatul, — ].21 hoerilor, căi sfătuia 
104, |. 12—13 înă periat, cât le-ai. 
105, 1, 2 nota col. 2. p. 105. 
107, 1. 9 Moldover (ajutat find. — 1. 28 Aea polului, 
110, 1. 3 Tepeşul. — 1, 21 cel mal amar Şi mal erâznic, 
11, 1. 12 ci aceste Sau tăiat. — 1, 27 şi |. 30 JMagap. 
112, 1. 26 Foresti, — 1. 7. nota col, 1, Nedinyi, 
113, 1. 14 adaus vre-o cetățuică 

4 

* 
„114, 1. 25 Ceypelles, : 

. 115, |. 6 Cohahu. — 1. 13 în 1 Noemvrie. — 1. 29 căci Radul IV su nu- 
mit de Unguri numai Dracula : care chrisov "1 roi aduce întreg la 
anul 1195, când sai și dat, sar cedea că Vlad, fiul Padului al IV av 
A domnul. 

- 
„118, |. 28 fratelui mumâner, 
„ 119, 1. 20 acâste tite tele să le țină. — 
„ 120, |. 7 secretarul lut Malatesta. — 1. 1. nota col, 2. Libro 29. 
„ 121 |. 14 scrie: </n al treilea ar al împărăţiey sale. 21 20 Sansotin. — 1.29 

Mili. 

„ 123, 1. 10 Ia anul îndată următoriă, 
„ 124, 1. .6 pentru tirania ce o aă făcut, — 1.9, Moldova rotuşi o aă ţinut. — 

1. 3 nota col. 1. Caleisius. 
125, ]. 1 sai întors prădâna și arzend. (ara. — 1, 12 6ste dela Ungur. 
196, 1. 21 Vitbaș. — 1. 28 ba în fața nbstră. 
128, 1. 2 Tarţar. 
129, ]. 20 să mă împungă iarăși. 

L. 
l 

130, |. 3 Tarțai, — 1. 20 cu Jărte marc pompă. 
131, L. 30 unguresci, edri Sai aflat în Buda. 

+
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„162, 
„164, ]. 10 Balaşşa de Giarmat. 

. 168, 1. 27 adecă de la 15041517, 

„170, |. 3l XNeayhebacer 

„171, 1. 12 Varnava Belai. — 1.1 nota col. 1 Isteduji. 
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Se 

142, 1. 5. nota col. 2. chronologico. 

133, 1. 19. cu același Albert, fratele nostru şi în_ puţine dile. 

134, Î. 34 vom lecui pagubele şi dosădzile acelea şi pre vot vom 

135, 1. 19 Cutedra sf. Petru. . | 

138, 1. 3 şi mal întâiă ad frimis la craiul. — 1. 10-11 Glavaciocului, 

„141, 1. 22 Draqfi de Delteue. — 1. 2 nota col. 1. Istedufy. 

„142, 1. 20 Nada. — |. 21 Micola de Somoșfulei, — 1 22 de Budoc, sai, 

Salutuil Gercuji de Gercă-Orșoheiii, nefiind alţi. 

„143,1, 22 Tarnoc., —1. 6 nola col. 2. p. 17. 

146, 1. 21 carele de cum-ea a domnit în Valachia. 

147, |. 82 cu mari oști și gătire ati şi mers, —- |. 2 nota Istrduji 

148, 1.. 30 numai în anul mai de curend. 

149, 1,"1—2 să o înfringă cu 6re-ce perdere. 

„. 100, |. 21 Prerorseul. — |. 22 şi cu nenumărate sate. — 1. 93 despre res- 

boiul acesta al lul Stefan. — 1. 32 în Rusia și tâte le predase. 

153, 1. 20 a ajuta așa pe craiul unguresc, — 1, 28 despre pacostele la olaltă 

ce s'ar 
„153, 1. 28 și supușilor lor celor din ţară - 
„187, |. 24 larăși ori când zom rea dimpreună cu prea 

199, 1. 90 cu prea luminaţii prinții domni! 

161, |. 18 moldovenilor, ee după aşedământul — 1, 1 nota col. 1, Libro 30 

1. 13 at mărturisit așa: că el, pentru că, 

172. 1. 14 Stefan V să piară şi el ispitit fiind, 
174, ], “5 va vedea a fi mai bine. Carea crăime .. 

175, 1. 4 şi credincidse şerbivi le-aă făcut, — Î. 27 al sapte secunelo săsesc]. 

171, 1. 82 Danţul spatarul . 

178, |. 8—9 Domnului roerodului nostru 

179, 1. 28 sau dăruire Gioagiul de jos 
182, |. 2 nota col. 1 Zipsesce notu in manuscris 

183, 1. 1 5 Iloxyâtos — |. 8 Dolociști. — 1. 18 dară rușinea incă şi-au căutat. 
"184, 1. 7 care cetate este întărită 

186,1. 29._cu boerit săr, ca după pilda Padului, antecesorului seu, să facă 

strânsă legătură — ], 1 nota col, 2 in oratione funebri de morte 

189, 1, 8 proa iubitul fratele nostru 

190, 1. 11 din Polonia şi din marele ducatul. — 1.23, No încă, pre aceiași di 
191, ]. 2—3 prin supuşii şi ostașii noștri 

192, |. 5 şi la cele-lalte ţări ale n6stre —]. 10 aşa cât nicl 0 ţipă de timp 
193, 1. 27 din ţările ndstre şi din marele. , 

195, 1. 14 de Hofman și Fovesti făcute — ]. 16 Gre muti fost Petru. — 
7 2 nota Jung, p. 24 

197. 1. 1 ea fiind noi cu unil —]. 21 prietent şi sortași al self. 

„198 1. 1 nota Schesaeus. 

„200 1. 14 ci adunând 60 „000 de căliiraş — 1. 18 ati dus în robie procleţil 

„de Tătar. 

„201, 1. 19 Fedesfata - i | | -
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02, 1. 2 nota Valachicae 
03, 1. 8 (iu Tăutul), . IN

D 
9
 

„204, 1. 14 de Prai. 
"208, |. 15 "Edrz9rzeez awzov di auda bo 36 09 uet Du za, - 209, 1. 26 Vlăduţ Vodă sai Vladislav VII. 
212, |. 15 Sommer. — 1. 23 și ati fost cusut ciuci ToşiI N 
216, 1,8 Baliteg 
221, 1. 1 și la supușii Jo» din Moldova 
222, 1. 9 nostriy, însuși Stefan. — 1. 30 până când am putea face 225, 1. 22 vre o strâmhbătate ca atunci şi pagubă — 1. 26 dea pulea face 224, |. 33 Cumienie . - 229, 1. 1. Curienie, — 1, 23, Sângeorgiul 
296, 1. 24 ca al doilea. —], 31. Corocie, 
227, |. 5 Ciuhya, —L 7 Bicuz — 1. 27 aă trebuit să fie prea tiner. 228, |. 27 i-ai urmat Soliman II feciorul lui, i + 230, 1. 14 primejdie se porndşte asupra Ardâlului. — 1], 27 aceia să făcea 

că-I este voia 
- 238, |. 16 Ginyiu, —1, 1 nota col. 2. Istedufi. | 238, 1. 25 Beldi de Bodola 

241, |. 8 nota col, 1- Nicolaus "Olahus in chronico; —L 3 nota col, 2 Sza- lirdi Idnos a Siraluis, 
„242, 1. 4 de la Ungaria 

243, |. 14 protonotariul palatinatului şi pre alţii — 1. 16 Bohemiel Ș. c. prea îubitei surorii ngstre şi pre 
- 244, |. 29 ani 9 şi 9 luni, Sâmăna ” 

246, 1. 10 că el jaste acela. |. 1 nota Isteânfi Nadânyi p. 211 era f. 70, 247, 1. 6 și celor ce au ținut cu densul le-a poruncit. — Nota 2. Istvănfi 
î. 92. Nota 3 Bethlen f. 38 seqq. 

253, |. 3 Siculiei, o | 257, |. 7 în diua de Sângeorgiu. — 1. 3 nota cul. 1. $ 41. 
258, |. 21 de 6stea lui, pentru aceea | | . 
260, 1. 7 fiul lui Petru de Zob, prin care chrisov «i dut Mihail de Zob, din 

Artiodiu | N 
261, 1. 2 mulţi s'aă înecat în Siret 

„262, 1. 30 Stefan Batori fiul - luă Stefan al fiului lui Stefan Batovi din Șimleu. 
- 

263, i 2 Cutluimuşti, — | 24—25 că este fcută mănăstirea de Petru — 1. 27 
Laiot Vodă și venind în feră cu dste, Sati locit: cu Radu Vodă Şi bio ruindu-se 

Ă 265, 1. 10 Pre Radul ZX, cum gândesc | | 
263, 1. 7 pricile. — 1.'12 să-mi plinesc. — ]. 17 Bruzele. — |. 4 nota col, 2 

ed. Kollar N | Ă 
» 270, 1. 28 Marthei Vana, 
„ 271, 1. 22 surpăvei lui Petru 

272, | 4 să-i dea legat Tuvcilov. Acesta. — |, 6 preste rîuri, — 1. 12, Aşa 
scri: istoricii până aci. — 1. 93 bucate, 

273, |. 8 ci aşa. 
27%, |. 25 lul loan. Iară Ioan vrând să. — ]. 32 domniel Jur pentru lăcași 

]. 4 Petru (VI). — 1. 16 să le poci.
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P. 275; |. 5 pol col. 2. Iovius 1. e, p 169 
P. 276, . 22 Lurtibeiă 
P. 977, |. 25 Balașa. — 1. 1 nota col. 2 Bethlen f. 94. seg. 
P. 278, l. 18 i-am dat putere. 
P. 279, 1. 11 judecători 
P. 280, 1. 12 pe craiul Joan cumnat 
P. 251, |. 10 voivodI de Ardelsol. 

„DP, 282, 1. 30 şi mare parte din Joldoca dăduse Tureilor 
p.. 283, 1..18 se afă. - 
P. 234; L. 2 nota col. 2 Dorotheus Jonembasae 
P. 285, |. 6 Petchi. — 1. 14 Boldişar Vaă pus căpitan, iară pre ăi 
P. 287, 1. 2 nota col. 2 cap. 1. 
P, 258, 1. 21 Aşa dară Radul. — 1. 1 nota sters ss. Annales Siculici ad. h, 

aunum şi pus pe pagina urinătore ca notă la cuvintul secuenesci din 
aL 3-4, 

, P. 289, [. 1 încătrău mai şovărca. — L 10 prea vestitul Engel din cartea cea — 
1. 15 fiul [ul Sigismund Avgust 

P. 290, 1. 10-să jeluesce craiul, că prea multe, 
P. 291, 1. 10 şters dou. — LL 13căcu noroc, mare. — ]. 20 Generzitor n0a0 
P. 292, 1. 24 6re nu cu voia. - o 
P, 294, 1. 1 că el s'a pus domn de împăratul, i 
P. 295, 1. 1 nota col, 2 calce operis. 
P. 297, |. L-pribâg e fi săcredea şi cu — 1. 18 celui, slăcit craiu Ludovic. — 

1. 25 cât cea mai mare laudă, 
P. 298, 1. 31 Domney crăesiz Anel. 
P. 300, 1. 11 podsbele, pricilegiurile, slobozeniile. =, 18 numescă şi aibă. 

pururea. 
P. 301, 1.17. Mireea vodă (UI) + Ia satul Periș, unde « au întins  Aireea Vodă, şi 

mulți boeri.. 
P. 302, 1, 7—8 Cassan Başa, — |, finale : al Craiului, — 
P. 303, 1.11 Clus-dfinăstur, — 1. 13 mare mărturi, ie a lucrului pre Anna. — 

1. 27 judecătoriul cur pi crăesci „pre. —1. 2 nota pag. 2. 
P. 304,1. 9—10 — Ferecs, 
P. 305,1. 7 apol lau îngropat. — 1. 19 şi Geagnic. — 128 „Brajlava 
P. 306, 1. 31 înainte de aceea aă intrat, ” 
P.: 307, 1. 22 să prindă din cale. — |. anlepenulimă serie. . 
P. 308, 1. 29 Lăpuşanul, 1. 31 Sturza. 
P. 309, |. 8—9 Ipușanul, — L 24 de bună voe cu tăgăduinţă. -- 1. 30 fapte, 
P. 310, 1. 2 borilor scăpa nesilite, — L 21 Tapușenul. 

P. 311, 1. 17 pre Zuag. , 

P. 319,1. 23 ce s'au pogorit_la şes. : 

P. 313, 1. 15 la Vsargin unde. 

P. 314, |. 12 Lăpușanul. 
“P, 816, |. 17 Borosbce, 

P. 317, |. 22 cu osârdie sati rugat solil. 

P. 318, 1. 21 ţerei unguresci Jiului cr ainu Joan şi prea înser înatei mamei li, 
„sase lunl. | a 

P. 319, 1.1 nota col. ]. Pal a Rczzel int! | DL, 
p. 321, 1 8 Dâșca,
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P, 322, 1. 18 ca un azil, -—l. 4 nota col. 1. Forgdi. 
P. 323, 1. 11 nemesurat. |. 1 > > >» Zorgdt, N | 

P. 326. 1. 9—10 să câră afură pe pribegi. — . 20 Șerpătești. — 1. 25 Vidlsan. — 

1. 5 Sommer — |. 6 numai ale acelora. 

„.97— 98 sfătuindul și Mozoc. | 

„25 AMozoc. 

334, |. 17, Acest punct mai de pre urmă, — 1, 1 nota col, i Bosna, + 
335, |. 1 vodă din tabera. | | ” 

539, 1. 13 în limbile archieveilor; pentru că. — 1. 13 preste trăsurile şi 

storcerile. - 
340. 1. 28 este numai meșteșugul. 

341, |. 13 Lusinie. 

344. 1, 15 Lecvien. — l, 93 "1 numia "Agora. 
„345, 1. 20— 21 pentru surprvea Iu Petru III. 

. 346. 1. 10 prefectul chesa ului. 

. 348, |. 4 Giulufi. — 1. 13 Giula. 
350 1. 27 vodă au fugit la oraş. — 1. 23 ast ridicat domn Ţerii Romănescl. 

952, |. 24 aii certat Domnul. — |. 1 nota col. 1 Leonhar dus, — 1. 2 nota 

col. 2: list. Regni. 

353, 1 13 Becheși. — 1. 25 același an. Intru acelaşi an în 25 Maiu. 
"354, 1. 92 la anii urmetori, | “ 

362, 1. 14 Tornocului. — |. 16 Par fi fost citit. 

363, 1. 18 Creţul, -- 51 Eugel5). . 

366, |. 7 muşeoe sti cătdreă, 

367, |. LL Luca Trauzner, — L. 2 nota col, 1 bello moscoritica, 

268, L. 98 Stefan Batori. 
'369, 1 31 de cât tine. Lul Alecsandru. 

70, 1. 17 Bucoleer, — 1. 26—21 bărbaţi de Sulardi numiţi. 

„1. 2 ajutoriti lui Tan (adecă lancola). — |. 10 cum are exemplarul rheă 
1. 7 1585—1589. — 1. 21—22 "iai folosit mijlocirea. 

„1. 8 Albert Loniai. 

„1. 9 aă intrat cu dste în Polonia. — 1. 20 sar strica; « doua pentru că. 

„1. 
„LL 
„l 
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1 

1. 26 Botani. 
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3) 42,000 galbeni, douo mil de taleri. 

30 că aă scris Zi Sigismund: . 

17 cum păte ji așa dară Stefan. -- 1. 25 pre obiceiul! lor cel spur- 

cat. — 1. 27 cum era.— . 1 nota col. 1: Idemn Archiva | e. p. 404. — 

(Nota 1 devine a l-a). 

384, 1. 14 Podhaeţ şi prenirea. — 151 nota Sorauzus. 

P. 385, 1. 21 în anul 1597 au erut să surpe. —1.5 Aron Vodă. 

P. 390. 1. 5. Aron Vodă —1. 2 nota col. 1. (2) Engel in recent. Hist. Mold. 

p. 23£. — (0) Anonymus Valachicus in Dlss. Cap, 44. — Ca nota) de- 

Vine nota 2. 

>
 

Ce
 

O
O
 

ro
 

| 
z >
 

»
 

O
 

S>
 

e, 

P. 391.1. 1 1logoia popa lut Emir cu 2900 de Turci de frunte, adecă cu șpahi. — 

]. 11 de la olare cățră casă Baltasar. — 1. 20 a să întocmi cu nemţii 
asupra lui şi pentru |. 12, , 

392, 1. 7 apotecarul Piu, |. 31. -- | 12 sters Moghila. — 1. BÎ. Curl. 

„8393, 1. 8 jugul Zuscese, — |. 8 Ticodur. — 1. 27 dela Heveneşi. 

394, | 4 Mihai Oglu — |. € 8. Lică lvl Aron: — |. 2% Giurgiiă - 
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„396, 1, 27 Iară Albert. - 
„897,1, 13 pre Bogdan. Docospriztce mii atit fost cu toții lângă Bogdan și 

venise. — 1. 30 Tutocaiu. — 1. 2 nota col. 1 p, 233. 
. 399, 1. 32 după acâsta divanul ai mutat adunarea 'ferei în Cluş.. 
„ 404, 1. 12 Forro. — 1. 30 Lonar. 

„402, |. 8 Zerhad, 

„403, L. 1 ishândesc despre Polont. 

404, 1. :27 s'a făcut e? domn — |. 1 nota col. 4 Ieidensteiu, 

, 405 5, L 15 ci și pre ardeleni. — 1. 15 şi îucruedză-te, cum at. — 1, 22 Bistra, 

carii dintre mulţi. — 1. 2% acestuia, precum dată cărțile cele de în 

păvatul Leopold I. tot în 3 Iulie din anul 1701 date. Piganul,. 
408 1. 5 așa de tare ad fost, cât 

411 1. 7 aceia încă sar ridica." | 
412, i. 3 Gherghița. — 1. 1 nota a Iezzel int, IN 
413, |. 3, români ati ţinut numa! — 1. 82: sub puterea lui Loan. 
415, |. 2 şi 5 Gherghița, — 1. 10. de pre la munți. == |. 24 şi și pre 
416,1. 21 Sinnihaiă, — |. 25 haine de mătase întraurite eu haine berluite 

418,1. 20 care le-aă şi primit. — 1.'26. IZali, — 1. 29 cu fiul stă. Petraşco 
„419,1. 19 primit între casnicii 'săI, 

420, 1. 25 urându-și era și nemul, au 

+ 422, l.. 12 Șiobeg. —1. 15 “Cheresturi. — 1. 18 Jlucc sunt. =. 

„423, 1. 12 au fost pus. — ca să. — 1.92. Emen. — 1, 29 fiind-că danii ” 

„dără le trebue. 

„425, 1. 17 fratestu Stefan din Ardăl. | 
„429, | 32, Franţise Turi. - " a 

P. 431, 1. 10 Nicolae Mico, Volfgang și Emeric Iatzar Franţisc Gherc; Fran- 

II
 

țise Nagi, Mihail Karatou, Franţise Romani armigerul cardinalului 

Petru Alico şi alţii. — 1. 25 şi de cel ce era 
„433, 1: 21 i-ai fost afurisit, —L. 1 nota col, 1 Chronologico. 
435, 1, 14 ofor siitâs. — 1. 15 din șase unul şi acesta, - - 

456, 1. 2% Duldezdilor 

438, |. 1 nota col. 1 Gronzti. ” 
410, 1. 2 pre urmă biruința aă fost a lut Mihaiă, — 1 16—17 Nicola 

442, 1. 20. De aci Moisi | | 

444, 1.13 câmp, aă la. — L. 95 vinovaţi și sunt. 
446, 1. 11 Mauco.— 1. 13 vădă nd Stefun Ciachi. 
447, |. 4 putul uci Date. 

448, |. 2 nota col. 1 Piispăh, —1. 8. nota col. Frenţ. 

449, 1, 14 Maco, — 1. 21 ca să primescă slujba 

450,-1. 5 cea ne mai audilă, — 1. 24. Corni 

452, 1. 20 Gorosleu. — 1.4 nota col. | Gronzki 
451, 1. 5 ai eșit Basta. —-]. 11 pe proştii asupra lor. 

„453, 1. 20 Capreoli. - - 

454,1. 32 VeqI, cum. scrie ungurul, cel adecvat Borșei Pal, carele, —- 

„435, L..9 meliora sape.- - |. 12 riruni.— 1. 13 merdam ejus. — |, Î+ scriptu. — 

1. 15 quaeque tacenda tibi, — 1. 29 ce să făcuse, — 1, 33 făcut cu Mi- 

chaiă , - _ | 
457, |. 24 Cărștinești. — Li 3 în sireaua domnilor imuntenești,
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„458, |. 15 Stoiza, — 1. 25 Şi aceea forma nu e adevărat, —1, 31 Memhart. 
459, 1. 8 Denhart. — 1. 23 îmblaii, 
405, 1. 27 Camuti, — |. 28 Stefan Mace. 
406, |. 25 ruşine a le scrie, numai, 
467, |. 28 fără de străjari: apol 
469, 1. 7 Pau strămurat să mergă ” 
471, 1. 16 Sulher. . ? 
474, |. 2 hătându-se un cias și jumătate aă învins. —l. 6 Maco. — |. $ Mi- 

hail. Jmeci. — 1. 32 Todnogiu 
P. 475, 1. 3. Radul odă pe Stefan, —]. 1 nota col, 1. Gronzki 
p. 476, |. 4 pe carii îi orânduise. — |. 14 purtat multă vreme 

"P. 477, 1. 27 nu cussariul, cum 
p. 478, |. 16 grofi şi nagișagoși» când 
P. 480, 1. 7 Brașeu, PE 
P. 481, 1. 17 Anonimul din Belgrad, resoluţia 
P. 482, |. 31 până la Poes. Iară în anul 1772 
P. 433, 1. 15 va co împăratul. — 1. 28 Iancul vodă 
P. 484, 1. 4 să nu mai prade. — 1, 31, Fuşeis-Sultan 
P. 485, 1. 21 pentru ceze 20,000 o. 
P. 456, L. 27 dobitâcele acestea cu - 
P. 487, ]. 11 cu zid tocmai pre acolo. 
P. 488 1. 16 şi e apoi le-au spus. — ]. 31 Boqicai acei doj, — 1. 33 vor putea 

petrece. 

„ 489, 1. 10 și cu nisce. — 1, 19: au mers dela Telegd la Adorian. 
„493. |. 2 Perniezi. — 1. 6 pentru aceea Şioveg, — |: 12 „litoni, pre Martin 

Capronţai. — 1. 13 Geltenr 
„494, 1. 5 Bocicui. — 1, 8. Ladislav Giulafi. — 1. 92 Farl:aș 
„497, |. 19 Teleşin 
„ 498, 1. 2 nota col. 1 Bucholecrus..— |. i nota. col. 2 Bojtini 
„ 499, 1. 3, 80 Dechemvrie. —1. î întru aceia siintesce, că face.-—1. 20 Bagdi.— 

1. 22 Georghie Bocicai 

501 1. 5 Moghila. —l. 1 nota Stanislaus. | 

502, |. 20 6stea și tâte. ——]. 31 Turcil dintvuntăiă, 
503, |. 12 nemulul nostru, ca un — 1. 22 au ales domn șie—l. 6 nota col. 1 

nuovo Dizionario. — 1. 7 nota col. 2 >0s=dbeu, 

„504, 1. 16 pretutindenea în șera nostră 
505, 1. 23 hotnogiloy. -— 1. 32 să vor rândui, curendul. 
306, |. 3 nu faceţi sau să cutezari. Altmintrelea să nu faceţi, care cumva.— 

|. 19 leşilor și al i Pi 
507, |. 1 nota col. 4 Airaeus o 

|. 28 Durefi. — |. 30: Gacriil. —1, 33. Ipvefi 
1. 25 vodă fărte s'au supărat 

514, 1. 29 domnul meu Gavriil. — 1. 1 nota Bojtint 
1. 7 Imrefi. — 1. 14 acuma de odată + 

„Dl?, |. 16 Despre zite acestea. — |. 30 Boșniac 
„518, 1. 1 şi-aă împărțit: stea 
„ 519, 1. 5 nota col. 2. Seinzuel în Ms, continuatione- 

îB etlen, 27, 4 ci și veniturile 1. 15 să ş să trimită 
„520, |. 1 nota col. 1 Szalun di lânos 
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„521 1. 5 anul aceste 1812.—1. 6 6009 ostaşi.— 1. 15 Stef Potoţehi, — |. 18 

Tau trimis. — 1. 19 de mișelitate. 1. 24 Iară Spoudan 

P, 592, |. 28 Siaşi. — 1. 28 Pau trimis cu 

P. 523, 1. 2-3 Silași. — | 1 nota col, î Erdely 

Pb. 524, 1. 7 au şi peri» „Așişderea scrie Prietie 1), dară Culcisie 2) greşdste 

punend moastea lui Sigismund Batori la anul 1611, — 1. 16 Enghel 3). — 

1. 26 Piageţehi 3). 1. 2î Aprobate 5). — 1. 1 nota col. i Prietius. Ca, 

nota 2 : Calvisius in op. chron. p. 966; nota 3 Enghel in recent. Hist. 

“Mold. p. 254 seq. nota 4. Paulus Piasecius |. c. nota. 3 Approbatarum 
Constitutionum part. 2 fil, 1. 

Volumul 2-lea 

P, 1, |. 7. rescrintit, 

P. 2, 1. 17 Bioc de Puia. —L.21 Spleni. 

p. 3,1. 19-—20 Borșan. — 1.3 col. 2 nota vecento. — 1. 4 col. 2 notă p, 282. 
P. 4, |. 20 Zavodschi: în Ardeal în locul lui Garriil Betlen pre Ghtorghie 

, IMamonnan; ” 
P, 5, |. 22—23 Samuel Coreţehi. — 1. 1 col, î nota Gronshi, 

P. 6, 1. 4 Vișnoreţehi. — 1. 5. de mult tăiat, ca prin niște priruți cu propriă 

și pentru aceia mei slabă puterea lor, măcar că. —l. 22 Gronski. 

P. 7, 1. 6 Loniai. — 1, 1i despre următoriul. — Î. 20, dinaintea lui, chiar 

se vede, — 1. 26: 1616-1618. - | 
P. 9, 1. 3 ajutător. — 1. 17 tilcuire a Jor, Turcii tâtă —1. 18 vechiu domnesc 

de atunci, A ! 

P. 10, 1. 12 ai scăpat, — li 25 şi cîriia. —1. 1 notă cap. 11, $6. | 
„11,1. 6 Agiuagerea. — 1. 31 Ci Tuvcii pentru aceia, pentru că însuș el nu 

Sai aptrat, ci au fugit, şi pentru ca să capete, — 1. 27 ci divanul. — 

1. 1 nota p. 283 

„12, 1. 3 atit dat poruncă. — L. £ neguţători de zite. — 1. 28 Styrieă. — 1. 1 

col. Î nota Diss. p. 110. — 1. 6 col. nota Pirati nel Dizionario. 

, 13, ]. 5 Mergend odineoară în Italia, — 1. 13 Naziei şi al Vissachiel. — 

1. 19 pomenesce, — 1. 2 nota Anonymus Valachicus în As. cap. 41. 

„14, 1. 12 Directorilor — 1. 17 iezuiții, — 1. 26 Neusolul; în luna lui Octo- 
ai erie. — [Nota 3 să se ștergă). 

„15, 1. 3col. 1 nota Ignatius Brentanus în epitome Chrou. Mundi Cr ist. ad 

h. a, —L 1 col. 2 nota Rnp. , 

„16. 1. 4 la sine —1. 7 Eced. —1. 8 Neuso, — 1. 10 Reischie.— |. 22 Oei- 

"norschi, — 1. 2 col. 1 nota Rânyuenek. — |. 11-12 să se înlocuiască 

cu Ubertus AMiveus în Conamentario de bello Bohemico p. St.— 1. 1 nota, 

col. 2 Spondanus în Prolusione ad a. 1620 Nr. 4. 

P. 17, 1. 2 Musa. — |. 4 stea la 60,000, — 1. 16 Vusseiberg, — 1.19 la 
cea leşască. — 1. 28 Culinorsehi.— 1. 29 Strus. 

2. -18, |. 14 Conieţpolschi. — 1. 16 sfirșit răsboiul. — 1. 18 multe. —-1. 82 
nocissimane potentiarn. — 1. 32 Vasseiberg.-- |. 2 col. 1 nota: tom. Z 

p. 25%. i 

p, 19, | 1 făranului.—]. 17 surgunit. — |. 26 mult zcălinilu-se cu Turcii: — 

]. 29 Vasseiberg. 

Cronica Românilor. 'Toin. JI. 33
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„20, |. 6. Caterdzici. — |. 16 şi 25 Passeiberg. — 1. 5 col. 1 nota p. 484. — 
"1 6 col. 1 nota Lengnichius, — |. 3 col. 2 nota cap. 10. $ 10. 

„21, 1. 4 Gavriil Betlen. — 1-7 Sealițiul, — 1. 15 Zbaravie. — 1. 20 Cu- 
şerici.. — 1. 21 Verelli. — 1, 27 cu lfptica. — ]. 28. asturconi.—l. 29: 

sbararie aă și iubit. — 1. & col. 2 nota Zbararianae. 

„ 22. 1. 8 Bagoslavichie.— |. 18 măzălise Stefan XI. Tomșa din Jloldora ci Sati: 
măzălit după.—l. 27 drept acia. în anul 1623, de la zidire în anul 7132 

aă pus domn Aloldovei pre Radul. 

„23, |. Sebi. — 1. 24 Coconul domnul. 
„ 24, |. 7 cetățuicele. — 1. 11 Conieţpolski. 

„29, [. Il următoriului lui, — 1. 1 col. 2 nota Smotriscio. 

„26, |. 6 intituluia. — 1. 15 Betlen prințul Ardelului; căci scrie Samoil 

Gronschi 1): «Iară fiind-că nefiind de faţă prinţul Gacriil Betlen, Ale- 
zandru prințul. muntenesc. — ]. 24 ducaţ».-— 1. 25 Chemeni 2).— . 32 
întrargințita. — |. L. notă :49 Kemâny. - 

21, |. 14 anul 2623. — 1. 27 Stefan (XI) Vodă Tomșei.» 
28, |. 7 [liaş în Valahia, ci Nicolae visticriul; și aşa Alexandru IV Iliaş. — 

|. 19 Bisaceioni. — 1. 20 domn noii al Moldovei, pentru ca'să se arate- 
mulțămitoriit Turcilor, din porunca. — |. 25 Tătaril de la ajuta tul Mus= 
canilor asupra Polonilor. Ci precum scrie. 

„29, 1. 13 dominiurile Zor,. 
„30, 1: 10 Zonpeja. — 1. 18 Ze-aă biruit, apoi lovindu-se cu însuși Leon Vodă. 

S'ai biruit. — 1. 27 scriseiă aci. 

31, 1. 2 de la 1630—1633.—]. 14 de pre boeri.—l. 3 nota col 1 Balacianianus. 
32, 1. 17 ogoiat 

33, |. 8 căpeteniilor. 

„84,1. 12 Alexandru Iliaș, carele ai domnit 2 ani de la 1631—1633.> Aci tre= 

bue însemna!, că Alezandru. — ]. 14 Moldova este VII.— 1. 20 ertare. 

37,1. 17 Brădescul, 

39, 1. 26 In 25 Octomvrie. — 1. 29 cel mai 

"40, 1. 9 dintre cari. — 1. 25—96 stenunele, ce le luase. 

42, |. 2 ogoiat. — L. 16 Alexandru VII. — |. 18 mat tavi era. — 1. 21 în, 

27 Ianuarie. 

44, 1. 6 col. 1 notăe.8. -- 

. 40,1. 15 Stefan Petua. — 1, 27 Tehinia. —]. 28 Ahilea.—I. 29—30 Salamae.. 

. 47, |. 6 Besarabia (fiind-că de acolo mai lesne și fără de reste putea năcăli îm 

ţinutul leşesc.— 1. 7 a pofti de Za Porta Turcescă, cu coloniile cele noao să. 

se risip&scă, 
„48, 1. 18 prădat ţara daci Ardelenii. — 1. 27 dus la /ălgrad, să me lecuese 

unde era de față şi prinţul Gheorghe I Racoți. 

49, 1. 4 AMaruş-Oșorheiu. — 1. 11 călăreți, și pedeștrii, și cu unltele de bătae- 
Imi Mateiti Vodă, cănd am. - |. 12 pedestrași, cât ai eșitel din Bu- 

curești. îndată Sai turburat şi lepădând, — 1. 26 Oitoz.— 1. 30 pe hoeril: 

lui să. : 

. 50, |. 2 în aleanţă la olalră, la olaltă.— ]. 12 Moghilă. 1. 16 şi put caface 

„51,1. 1 că aul Zăsa în pace. 

„59, | 1 Abara.— 1.6 alianță cu noă, dară Racoți și acum au umblat cu vicle— 

nie, — ]. 83—9 Gronschi1'1. 18 pentru dree pace. — 1. 4 nota col |. 
kronikânak 4 Honyo1 reszeben.—]. 1 nota col. 2 nota 3 Bisaceioni p. 459.
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„53, 1. 1 necurăţiri cit preotesele românesci. Care lucru dovedindu-se, Racoți 
aă poruncit. — 1. 8 isteria craiului. — 1. 15 Fnghel. 1),— |. 22 Bălăce- - 
nescă, — 1. din urmă Paulache. 

„54, 1. 8 fiind condteit.—1. 92 Tivcassia. —. 24 Tornorul.—l. „30 Mesevoinvatg, — 
1. 1 nota col. 2 Cristiano 

55, |. 16 la locul sei. — 1. 21 in 27 August. 
57, 1. 6 Bașei. — 1. 15 Flpul. — 1. din urmă Ecloghie 
58, 1. 18 Radzicil. — 1. 2 nota col. 2 1643, 
60, 1. 16 Popa Simonie.— 1. 26 Stefan Gel. — 1. 98 alți er edincioşi ay 

„noştri. 

63, 1. 11 o întrebare grea. 
64, 1. 22 Dând şi îngăduind aceluias, „— L 33 şi veniturile sale. 
65, 1. 21 după aceea numiții. 
66, 1. 17 Priregne. — 1. 20 dară nu prea bucuros. — |. din urmă a casă, 

și pre mine încă, Peându- -se că mă slobâde acasă. Mau trimis.— 1, 1 nota 
col. l Sețhi. - 1. 2 nota col. 2 Kemâny 

P 67, l. 1. herțogului.—l. 4 care lucru , semne încă. —l. 13 şi românesce le du- 

-
 

ceam 
P. 68, 1. 17 la masă tocmai înaintea mea. — 1. 20 doeroiei,. — 1. 9 prea în- 

foiate la care.— 1. 34 asturcon forte bun. 
P. 69, |. 4 taleri. Le câmp pogorându-se de pe cai așa sati îmbrățoşat, — 1. 27 

Cerin. — 1. 3 nota col. 1 Ddzy.—l 4 Secul.: 
P. 70, |. 25 Trâgorişte.—l. 27 şi înfelegerea. —l. 30. Uizrişte.—- |. l—nota col. 2 

Suciarae. 

P. 71. 1. 12 amăgituri, cu care, cercă 

P. 73, |. 11 prinţul fărilor Moldover. — 1. 26 a afu ceva. . î 
P. 74, 1. 10 care loc pururea. — 1. 27 de galbeni (de pe vremea lui Gabriil 

Betlen) și eii aceea « face naș vrea, pentru aceea - 
P. 75, 1. 15 până când mă voii. — 1. 25 scafe și glide. 
P. 76, 1. 11 de i star şi porunci. — 1. 15—16 capitihaii. — 1. 21 George | 

Racaţi : ” 
P, 77 1. 6 i-a răspuns precum udă: «Murind.— |. 33 Tot întru acestă an 

saă sfirşit şi râsboiul cel de trei-zeci de uni, ce ati fost între casa Austriei 
„şi între Seeci, și fai făcut pacea de la Vostyulia").—l. 1 nota col. 2 [. 7H.S. 

“P. 78. 1. 9 Brecian. — |. 23. răă srăditor şi crua. 
P. 79, |. 29 Tim fiului. — 1. 1 nota col. 2 maga fezzel. 
P. 60 1.3 pe Dumna a doua fată, — 1.4 din anul 1650. 
P. 81 1. 9 pre Dumna fata sa. 
P. 82, ]. 1 vicarilor. ricariei lor.—l. B povăţuitorii lor și tuturor întru Christos- 

"credincioșilor : cum că.— 1. 28 Ionumona. 
„ 34 1. 19 preoţilor romdânesci, și el să! cetdscă în destrică norodului și preoţi- 

lor de supt. — |. 2 nota col. 1 Rsformatus Puspil.— 1. 1 nota col. 2. 
Gronzki. 

P. 85,1. 16 Boroş.— 1. 24 va mat întorce 
86, 1. 8.—că Lupul "ȘI adună, —1. 14 ardeleni! au grăbit a să 1. 15—16. 

Timotheiu. 
P. 87, 1. 13 Tedicula.— 1. 1 nota col. 1. siralnias. = 2 Ronyr. Reszcben, 
P. 88, 1. 8 Iordache. 

P. 89,1. 6 (almintrelea Dumna fata.— 1.9 Popricani.— 1. 18. Zelomiţei.
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90, 1. 15 Jedicola.— 1. 30 Pirati 3.— 1. 1 nota col. 2 Pirati. 
91, 1. 7 cu turedica din Țircassia.— 1. 18 le-aă păstrat acesteu Vasilie, 

99, |. 41 în întărirea Approbatelor, 
93, 1. 24 (nu Ghinea). : 

97, 1. 2 nota Codex Balacianianus. 

99, 1. 18 Chemeni, pe Stefan Petti, și în 30 Iunie din anul acesta, pa Stefan 

„ 100, 1. 30 Cârstea, Alusocul din. — 1. 30” Doicescul 
„101,1. 5 scotea de plete din 

„103, 1.8 Gaudi (nu Gadu). — 1. 24 Salardi Ianoş, Gronshe), anonymul ho- 

mdnesei) şi prea vestitul Enyhel:) din Filştih. [Notele sunt cuprinse sub 

Nr. 1 în textul tipăril]. 

„105. 1. din urmă: nu mult au gândit şi 
„106, 1. 15 toema! aşa Va putea 

„107. |. 4 Ivancu., — 1. 5 cu ai Zui. — 1. 10 Virts. — 1. 18 Spore. — 1.24 

* Cernaztroz, — |. 26 şi vizivilor să dea, — 1. finală Apafi. 

„109, 1. 12 rescumpare; alții iarăși qicea,'că fiește-carea familie să-și res- 

cumpere pre ai 
„ 110, |. 8 Racoți, cum vrea. — |. din urmă Boroș-Lenăului | 

„112, 1. 1 domnie a su şi au cerut. —1. 8 să pâtă apoi dinpreună « sta în 

protira Turcilor. Și ca să se potă inal bine 
P. 113, 1. 14 iară ei nevrând, sai dus în Arde], și în Valachia sau pus vodă 

Michnea, iară la Moldova Gheorghie Ghica ” 

P. 115,1. 2 Cheurari. - 

P. 146, î. 1—2 Racoți făcând viruinţa mai Sus Qisă au trimis pre Stefan XII 

I
I
 

vodă în Moldova. — 1. 3—4 Stefan cu Tătarii, așa Vai. — |. 22 în 

anul acesta 1558 

„117, 1. 9 Alepo, num prinţ. — 1. 97 carele cșise în 

„ 118, |. 10 Zelegeni, -- 1. la Seraschir - 

P. 119, |. 1 veniră Deșleii tuccesci. —]. Li Bărsascul. — |. | nota col. 2 Bis- 
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„ 120, |. îl ţinea ere-o moşie 
121. 1. 19 hafișerit, — 1. 22 Lareciui 

192, 1, 9 Gasi. — 1. 19 5 Maid., —l. 2 nota col. 1 Subesicnsis 

123, 1. 25 Zoldolughi. — 1. 26 Scidi-Ahrmnet, 
12%, 1. 23 poftesce și se ligă, cu alianţa lui Mutheiu rod cea în anul 1635 

făcută să se învoiască 

„125,1. 3 Rucăr. —L 5 au isprărit cele. — 1. 17 Gautli. — 1. 92 nu i:să 

putea încrede 
„ 196, ], 1 saă preotul cel românesc din'satul Ciurulla din comitatul Hune- 

dorei. — 1. 18 Papmezeă, — 1. 32 după Racoți, ci ltucoți saă tras. — 
1, 27 Capigi-Hiaia dghiass : . 

„128, 1. 1 Gaudi. - 

„ 129, |. Î românesci celor din ţeră. — 1. 31 şi cctind acestea 

„ 130, 1. 17 Chiril Ciurullai. — 1. 23 Ciuvilla. — 1. din urmă biruit şi ancroe 

ati scăpat, 

„131, |. 1 notă absolutam, 

„13, 1. 2 caute ori-unde | va afla 

„ 139, 1. 10 din Onoa, pre carii îi ținea spre paza sa, că au eșit din rând,
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au căpătat patru. — 1. 17 până în Gilău, că pe. — 1. 30 12 ani „fără 4 
luni. — 1]. 1 nota col. 2 p. 743. 

133, L î cu barbă lungă. — 1. 23 Șaroșpatak. — L 32 m platescă încă Ardetul 
- 500,000 

; L. 13 trimită la Boeram. — L 27. Mustafa başa, au rădicat' pe Ghica 
rodă, şi rămase el Alustafu bașa domn 

138, 1. 32 vrea să deslege staturile 
139, 1. 2 nota col. 1 tit. Z. 

140, 1. 3 şi și prepunându-se. 
140, 1. 16 Cusoni, — 1. 25 Muinati. — |. finală: Acest 
142, 1. 3 Caracul. | 
143, 1. 12, Băiuț. — 1, 32 Iaruș-Osorheiu. — |, 17 Chemeni 

13 -!
 

145, 1. 4 Gherard 

145, 1, 2 părăsit de roză şi lunecându-i. — 1 7, în 24 Ianuarie 
147, 1. 12 la mulți le-au. —1. 21 Dabija 

145, 1. 12 şi 600 de pedestrași. —1. 13 Borșai. — 1, din urmă Dabija 

149, 1. 1 numar 4009 sau 5000. — 1. î£ Iară prertătorii de grije 
151, 1. 30 Constantin Postelnieul, și, după ce au întrat în țără, înțelegend 

Constantin Postelnicul de venirea 

152, 1. 15 fecior lul Gheorghie vodă. — L. 23 Dabija. —— |. 27 Susa cu bătaia 

153, 1. 20 (nu ad doilea). — 1. 30 Susa și întru 
154, 1. 18 Chirișil 
155, |. 18 Buzăianul. — |. 1 nota p. 372 

156, |. 2 Stridiagi 

157. 1. 1 Rumili, -- 1. 15 Stamatie. 

158, 1, 20 Ghideiu 

199, L. 7 dobândit domnia Moldovei. — 1. 8 cele ce qise Istoria 
1 160, 1. 17 feciorul lu! Leon. — 1. 23 vrând Radul zolă se tac pă mulţă bo- 

eri, prinseră de veste boerii, și mergând la Țarigrad cu jalbă, sait ma- 

zălit Radul Vodă. - 

161. 1. 20 făcut mare ridicare 

162, |. 81 Praora . 

163, 1. 5 greci mai mici atâta. — 1. 2 nota Balacianianus 2. e. . 

164, ]. Hi Sicuianul, — 1, 19 aşa dară a doua domnie 

169, 1. 5 forte s'ati busureat şi au.'-- 1. 16 Dovoszenco. — 1. 23 Tattenbae. — 

l. 5 nota col. 1 [il Ş 253, — 1. 2 nota col. 2 II Ş 255 

165, 1. 15 ca şi pe prosti, -—]. din urmă Sfaico vistieriul Ştirbescul 

167, |. 12 1a, alții bocriile şi să. — 1. 93 Știrbescul 

163 1. 16 Dobrogia. — 1. 3 nota col. 1 Il S. 133. . 

„169, 1.15 Secuianul. —- |. 18-s'ai întimpinat cu Constantin. 
„ 170, 1. 8 trimise pe Glamia comisul. — 1. 26 lui Gheorghe Bălenui 1. 32 

slujitori la Constasitin postelnicul 

„171,1 3 fugi lordache. — 1. 15 fie în gât și le 

„172, 1. 8 Stoian . 

„173, |. 4 spre pierdarea. —1 11 puţinele dile. — 1. 1l—12 nefiind în trânsa 

Gate multă fără numui puţiatei. — |. 17 dives bine pre unde—]. 1 nota 
col. 2 Transilcanicar, 

„175, 1.23 Izagiul 

176, |. 24 başa Zlurcusu
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„177, 1. 7 au fugit la Leși. - 
„178, 1. 2 atâta, cât abia bașa cel mare cu vreo câțiva başi (având cai 

buni) au scăpat 
„ 179, L. 8 slobozit de sau. —1. (1. Negoe banul, Ilie armașul, Pârcul Făr- . 

cășanul, ITisocul vătavul—]. din urmă în anul 1684.--1. 2 nota col. 2 
Valachiae p. 320, seq. et Moldaviae p. 277 

„ 183, |. 12 ţ&ra can turburată. — 1. 15 iară Duca făcână 
„184, 1. 13 Ledegina | | | 
„ 185, 1. 8 şi sfredelise un ciumag. — ].. 22 de ntm aldanes —]. 26 neguţăto- 

ri! de postav de Veneţia, cel chiema Salonichiu. S'au întâmplat, de sau 
aprins.— |. 30 boeri, cei ce erau 

„186, 1. 16 tu române betrân, - 
„ 187, 1. 11 şi să olătuiască unde este, —], 22 Apafi» um. €. . 
„ 188, 1. 18 fiind hramul mdnăstirei. De acolo au pornit la Țufura, acolo au 

făcut pompă. — |. 21 Maliciul 
„190, 1. 10. Din acestea, ce le scrisei, până aci se vede, că —l. 16 Sbaragi, la 

Trembola şi la alte cetăți, și au mers și Duca rodă la dste, ci puţin 
folos au făcut Turcii de « lua cetăți numal au robit. — 1. 17 să trâcă 
Zahrda Codrei şi nepulend ! ” 

„192, 1. 30 acuși de unul. —1. 31 de altul 7ipindu-se de toți îi Qiderea, şi 
pârînd pe unul altuia la atâta 

„194, 1. 2 fără de apă, până au ajuns la Buhla coiunţicet, acolo s'au găsit, 
apă, de acolo. — 1. 14 Janiciar-bașa. — |. 32 Buh Bolestenul 

„195, L 16 Puștiue 

„ 196, 1. 12 îngroșd 
„ 198, 1. 8 Pau făcut, ca să nu să sparie boerii să Jugă. După ce au sosit la 

Iași, şi Tau poftit. — 1. 13 de nu de voe 
„199, 1. 3 Gheorghie isprăvind. — 1. 6 Măcinica, muma- 1. 19 Orhăenilor. 
„ 2014, L. 22 spânzurat și pe Radul . 
„202, 1. 2 nota col. 2 Valachica tom. I. 
„203, 1. 28 fost pârit prinţului. — 1, 33 de tot bunul biserici! 
„ 204, |. 2 vasele şi odăjdiile. — 1. 7 mitropolitului pentru |. 16 -Vereșmorti. -- 

1, 17 Benic. — 1. 32 judecata cea strâmbă 
„ 205. 1. 15 Muscani, la Poloni şi la. — 1. 17 Secheli | 
„206, 1. 17 anul 1687 la Bălgrad erd mitropolit. — 1. 18 Varlaam, cașele și 

Ciasldce și liturghii au tipărit în anul acesta 1687. 
„207 1,.8 la ţera Zui. — 1. 18 Moldova, au adus și pe ginevele seu cu tot 

casa la JMoldora, și venind 
„208 1. 8 Janachie, — 1. 20 Inţedi. — 1. 25—96 800 de ameni, încă. — 1. 4. 

nota col. 2 ad. ann. 1681 

209, 1. 15 Cofofenul 

„ 210, 1. 28 pomenirea sa şi a, tuturor 
„ 211, 1. 3 în loc ca acela 
„ 212, 1. 5 vodă, că au tras la judecată înaintea vizirul pe Duca arunu- 

cându-i, că au luat mulţi bani.—l. 21 la ţâra lui, ci țera.—]. 1 nota. 
„Mist. Valachiae 

„ 213, 1. 1 Sneatin şi Bainschi. — 1. 17 rudenia lui Petriceiă, şi prindendu-lă 
Pau dus rob în Polonia, unde ţinându-l. — 1. 21 adeverat ce se scrie 
la Ghebhardi —1. 23 0 sumă de bani. — 1, 28 Echersberg
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„ 215, 1. 6. aă pus domn Moldocel pe Dumitrașco, carele și mai înainte fu- 

sese domn. — 1. 27 Dâmnă-sa cam încet umblând 

. 216, 1. 2% Cuniţeli, — 1. 29 Baba daghi. — |. 1 nota col. d Pojoodae. — 
1, 2. HKunishii 

„217, 1. 2 a fi mal de folos a îndr epta ai înainte lucrurile în Moldova și” 

în Valachia.—]. 19 Cantemir, ușa cum au—l. din urmă Mihaiu IL Apafi. 

„ 218, 1. 15 cea betrână şi slabă, precum serie prea vestitul Enghel?) petre-- 

cută de fiul săă. [Ca nota 2 Engel în recent. Iist. Valachiae Part. 1. 

-_P. 326] 
219, |. 14 Aihocia, — 1. 1 şi 2 nota col. L sterse. 1. 3 Michaelis 1 Apafi ddd. 

220, |. 21 Șerfenberg. — 1. 30. Adunându-se tâte 

222, 1. 3 cu 50000 la. Buda. — 1. 22 cu 8000 de ieniceri 

223, |. 12 Epibat. — |. 17 vistieria aceea cuiva dintre Gmenii de pre — 1, 28- 

Sân-Petruluy 

224, 1. 4 şi cu bombarde. — 1. 16. Turculeţ. — 1. 20 Coyer?). — 1. 3 nota. 

col. Î. Coyer . 

„225,1. 5 Șicloș. — |. 6—7 bagagia lor. — |. 24 de a-le împăratului 
„227, l. 2 Dară aci: forte răă. — 1. 24 aă pus în gând. — facă sie ginere 

„228, |. 8 Stoica 

„228, 1. 13 Ilochia, — 1. 14 Ieister 

230, 1. 28 răsboiului, zera muntendscă să română sub aripile. — 32 > Ser 

ban Vodă. 

„231, 1. 8 s'aă arătat marchionului. — 1. 11 100,000 de Serbi.:— 1. 25 să a- 

Junsese cu Leopold, —-]. 1 nota col. 1. Acthor 
232, |. 8 acuma o înfrînse armele 

233, 1. 7 capigi-bașa , 

234, 1. 20 străjulască 50 de ostași 

„235, |. G din genologia lui. — 1.17 şi audind că merg 

„237 1. Îl iarăş domnia şi binele. — 1. 28 Nissa și Diul: — 1. 1 nota col... 

Engel in recent 

„ 238, 1.8 Vlaicul armașul şi pre unit. — 1. 15 vătavul de Kopiu la Craiova 
„ 239, 1. 21 ungurii lu Teche? şi Românii. —-]. 25 Bălăcânul a cui cap Pati 

trimis Vodă în Bucuresci; punendu-l într'o suliță în Qiua de sântă mă-- 

vie în curtea lui. —.1. 26 şi Telechi Michaiu generariul Ardălulul — ]. 

"din urmă aă venit și ducănduse ” 
„210, 1.3 Capigi. — |. 12 Lebrelt 2) — |. 14 carele însuși a fost — 1, 17—18 

orlihniți şi sătui merg la. hătae diutrensul s'au sfătuit 

„241, 1. 12 Boldijar. — 1. 14 şi ei însumi atunci 

„ 242, |. 22 pre unde ne cum să fie, —]. 30 Telechi 
„245, |. 12 două scradrâne de unguri. — |. 23 n'ar fi și sciut. — 1. 28 îna- 

intea lor, Mihail. — î. din urmă Dumnea-rdstră 

„ 245, 1. 2 s'a finut de olaltă — 1.19 împuşcându-l așa aii murit | 
„246, 1. 9 fără-de a știt unul de altul. — ]. 25 aă adunat 6stea. — |. din. 

urmă Chiuprili-oglu 

P. 247, 1. 20 cătră tdte n&murile. — 1. 22 ţină cu împăratul 
P. 248. 1. 15 tirania Turcilor, vam — |. 29 fapta de ce de ce mal tare 
P. 249, 1. 14 până acum așa şi 
P ..251, |. 6 sorelul au intrat ungurii. — ]. 11 perdut ș şi pe vizirul. — 1. 

câtva timp 6stea
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„P. 252, 1. 8 la anul de acum că în. — 1. 5 Omen! și în olate P. 254,1. Saşa dară de a te. — 1. 23 ad aflat pa feciorul luY - P. 255, 1. 17 din mânile Turcilo Oradea nare. — 1, (8 în Junie. — 1. 20 Debriţiu - - : P. 256, |. 20 alţii de acestea 
P, 258, 1. 12 Iloveţ. — 1. 16 să numesce de un lemn, pentru-că acolo unde e acuma mănăstirea, că fost un lemnu, și pre densul 0 icnă a maicel., — |. 24 maica domnici sale . “P. 259. 1. 5 cetate adevărat aă trebuit. — 1. 21 avut cu dânsul, pentru-că. — |. 22 ca aceia era asupra pf A DP. 261, 1. 6 cu seraschierul însuși ali descoperii. — 1. 26 chilia sa. Putriareii îsprăcind prengul, Sai dus la sălașurile sale, — 1, 532. seiind acum P 262,1. 24 drept accea de acolo venirăm 
P. 263. 1, 18 Comanfalea. 1. 24 prins și Pau 
P. 264, 1, 1 câte răpise şi ca. — 1.8 Leopold 1, rugincu-se, acesta. — 1. 30 a partea zizirului Ali deșa, carele sai pus în locul: măzălitului vizirului P. 265, |. 8 (sau Mihaiu VI). — 1. 10 din anul 1694, — 1.97 că aceia zor fi biruitozi ” 

i P. 266, 1. 4 Galaembațul. — 1. 16 Brăilul, — 1. 9 Brâncovan ca să trimită P. 267, 1. 1£ după mai multe. — |. 15 turcese a trebuit să irâcă. —- 1. 53 după aceea surgun aă şi murit. — 1, 34 anul 2705 

2
 

P. 268, 1. 3 nisce capehii, — |. 17 Mehmet, — 1. 18 Rumili P. 2701. 2 Stibița. — 1.3 Penianin 
P. 272, 1. 28 iară nu și jupâneselor | 
P. 273, L 11 Goal-Agasi. — 1. 27 Sai tras îndărept 
P. 274, L1 Greciariu-haşa. — 1. 12 zidire iarăș mult aă dat — |. 13 Buzesd.— 

l. 30 Penianiu 
P. 275, 1. 13 aiavea a acea încă nu să | E p. 277, |. 21 Dindar Laslo | 
P. 278; 1.4 papistaşii să rușina de lucrurile lu, — ], 6 şi ezleele cele may, — 

| |. 28 carele îi indemna să se bată cu 
P. 279, 1. 2 sultanul că nemţii. — 1. 5 că'l za omori — 1. 10 da-a drcpta 

Tise, — 1. 21 picat acolea pe loc — 1.23 Tâtă bagagia Tureilor de ambe. — ]. 31 schimbându-și ccstmîntul aă fugit 
P. 281, 1. Li unde fai adus pre. — 1. 31 până acum ne-a împerechiat 
P. 283, |. 4 Kinski _ 
P. 284, 1. 2 Selim-Gherel. --- 1. 7 biserică cu hramul 
P. 285, |. 9 Jacob loan. — 1. 9 10 /olandiei, — 1 îl Vau fost primit. — 

|. 13 Mavrocordat Za atâta n'au adus „ 
- 286, |. 5 de nemul românesc; nu ca pe. — 1. d nota col. 2 Villy 
„ 287, 1, 20 in care vă vedeați 
» 290, 1. din urmă a-le aceiași luni 
» 291,1. 2 de va priimi şi respublica. — |. 7 ambe împărățiile de la olaltă 

Aradul cu ostrovele 
292, |. 12 Tusuf:başa! 
295, 1. 8 staturilor și cetelor din . 
236, 1. 14 IE. Samoil Calnochi e. m. s. « —1. 1 nota col. 1 Leopoldinun 

|. 2 numai de noi ar fi mulțămit 
1. 26 cu ceva treabă Efendi-Mehmet ; 
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30], L. 12 dus cătră Podloși, şi în 15 Noemvrie. — 1. 1 din dion 
302, 1. 15 generoşilor, egregiilor, şi luătorilor 
903, nota Cserei J/ihdiy 
304, 1. 12, 1G și '18 Rabutin. — 1. 96 mai sus adus 
305, |. 14 intru a căruia mai mare, — ], din urmă Calian 
306, |. 1 Nemiyea 25 Gligorași. — 1. 7 Hopârta. — |. 13 Cobehia. ]. 28 

Sau adus iarăși - 
307, |. 13 Mihalotti 7 
308, 1. 15 cupigi başa 
309, 1. din urmă Leman 

, 310, |. 2 Leman. — 1. 4 Polonia Ia Berceni. — 1. 12 cum dic unil ca catolic.— 
|. 30 acestea vădendu-le. — 1. 2 nota col, 1 p. 836 seaq. 

312, 1. 9 să să iuștălăluiască de. — 1. 23 la noi ca dela craiul. — 1. 25 
prin puterea şi mărturia acestor, — |. 1 nota Bethlen AMilelos 

313, [ 1 Seean 
316, |. 31 Bălgrad, — nota Cserei Mihâly 
347, ]. 30 -iezuvit teolog de legea 
315, |. 9 etădicului cum rânduia. — 1. 21 archiv ul episcopese 
319, |. 1 ocărmuirea şi puterea din mână. — 1. 2 nota col. 1 Szakadathi- 

anus — 1. 2 nota col. 2. p. 357 
P. 321, |. 12 Taltazan. — |. din urmă Gebhardi | p 
p. 329 l. 29 Pogani Menhart ! i 
P. 323,1. 1 Rabutin. — 1. 13 căți scie 
P. 324. 1. 19 din anul 1701 

„_P. 825, ]. 9fără de ere-o zăbavă. — |. 31 epdpos bâghauzos 
P. 326, L. 4 îmbrohorul, — l. 32 călătorind doră îl va veni. — 1. 35 Arna- 

utgoe : : 
P 323, 1. 9 s'aă putut împreuna şi fârte, — 1, 10 întristare c«ccă temându-se 
P. 329, 1. 11—12 Montecuculi 

P. 330, 1. 11 Brisacul — 1. 19, 22 Pabutin | 
P. 51, L.5cădear greșit. — Î. 20 ati şi pierit la. — 1. 33 dea-dinsul să 

porți. — L.:din urmă ca catârcii sau 
„832, 1. 6 şi de mușcoiu şi nu şi de bou și de măgariii ce eu — 1. 13 Mi 

“nai Ţîrea 

333, |. 17 osârdie cernendu-o, ni s'au. — 34 ha își va aduce — 1. 35 
Aprilie 1687, a 

585 |. 1 nota col. 1. Grâtsiu 

336, 1. 32 satul Pucs cu Racoți 
337, | 7 Caniza. —1. 9 Chigmartoniul şi Kapucarinul şi tot 
358, 1. 28 Pebutin 

339, |. 24 făcut și o mănăstire. — 1. 27 Cataelud, — 131  Ciammiga — 

1. 82 mal puțini bani ca să 
340, 1. 15 Jenate Văcărescul | 
341, |. & idropizic, — 1. 6 49 de an! și 33 de dile. — 1. 16 Bottiani 
342, 1. 9 Boltiani. — 1. 19 pizetarilor, — nota, comissionis Cidiniensis apud 

„943, | 4 a cărui lueru mărturie, —1. 7 de Seean. —l. 10 Ecceles. — L 20 

cu Anna fata lui Balaş. 

„ 344, 1. 20 Vratislav, — 1, 21 Burgau. — |. 28 de la Carva,



P. 345, |. 16 Darştior.— 1. 26 plăcerea sa să remdnă și în 3.—1.3 nota col 1. 
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Racotzi Zistoire de revolutions de Hongrie. 
„846, 1. 29 Despre 'cuvuțime scrie. — 1. 32 Rahutin în Arde, 

347, |. 12 Gvido.— 1. 13 Trencin, —. 18 să facă ţite câte 
„ 343, 1. 8 se sfărâmă şi mult.—1, 13 Uihelin.—1. 19 Aci întocmindu-și 6s- 

tea.—. 23 a, scris însuși Haister 
. 849, 1. 6 Beviţehi.—1, 8 Giurgeu.— 1. 9 Cie.— 1. 13, Enghel aşa : «Delchiaro 

1. 26 Castridt, 
„850, 1. 7 ma! mare arâtare şi probă. — 1. 8—9 Axel Ghillencroc. — |. 11 

La avitarea acâsta.— 1. 18 și s'au Văgut între.— 1. 30 Curuţilor după 
pierderea 

„ 351, 1. 1 și luînd de la ei. —1. 3 Ghebharâi: <4u dobândit. —1. 7 Ves- 
primul, 

„359, 1. 15 pentru cele ce făcuse in contra | 
„883, |. 1. ledicula. — 1. 5. ce s'au măzălit, — 1. 8 Decloi, — 1. 16 ertându= 

îse tote.— 1. 25 Pabri.—1. 26 Bălian. — 1. 27 Beizadelul, 
„354,1. Îi Zapisul.— 1. 25 Enghel.— i. 2 nota col. 1. 1227 şi 1248. 

359. |. 3 şi însuși să mdrgă cu 6stea sa la.— |. 11. partea Turcilor.— 1.28 
şi pe Cozacii cei din - 

. 856, 1. 16 împeratului Petru 

„397, |. 17 8 câsuri departe de Tergorişte 
„ 359, 1. 5 pe mulți i-au tras. 1, 19 face pace cu alt.— nota p. 369. 
. 881 1. î. Racoți cu aleşii lui, de cor fura credineioșire în cursul de 3 săp- 

tămâni, vor dobândi graţie, erture şi întâvcerea celor perdute : Prinţul 
Racoți să atbă.—1. 10 Eperieș.— 1. 33 Racoți fură opăciți 

. 362, 1. 1 nota col. 2 Heumanni Comm. 

„ 863, |. 9 despre bune rânduele.— 1. 10 au mai trăit.— 1. 19 de ce re Atha- 
nasie, — 1. 23 de câți şi-aă pus, — 1. 29 cu furtișagul le au. — 1, 1. 
nota col. î. 1 part. 1. 

„864, 1, 1 nota col. 2. Dadich , 
„ 360, 1. 11 Austriei, alegerea craiului iarăși va rămănea la Unguri ; şi că 

fiesce-care. — 1. 21 Burghart.— 1. 2 nota col. 1. notitia ver. Ilung. 
+ 366, 1. 80 să-l petrdcă in.— 1. 4 nota col. 1. Hupel Aord 
. 868, |. 1 sau trimis— 1. 12 pace de tâte 
, 370, 1, 12 D.G. Vaivoda;— |, 24% După diplomatarul n&mului, 

311, | 11 au gătat pre 

373, 1. 81 impăraţi al Romanilor și a? Muscanilor. 
375, L. 3 Mathia. —1. 6 Coustantin Jeciorului celui mai mare; și mai pre 

urmă lui Constantin vodă 

316, |. 13 nu să mai polă 

377, |. 16 ca nu când-ca impăratul. — 1. 20—21 unde măsese Rechean. — 
|. 30 atâtea mil.— 1. din urmă era cu mult mai 

379, |. 5 aCCIplt ortUs. 
380, 1. 4 piatra, carea și eu o am 

582, |. 20 carte și Zu Constantin 
383, 1. 1 Colintina | 
384 |. 1 prințesa Porfiria.— 1. 27 de a-și putea indrepta 
385, |. 29 Caragiani ! 
386, |. 12 dânşii atâta era cât. — 1. 25 Ghebhardi. — 1. 26 că Grecii. 
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„387, 1. 18 lagăr sau taberă 
„890, 1..1 ar putea deslipi. —l. 17 Gheorghe, feciorul lui Şerban vodă Can- 

tacuzenul.— ]. 30 să se ducă intwaltă. 

„ 392, 1. 11 s'au tras despre locurile 

, 393, 1. 4 şi colnăcea pe nord.— 1. 22 Bojorenul vornicul şi. Grigorie 

„895, 1. 16 tot in închisdrea de curte 

397, 1. 3 carea i-au și îngăduit. — 1. 13 şi 16. Beșimbacul, şi ioșagul cel 

„398,1. 5 au şedut acolo vr'o câte-va. — 1. 7 in Bucuresci și ati şedut Ie- 

nache în scaun, și tătă dstea o au descălecat în Bucuresci fiină casele.— 

]. 19 frumseţarea curții şi cinstea. 
399, 1. 6 De acolo tdtă 6sten.— 1]. 9, capul, când i-au trimis mazilia schim- 

bându-și hainele Sau ascuns, și încătrău s'au dus. — 1. 18 i-au venit 

poruncă şi lui fenache. 

„401, 1. 26 Nissc 

„402, î. 17 Regin.— 1. 21 vidicul 

„404, 1. 16 Racoți, aderârat să nevoia. — 1. 20 în chipzuri săl.— |. 1 nota 

col. Î. Ghebhardi. 

„405, 1. 18 Buiucadaş.— 1. 31 Petraş, cari să ţintu.—nota Engel 
„406, 1. 6 Bălăcenâscă încă dice: «In luna 

407, |. 24% au murit de Iângore 

„ 408, 1. 25 Iorga slergiarul.— 1. 26 prin feră: iară 

„409, 1. 23 şi iarăși.— |. 2 nota col. 1 p. 33 
„ 410, 1. 4 Partenai.— 1. 6 acestia că după pacea de la Caloviţ în Moldova 

nu să putea ţinea cetăți întărite, dară Turcil.— Î. 22 Virmond, —l 28 

Ienicoiu,— 1. 29 Marmora : 

„41, 1. 7 Betune 

„412, 1. 6 Seicert.— |. 14 despre pruncii, caril.— 1. 16 rescumpărat la 20 

].'2 nota col. 1 Aurariae Ilescrianiae.— 1. 3 N rum.— 1. 4 Herr, 

„413, 1. 27-şi 28 să se înyrâpe mitropolia. — 1. 2 nota col. 2 part. 10. 91 
„ &14, 1. 18 şi așa de greşită. — 1, 20 qisea-le lui 
„ 415, 1. din urmă necunâscerca nemuri:or 
„ 416, 1. 13 credință porfei i-au dat. —L 25 Ocrida Ioasaf.— |. 3 nota col, 2. 

"p. 78. 

„ 419, 1. 18 Panaion.— 1. 30 Toţl anil pururea să se dea 

„ 420, 1. 10 Georgia.— 1. 11 o au aflat marele aragomanul.— |. 12 Mignot 3) 

mai întâiu.— 1. 19 a aduce Șrabi cu drâia 

„422, 1. 1 Ghica cu întâia. — 1. 12 lui Georgie Ghica. — 1. 27 să „plătescă 
dară de pe 

„425, 1. 11 pentru slăbiciunea ochilor 

„424, 1. 8 sau apucat de lucrul evanghelicese. — 1. 15 învăţându-i și are- 

tându-le 

„425, 1. 20 Ianachi 

„ 426, 1. 10 cu 2 qile după “aceea— 1. 26 murit tată-său Nicolae.— 1. 28 ţ5- 
ril de acestea 

P. 427,1. 4 nota col. Î în Supplement des 7 

P. 429, 1. 8 (după mârtea tătâne-seu e Zui August II). —1]. Îl Zetruria 

P. 430, 1. 1 Țarigrad de sau. — 1. 4 Petru. — |. 6 Podhradedehi. — 1. 27 şi 

iarăşi au dobândit.— 1. 3 Wolf în Hist. 
„ 431 1, 4—5 Şebestein.— 1. 17 30,000 de ostaşi
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- 435, 1. 24 lucrate și neluerate tutăriile. — ], 29 crăose ezicția asupra 
+ 494, |. 4 din Blaj şi la trei alumni din Roma li se dă tot, ce tine din diș- 

mele dominiului, din morile de la Blaj şi de la 
„ 455, 1. 11—12 şi rescrătitori ca aceştia. — 1. 22 la Roma gl, 972 
„456, |. 17,.18, 19,.20, 21 inlocuite așa: 

loann Innochentie Liber Baronul Clain. Trid. VIil. de. Dietrih 
Episcopul Făgăraşului ce. m. s, . pecete 

- David Mariafti de Maxa 
pecâte 

Petru Dobra c. m. s» a , RI „i „497, 1. 18. Tară Ghebhariii 1) escrie > Xenorocirile acestea, care nu sau așteptat, 
la atâta mânie au adus pre împeratul Carol, de au poruncit, să iae 
capul conmentantului din Xissa, şi pe Comitul Sechendorf Pau osândit 
la robie tecinică în Spilbevg din Moraria.« : : 
[Ca nota col. 1. Gebhardi în Iist. Hung. Part. 3. p. 498] 

439,1. 1 Repnin. — 1. 27 -Noemvrie dintru acelaş. — |. 1 nota col. 1'in re. 
cent 'Hist. 

„440 1. 2 să se zumărdscă nenorocirea. — ]. 18 cele reserătitâre.— 1. 19 in 
erîstă de 58 anl.—l. 28 luate înapoi de la.—l. 29 Statina la Chornia.— 
Î. din urmă. 60 de Bihol7 : 

„441, 1. din urmă nu e va arăta 
412, |. 14 rânduiți din cler.— 1. 23 cîudened 
413,1. :10 face ca cinstea - : 
444, | 11 Făgăraș.— 1. 23 de acum al dișilor 

. 44, |. 3 rânduisem mijlociri. — 1. 10 milostivesee Fani resolvăluit. 1. din 
„urmă Sâucel : 

446, 1. 21 al căror loc.— 1 29 Ci fundaţia 
„'447, 1. 17 pentru fiesco-carele, ce pre 
. 448,1. 1 cucintele și cu.— 1. 18 in Costeiul Blajului 

450, |. 7 acum erchiepiscop al.— |. 34 cu titul de fundaţie 
„451, 1. 15 murit in Moracia în bătae. — 1. 16 Burgușul m'am înturnat 

eii.— 1.30 in 25 de dile a-le lunel 7ui Maiu 
P. 453, 1. 7 In anul mai de curând.—], 20 părinte în Hs. noao forte cinstite.— 

” |. 21 pe sânţenia ta.— 1. 29 serise pure»i ale - 
P. 454, 1. 13 neascullarea” sa, sau. — |. 14 protopopii sei şi pentru. — 1. 21 
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cercare se! trimiţi.— |. 50 să silâscă. 6. 

„459, 1. 11 veniturile putrachirului.— 1. 19 paguba, cinstitului cler 
456, 1. 8 să se stătuiuscă, umilită — 1. 26 de airilea să se 
457, |. 5 condiţiile cinstitului cler . 
458, 1. 9 Airas-Nahmet.— 1. 20 sau băgat într'o vale.— 1, 80 cea din drepta 

„ 459, 1. 8 Ianiceril să senţuisa.— ], 13 Comitului Vallis 
„460, 1. 16 La-Lande?) - 

„ 461,1. 8 fiesce-carele om.—l. 9 Pau ldsat dupi.—l. 28 den pripă.— nota col. 1 
in AMEmoires. 

462, |. din urmă : au lăsat Moldova - 

FINE.



  
REGISTRU ALFABETIC DE NUMELE PROPRII 

CUPRINSE IN CÂTE 'TRELELE VOLUME 

Ă 
Aba palatinul, crată al Ungariei, |, 318, 

Abariţiachi, |, 228, - ” 
Aba-uivar, comitat î în Ungaria, |, 511; 

HI, 24. Ă 
Abaza başa, III 30, 37, 
Abdua, rîu, luptă, [, 148, 
Abediu Begrerbegul, bătut şi omorit de 

Huniade, |, 3. . 
Abotriţii, 1, îi, 206, 243. 
Abrit, cetate în Mesia de gios, 1, 34, 

298, 239, 
Abroleva, pădure, 1, 230. 

Abrud, Ii, â64, 
Abruth- -pământ, I, 143, 
Absolon, III, 258, 
Acadaş săeuiul din Sehuş, I. 433. 
Acaţia Barciat, I!1, 46, 51, 67, 103, 105, 

117, 140. 
Acherman, ÎI, 205, 59, 104; UI, 57, 
Achileu, 1, 53, 
Achiliu, comite, Î, 149. 
Achinic, cetate în' Panonia, 1, tă 
Achirmanul, IM, 43-, 
Achys dărimată, L, 173. 
Acsiă, riă, |, 202 - 
Acum unu), magistru oștilor în liric, 

1, î61. 
Acuş de Botia, 1, 349 
Acuse, bărbat de fcunter -aiutre Unguri, 

1, 382. 
Acvas dărimală, 1, 178. 
Acviduct, |, 241, 
Acvilea, Matim omorit, ], 105, "107, 133. 
Acvisgran, |, 244. : 
Adam banul. AU, 36. 
„Adam Gall Popelt, UL, 406. 
Adam, protopop de la Cuger, III, 306. 
Adam, prolopop' da la Orăştie, Iu, 305. 
Adam Secheli. III, 219, 
Adam Vai, calvin. 11,399, 
„Adelaida căsăsorită cu Coloman, 1, îi 57,   

1, geoaida a doua mutre a lur Geza 
0 N 

'"-Adon, cetăţuică, |, 27; II, 140. 
Adorian, JL. 489, 522, - 
Adragast, 

1, 177 182, 
Agra mitul Troadel. [, 217. 
A drelast dome tieul shâlelor, L 277 
Adrian, |], 15,1 . 
Adrian popă, |. 25% 259, 375. | 
Aeţie, [, 119, 122, 133, 184, 231, 233, 
Africa, | 121, 200, 21, 
Agârhicl. IL, 599, 
Agatopoiul, 1, 337, 353, 
Agclmund, craiul Longobarzilor omo- 

rit, |. 106. 
Aghirezi, 1. 4-19. 
Azmunda, fată de rus, muârea lul An- 

dreiă, |. 320, 
Agnes, a doua mute a lut Andreiă al 

povățuitoriă al Sclavinilor, 

Ji-lea, 1, 460. 
Anes, fata lul Samuil Calnochi III, 3d3. 
Agria. |, 399; IL, 135, 415 ; III, 85, 225, 

229, 37, 956. 
Agricola, porătuitoriă, more, 1,3 
Agsan- Aslan Başa, IUL, 125, 
Ahav, |. 232, 
Aheloul, riă, 1.276. , 
Ahil, prepositul din Alba, [. 42. 
Ahilea, cetate, ÎI, 147, 
Abimet, fiul lut Biazet [, 
Ahinet JI, IUL, 250, 256, 

Ahmet. împăratul Turcilor, II, 193; 
ÎN. 15, 

Ahmet UI, împărat, Il, 335, 386, 400, 
425 

17, 203. 

“Ahmet, başa, din Ni icopoiă, II, 286. 314. 
Ahmet pașa, din Tim şora, vmorit, II, 

4lt , 
Ahmet Calagclul, viziriă, TI, 339, 240. 
Ahmet bea, vizisiă, UL, 599, - 
Ahmct G- letil, sol tatărăse, IL, ÎSt,
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- Ahmet vizirul, ÎI, 367, 
Ahrida, I, 306, 310, 425, 435, 589; 

TI, 31. 
Aiudul, I, 549; 1, 239; 111, 126, 381, 
Ak- Mursa tătarilor, III, 133, 
Alacea, murea lui Noga, I, 458, 

- Alanii, ], 115, 481. 
Alaric, craiul Gothilor, I, 101, 112,116. 
Alaraor, oraş, III, 60, 65. 
Alatheu şi Satfriţ, povăţuitori, I, 91. 
Alb, spătariul, II, 55. 
Alb, tesaurariul, "1, 177, 
Alba, cetate, |, 426, 445, 445, 
Alba crăiască, I, 319, 34 19, 464, 502, 

198, 501, 633; II, 242; II, 221, 225, 229, 
270, 321, 337, 

Alba Julia, |, 415, 456, 457,5 
III, 60, 65, 187, 380. 

Alban (Arnăut) nâm, III, 185. 
„Albania, Î, 556; 1, 186, 257, 247, 405. 
Alberoni cardinalul, ministrul lar Filip 

craiul, III, 400. : 
Albert Chirali, HI, 379, 593, 407. 
Albert Chiş, HI, 321, 
Albert, din casa, Austriei, craiă al Un- 

gariel, IL, 630, 633. 
Albert Deac, II, 454. “ 
Albert Laschi, în Șepuz. II, 329. 
Albert Lonai, “1, 401. 
Albert Lonian, pârcălabul Hustuluy, 

II, 377, 
“Albert Naghi, II, 462. 
Albert Şioberg sibianul, 1, 492. 
Albescul, boer înuntenesc, 1], 197. 
Alboin, craiul Longobarzilor cuprinde 

Acvilea, 1, 174. 
Albul, sultan, II, 226. 
Alchis, episcop, |, 154. 
Alemanii, I, 38, 79. 
Alepo, oraş în “Asia, III, 117, 168, 

„pAleşăul în comitatul Bihărici, II, 56, 
4 
Alex Ghillencroc, povăţuitoriii svec, 

HI, 3850, 
Alexa stolnicul, 1, 88. 
Alexandra, fica Îul Șerban Vodă. III, 

228, 
Alexanaria, oraș în Egypet, Ii, 261. 
Alexandrina, ducesa de Tessen, soția 

lu Ladislav Gara, HI, 56. 
Alexandru | Vodă, 'domn-al Moldovei, 

i, 567, 568, 590, 594, 617. 
Alexandru II, fiul” lut Iliaș, 

Moldovei, II, 13, 30, 36, 38: 
Alexanâru IL (Cornea), domn al Mol- 

dovel, II, 282, 284. 
Alexandru (1V) Lăpuşneanul, (Petru), 

domn al: Moldove, 1], 308, 345, 332, 
335, 843. - 

20, 558; 

domnul 

283, 295, 

  
  

- Alexandru (V), fratele lu! loan II. domn 
al Moldovei, ÎI, 365. 

Alexandru VI, domn moldovân, III, 
15, 20. 

Alexandru VII (Alexandru Iliaș), dom- 
nut Moldovel, îl, 28, 43. 

Alexandru Bessarab, domn în țara 
românească, 1, 500, 503, 504, 525, 581, 
606. 

Alexandru II, fiul lux Mircea III, domn 
muntenesc, II, %49, 350, 863 ; III, 3. 
Aexandru NI, domn “al Munteniey, MN, 

585, 
Alexandru 1V, domnul Valahiet, Ip, 7. 
Alexandru, fiul lux Coriat, 1, 493. 
Alexandru, fiul lui Stefan V, II, 145, 168, 
Alexandru Hiaş, III, 7, 8, 11, 161. 
Alexandru vodă (Mircea III), II, 294, 
Aexandru lenache Mavrocordatl11, 407, 
Alexandru Mavrocordat dragoman, Il, 

292, 307, 325, 327, 397. 

Alexandru Moghilă, fratele lui Cons- 
tantin Moghilă, Ji, 521, 

Alexandru, craiul Bulgariei, 1, 39%, 
495, 500, 508, 513, 

Alexandru, craiul Polonie!, II, 169, 172. 
Alexandru Caroli, comitul, III, 3829, 

341, 362 
Mexanâru al. doilea, fratele lu Leon, 

împărat, 1, 272, 273. 
Alexandru Ser or, 1, 28 
Alexanâru, feciorul lux Georma, UL 151. 
Alexandru, papa, 1, 438. 
Alexandru Chendi, "i, 369. 
Alexandru Calonevschi, III, 17. 
Alexandru, patriarchul, 1, 66. 
Alexandru Piasccinschi, sol polon; 

II, 28. 
Alexandru, .povățuitorul: Litvaniei, II, 

152, 
Alexandru armaşul, III, 207. 
Alexandru, archiepiscop, |, 131, 
Alexandru Vitold, povăţuitorul Lita. 

niel, |, Gi2, 614, 
Alexie Anei, fratele lut Issachie, 

părat, I, 361, 365, 368, 370, 372. 
Alexie Aspiat, povăţuitoriă, 1, 361. 

„ Alexie Brana, povăţuitoriă, [, 356, 
Alexian, chesariii, 1, 26. 
Alexie Comnen avgustul, Î, 330, 833, 

339, 337; 11, 263, 
Alexie Files, marele domestic, 1, 442, 
Alexie Givido, povățuitoriul oștilor de 

la apus, 1, 360. 
pâlesie trimis cu oști spre Dunăre, Il» 

347 
Alfons Corillă, 11, 892. 
Ali aga, ciohodar, JL, 346, 
Ali-başa, 11, 409, +95, 1, 136, 140, 

143, 14%, 

îm-



Ali-bașa, vizirul, 11, 349. 
Ali-başa, vizirul, III, 313, 367, 37, 

377, 283, 387, 397, 398, 399, 406. 
di Bes, voevodul Semenerie!, II, 113, 

6 
Ali Begul, fiul lui Mihail, IL, 62, 
Ali l6n Ponegraţ, voivodul “Ard6lulul, 

„Ul, 57. 

Ali-Patrona, III, 495. 
Ali Silictar aga, III, 326. 
Alivârde tătariul, III, 198. 
Allacaseu „omorit, 1, 310.- 
Alect, 1, 55, 556. 
Alm, craiă al “Croaţier, I, 335, 337, 338, 

341, 318, 
Alm povăţuitoriiă, 1, 26, 265, 206, 267, 
Almacherec, I, 525, 329, 530, 55%; 

N, 250. 
Almaş, 1, 394, 525, 573; 1], 48, 461. 
Almaş, rii, 1, "270. 
Aloisie Radibrad, II, 453, 
Alipit, munţii, 1, "147. 
Alşo-Apşa, sat, 1, 578. 

- Alusian prefectul, I, 316, 318. 
Alvinţ, 1, 275. 
Alzeco, al cincilea fecior al lu Cuvrat, 

- 1, 202. 
Amalasunta, |, 150, 159. 

- Amantie episcop, ], 155. 
Amasia, cetatea Capadociei, II, 316, 
Amfipoin, cetate, I, 361. 
Amida, 1, 79. 
Amira Sarachinul, I, 268, 
Ammoreii, |, 416. 
Ampoii, 1, 443, 
Amurat, ful lut Orcane, 1, 508, 513, 

514, 552. 
Amurat al II-lea, sultanul, 1, 556, 605, 

607, 617, 623, 628, 6, 635, 
Amurat NI, sultan, IL, 367, 393. 
Amurat IV, sultan, UI, 35, 55. 
Amvrosie, archiepiscop, L 105. 
Anad başa, II, 216. 
Anadol, IL, 310, 
Anagast, magistru oștilor, 1, 141: 
Anagdia, |, 380. 
Anastasia, mama lui C. Duca, II], 2G£. 
Anastasia, soția lu Roman 1,1, 574. 
Anastasie 1, Dicor avgust, 1, 14, 154. 
Anastasie al doilea, „împărat, 1, 217, 

218, 219. 
Anastasie, episcopul Rădăuţului, III, 58. 
Anastaeie, metropolitul Moldovei, II, 

"28 
Anastasie, mitropolitul Sucâvei, II, 382. 
Anastasie, mitropolit în Sofia, “ur 416, 
Anastasie, prefectul Drăstiorulu, L, 321, 
Anastasie, sol, 1, 194. 
Anastasie, vistieriul, ŢII, 215. 
Anatolia, II, 57.   

Anca, fata lut Alexandru voevod, „1, 528, 
Ancona, I, 168, 258, 
Ancuţa, It, “6, 
Ancuţa, fica lut Şerban (Radu x), II, 

458. 
„Ancuta, murea, lui Nicolae, III, 375, 

359 , - 
„Andeca, fiul lui loob, 1, 472. 

“ Andrei, |, 203. 
Andreiii, craiul Ungariei, 1, 313, 819, 

320, 821, 322, 824, 
Andrei al ÎI lea, craiă al Ungariei, I, 

353, 379, 886, B89, 293, 39, 397, 398 
403, 403, 407, 409, 419; INI, 889, 365. 

Andreiă al treilea, craiul, 1, '395, 455, 
406, 460, 463. 

Andreiă al IV-lea, I, 455, 
Andrei Bacinschi, episcopul Munca- 

ciului, II, 423. 
Andre! "Barcial, II, 446; UI, 140. 
Andrei Batori, I1, 142, 303, 363, 383, 

497, 452. 
Andrei de Borşovița, prepositul din 

Lanciciă, 11, 100, 
Andreiti Bagoslovichie, minorit, III, 22, 
Andreiă Comaromi, Il. 346. 7 
Andreiă comitul, fratele lul Paul, 1, 445. 
Andreiă, comitul secuilor, al Braşcu- 

lu, etc., [, 507. 
Andreiă Clubuşiţehi, II 75, 
Andreiă din Cracovia, episcop în Mol- 

dova, 1, 540,541. 
Anareii din Taţin, palatinul din Cra- 

covia. |, 516. - 
Andreiti, duxul Chioviel, [, 620. 
Andrei, episcopul Ardelulul, Ţ, 504. 
Andreiii” fiul lui Carol Robert, crai 

“Neapoiului, 1, 501, 504, 506. 
Adreii, fiul lux CGriti, II, 287. 
Andreiă, fiul lui loann, portariă, I, 441. 
Andreiă Gauda, generariă, III, 134, 
Andreiă Ghereb, II, 515.. 
Andrei hatmanul, "UI, 384. 
Andreiă Illieș, III, 273, . 
Andreiă Laţc, voevodul din Ardel, I, 

508, 510. , 
Andreiă Lipschi, logofăt, III, 13. 
Andreiit Loncal, în “anul 1619, II, 7, 
Andreiii Naghi, căpitanul paiducilor, uU, 

512. - 
Adreia Odrovas, II, 33. 
Andrei Pastor, III, 431, 
Andriă plebanul din Şarub, 1, 491, 
Andreiă, prepositul Albel-crăesci, 1, 

91. 
Andreiă, protopop de la Șimleii, III, 

305. , 
Andraiă Secheli, Il. 493, 
Andreiii Ticischie, starostele Rohati- 

nului, 1, 260,



  

Andrei vornicul, hoâriă, III, 93. 
Andronia, |, 394, 
Andronic Comnen, |, 348, 349, 

": Andronie cel maj năr, împăratul, l, 
479, 492, 495, 498, 500, 5u1. 

Andronic, fiul împăratului Ioana Pa- 
leolog, 1, 508. 

Andronic, fratele „lui Mihail Cantacu- 
zeuul, II, 835. 

Andronic Paleologul, 1, 444, 450, 458, 
459, 472, 279, 485. 

Andronic, v vistitrul, II, 495, 
Angiia, Î. 409, 421; 1, 285, 319, 830. 
Angli!, II, 338; 344, 
Anha, |, 490, 

pp bialul, cetate, 1. 152, 178, 215, 223, 
25, 350, 359, 360, 139, 440, "493, 496; 

ăi, 362. 
“Anichie Olyvrie, bărbatul „Plachidiei, 

împărat, 1, 142, 
Anichet ], 77, 
Anna crăiasa Serbiel, [, 537, 
Anna, fata împăratului Mihail Paleo- 

logu, Î, 473, 
Anna, fata lu! Bella al IV-lea, 1, 397. 
Anna, fata lui Theodor Angel, I, 419. 
Anna, logodnica lul Ivanc, I, 364 
Ana, împărătesa, III, 436. 
Anna, împărătesa muscanilor, Ii, 434, 
Anna, împărăiâsa lui Andronic celul 

mai tnăr,-], 495, 501, 502. 
Anna mutrea lul loann H-lea al luy 

Asan, I, 415. 
gÂnna» mucrea luf loan Chendefi, II, 

499 

Anna Paleologa, I, 502. - 
Ana, sora lui Ludovic il-lea, II 216. 
Anna Veşeleni, inuimna Ctachilor, ŞII, 73. 

gmp Zacracica, inalca ul Racoți, II, 
5 
Annibal Gonzaga, generarii, MI, 115 
Antaradul, cetate, [. 211, 

Antele, opor, I, 157, 164, 207, 
" Antesilvanum, prădat de Dracula, II. 57. 

„_ Anthemie, ], 116, 128,. 140, 144, 142, 
Anthemie al Râmnicului, JI, 346, 
Anthim, episcopul Moldove, 1 590. 
Anthim, trimis contra Greciei, I, 316. 
Authim, mitropolitui Ungro- Valachiel, 

UI, 354, 312, 390, 395. 
Antimise, UI, 304. 
AntiohCantemir, UI, 234, 253, 261, 27, 

292, 800, 307, 840, 343, 345, 346. 
Antioh, păharaicul, DI, 303, 
Anlioch Persul, tutor, ”, 116. 
Antiohia, cetate, 1, 162; îl, 147; 11, 

328. 413. 

Antiohel hătmanul, III, 256. 
Antonie, |, 14. . 
Anţonie Betlen, nobil, II, 74,   

Antonie Chendi, II, 315, 324. | 
Antonie Chiș, povăţuitor, Î, 627. 
Antoniu din Spalat, 1, 545. 
Antovie Esterhazi, ascâptă pe Herbe- 

vil cu curuţimea, III, 342. 
Antonie, fiui lur Griti, II, 267. 
Antonie Mariet, iezuit, II, 459. 
Antonie, patriarchul Ţarigradulu,, II, 

151. 

Antonie Ruset (Chiriţa Dracul), III, 191. 
Antonie Secheli, povăţuitor, îl, 320. 
Antonie, tribun, 1, 85. 
Antonie Varsie, secretarul lui Radu X 

II, 484. 
Antonie Verantie, II, 315. 
Antonie vodă în Muntenia, III, 

166, 188, 28%. . 
Antonie, vornicul din Popesci. III, 162, 
„Anvas-Mahmet, viziriul, III, 458, 
Apacaldă, sat, 1, 543, . 
Apafi, prințul, I, 525; III, 937. 
Apătosă, III, 221. 
Apidanul, apă, |, 298. 

Apollodor Damaschinul, arehilectul po- 
dului de. peste. Dunăre, ], 173. 

Aponaşfalăă, IU, 93. 
Apor Iştvan, ni, 259, 262, 963, 263, 

312, 313, 315, 316. | 

Apostolache, MI, 54. - 
Appiaria, |, 114, 179. 
Appamea, |, ÎL4, 193. 
Apren protovestiaritul, I, 448, 
Apru, castru, 1, 238. 

„ Apsiwmar, Tiberie al treilea, |, 211. 
Aputurţu, 1, 500.. 
Arabii, |, 206, 
Arac Murza, povăţnitor tătăresc, III, 46. 
Araclia, sat, IL. 82. 
Arad, oraș, STĂ 1, 115, 270 
Araniaş, cctăţuică, 1, 553. 

„Aranifalăi, sat, 1], 441, 
Araniaş-Medieș, HI, 138, 
Arapataca, Î, 434, 
Aravissa, cetate în Cappadochia |, 176. 
Arbogaste, I, 105. 
Arbure, hatmanul-omorit, II, 235, 
Arburea Roșie, |, 547, 
Arcadiapoiă, IL, 239, 360. 
Arcadie avgust, I, 102 107, 116. 
Ardaric, craiul Gepidilor, IL, 135. 
Ardavurie, povăţuitoriă, |, 118. 
Ardein. rit, II, 403. 
Ard6lul, i, 191, 207, 265, 269, 275, 30%, 

304, 311, '33,, 305, 399, 409, 441, â53, 

458, 304); II, 3,5, 19, 19, 68, 77, 85, 113, 
198, 141, 201,257, 272, 320, 353, 369, 
413; 421, 465, 493, 511, 523; LII, 247, 
253, 267, 259, 262, 67, 271, 273, 2:8, 
283, 285, 286; 288, 289, 291, 294, 295, 

163,
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298, 301, 304, 306, 329, 338, 330, 351, 
369, 385, 417, 451. 

Arelatul, oraș, [, 151. 
Argiș, mânăstire, 1], 210; III, 179, 267. 
Argiş, oraş. I, 544, 585, 
Arg's, rii, III, 54, 258. . 
Agria, IL, 270. 
Ariadna avaustă, 1, 148. 
Arie, I, 66. . 
Arie Aper, 1, 51. 
Arieşul, 1, 454, 455; II, 462. 
Ariminul, |, 161. , 
Arist, povăţuitoriă contra Bulgarilor, 

I, 149. ” 

Aristald, comitul, 1, 413. 
Armabasd tyrannul, 1, 220. 
Armathie, povătuitoriii, omorit, £, 145. 
Armazan, trimis de Mavrichic la Ca 

san, ], 188. | 
Armeni, protopopiat, Il, 305. 
Armenia, |, 162, 174, 200. 
Armenii, |, 257, III, 445. 
Arnaulgos, III, 36. 
Arnegisi povtțuitor, bătut de Attila, E 

126, 128, 
Arnota, mânăstire, III, 97. 
Arnulf, craiul: Germanier, 1, 266 
Aron, |. 293. : IN 

Aron (Petru V), domn al Moldove, 
IL, 34, 384, 403, 404; 111, 253. 

Aron, feciorul unuf “comit din 
gariă, 1, 283. 

Aron, protopop din Țichindel, III. 303. 
Arpad, povăţuitoriul Turcilor (Ungu- 

Bul- 

rilor), 1, 263, 267, 268. 
Arpaş, riuşor, |, 399. 
Arrabonul mare, riu, II, 212. 
Arrabonul mic, rîu, III, 212, 
Arragonia, |, 395. 
Arsac, craiul Armenie!, 1, 86. 
Arsache, |, 164. , 
Arsenie Cernovici, arhiepiscop Rastia- 

nilor (Sârbilor), III, 247, 269. 
Arsenie, metropolitul Târnovului, II, 

34%, . 
„Arsona, arsă de Miha V, 11, 297. 
Artana, |, 923. . 
Arlavane, Î, 164. . 
Artavin, craiul Parthilor, 1, 2 
Artenie, împărat, numit Ana 

doilea, |, 217. . 
 Artolf, 1, 471. 
Artaxerx Persianul, ], 27, 
Arva, IL; 120. 
Arvernul, oraş în Gallia, |, 141. - 
Asan .(din nâmul comitopulilor, din 

5, 27. 
stasie al 

"care aii fost şi Samoil), 1. 350, 351, 253, 
355, 356, 358, 861, 362, 8Gri, 396; IL, 362, 

” Aseanie Centovi, secretariul lu! Castald, 
IL, 313. 

Cronisa Românilor, Tom. III. 

  

Aşculul, oraștă cuprins, [, 153, 
Asia, 1, 513; III, 228, 310 
Aslan vornicul, III, 31. 

Asot, fiul lu Grigorie Taronitul, 1, 298, 
299. - , 

Aspare, povăţuitoriă, I, 119, 136, 140, 
142. 

Aşpermont, UI, 344. 
Aspiat, 1, 391, 
Aspracania, 1, 306.- 
Asprocastrul, cetate, ÎI, 121. 
Assisiul, oraşii cuprins, |, 163. 
Aştileu (Eşculeu), |, 270. - 
Astracanul, 1, 246. . 
Atalaric, craiă al Visigothilor, 1, 154 

156, 160. | 
Ataulf, craiă, IL, 116. - 
AMtelcuzu, 1, 246, 247, 
Athanaric, craiul Gothilor, 1, S4, 36, 31. 
Athanasie, III, :90, .- 
Athanasie Bolşul, 11, 162. 
Athanasie 1, mitropolit, IM, 206, 289, 

299, 303, 305, 310, 311, 314, 318, 319, 
325, 342, 363, 379, 596, 416, 421. 

AMhanasie, episcop de la Drăștior, III, 
345, 354, 

Athanasie, patriarchu! Alexandriei |, 76, 
Athanasie, patriarchul Antiohiei, Il. 

300, 328... 
Athenaida, |, 118. 
Athina, |, 36, 261. - 
Athlam povăţuitorul, 1, 510. . 
Atho, munte, |, 41; H, 162; IUL, dt. 
Athora, cetăţuică, 1, 237, 
Atilie Vicomercat Cremonânul, gene- 

ralul lui Radu X, IL, 484, 
Attal avgust, 116. 
Attica, |, 284, 298. 
Attila, craiul iuailor, 7, 90,.122, 126, 

132, 133, 134, 265, 268, 
Attilo, căpitan, II, 475. 

" Augerie Borogbec, Nandrul, II, 316. 
Augustin din Miche, 1, 550. 
Augustin, episcop, I, 121. 
Austria, |, 319, 320, 403, 457; III, 15. 

56, 11, 247, 284, 258, 293, 301, 329 
345, 346, 347, 362, 304, 398, 405, 416 
4%, o ; 

Avarii, |, 169, 170, 174, 175, 186, 18, 
197, 199, 203, 204, 205, 318. 

Avdela Sarachinul, |, 211. 
Avdera, munte, |, 369. 
Avenion, |. 510, 542, 546. 
Avgonie şi Qiivrie, consuli, |, 97. 
Avgust, fiul lui Sigismund |, II, 289, 
Avgust III, prinţul şi electorul Saxo- 

nică, ÎL, 429. - 
Avgust II, craiul Poloniei, III, 410. . 
"Avid, 1, 209. - 

- Avidie Cachie, 1, 18. 

? 
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Avit bate pe Sucvi şi Vandaii, 1, 
136, 

Avizi, 11, 294. 
Aviona, II. 409. 
Avoă, I, 238, 302, 514. 
Avram Bamilovscli, II, 292. 
Avram Horvat, Il, 492, 
Avram Pop, protopopul de la Daia, III, 

457, : 
Avramie, dascălul, III, 390. 
Avram. erhiepiscopul Abridel, UI, 31. 
Avram, trimisul lut Petru VI la Sigis- 

mund |, Ii, 268. 
Avrelia Apelonia, |, 27. 
Avrelian, împărat, I, 41, 46, 48, 248, 

283, 298. . 
Avreol, L, 37, 41, 
Avrig, protopopiat, JI, 305, 
Avuvecru, califă, |. 198. 

“ Avixentie al Sofiei, II, 345, 
Avximul cuprins de Velisariu, 1, 162. 
Azacul (Ozovul), cetate, III, 46. 
Azarelh, povrăţuitoriă” al "lut Cabad, 

1, 199. 
Azatin, sultanul, 1, 440, 
Azovul, cetate, II, 57, 274, 431, 

B 

Baba, III, 173, 233, 284, 336, 345. 
Babadachi saiă Baba, cetate, II, 216. 
Răbâlna, sat, III, 289. 
Bacaii, protopopiat, Il, 306. 
Bacăiă, oraş, ÎI, 88. 
Baci, 1, 53. 
Bacico, sat, I, 545. 
Bacicoiii, sat, 1, 519. 
Baciă, 1, 573. 
Baciunateleche, 1, 423. 
Băciuţ, III, 143, 
Baclo, oraș, Il, 332.- 

Baco din Mihaiufaltă, |, 555. 
Bacov, 1, 593; II, î6. 
Bacşa-Saraiă, IM, 12 
Badeavez, poieriă, UI, 119. | 
Baden, II], 231, 235, 237, 240, 241, 

246, 250, 25], 
Bădeuţiy, sat, Il. 117. 
Baâia, castelanul, NI, 177. 
Badia, „culeYarul, II, 117. 
Badia, vornicul, Il, 177. 
Băgăul, sat, I, 488. 
Bagonschi, nepotu lut Petriceiă XIV, 
— IN, 213, 
Baia, 1, 17, LU, 359. 
Baia- Mare, II, 492; III, 143, 208, 259 

402. 
Baian, 1, 224. 
Baian, fiul craiulul Siinegn, 1, 290,   

Baiazet [, sultanul Turcilor, 1, 546, 
556, 564, 571, 576, 518, 593. 

Baiazet II. IL, 119, 127: 166. 
Baimot, II, 829. 
Bainechi, III, 180. 
Bainschi, III, 213. 
Băişora de la Lovişte, sat, II, 35. 
Bălăban, III, 18. 
Bălăcânul III, 164, 178, 232, 230, 243, 

954. 
Baladfi Iştvan, nobil, II, 440. 
Balamber, craiul Hunilor, |, 92. 
Bălănesci, sat, II, 204, 

- Balaş, păharnicul din Moldova, LII, 
343.. 

Bălaşa, fica lui Șerban, III, 233, 
Balasache păharnicul, Il, 160, 161. 
Balassa, dâmna lui Constantin vodă, 

III, 99. 
Balassa, mutrea lut Manuil, IL, 376. 
Balathista, munte, [, 305. 
Bălaur, unchiul lut Alexandru craiul 

Bulgariei, 1, 497. 
Bale, comitul din Sătmarii, 1, 552. 
Bale, fiul lu Saaz voivodul din Ma- 

ramurăș, I, 518, 545, 562. 
Bălcaciul, 11, 493.  - 
Baldemir, stăpânitoriă al Bulgariei, 1, 

248. 
Bălenul, III, 228, 376, 391, 392. 
Balduin Flandrul, împărat, I, 386, 387, 

391, 418. 
Bălgrad, cetate în Pannonia, |, 315, 
Bălgradul din Ardeal, |, 67, 255, 413, 

449, 455, 457, 549; IL, 303, 434; 1), 29, 
52, 114, 198, 245, 247, 958, 272, 279, 
281, 282, 984, 289, 290; 296, 298, 299, 
304, 305, 306, 313, "314, 316, 320, 324, 

332, 378, 387, 358, 402, 405, 445; 459, 
460. 

Bălgradul Serbiei, 1, 271, 337, 341, 358, 
631; ÎL, 42; III, 83, 148, 210, 229, 2ăi, 
251, 259, 267, 273, 983, 398, 460, 

Balica hatmanul, II, 311. 
Balimberg, fiul ur Marcozie, povățui- 

tor turcesc, ÎI, 127. Ă 
politia, "adecă Moldova de acum, |, 

348. - 
Balmună, Il, 337. 
Baltazar Batori, 11, 364, 399, 401. 
Baltazar Bogati, II, 409. 
Baltazar Bornemissa, U, 494. 
Baltasar Chemeni, II, 494, 
Baltasar Eurdeus, mort, II, 515, 45]. 
Baltazar Silvaşi, II, 401, 45, 465. 
Belvanivs, Î, 511. 
Bănatul, |, 207, 272, 275,292, 393, 453 

II, 271, 291, 388, 405, 420, 459. 
'Bănatul Severinului adecă al Craio» 

vel, ], 418, 427; Il, 23, 405 439, 460,
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Banco banul, 1, 393, 
Banfi Gabor, nobil, II, 440. 
Banfi Gheorg, nobil, TI, 440. 
Banialuca din Bosnia, "ul, 229, 437. 
Bar, cetate, III, 190. 
Baranii, parohul lătinesc, III, 276. 
Baraniavar, oraș, II, 225, 
Baraștu, |, 433. 
Bărbat, fratele lu! Lithen, 1, 444. 
Barbul, Banul, II, 177, 254. 
Barbul Mitescul, banul, III, 219. 
Barbul, păharoicul, UI, '31, '35, 36, 39. 
Barbul, Serdariul, VITĂ 389, 391, 392. 
Bare, de la carele să trag Bărcrăescit 

din Arde], Î, 525. 
Barciar” Andraş, NU, 123. 
Barclal Caspar, III, 193. 
Barda, feciorul luy "'Cordoles, I, 248. 
Darda” Foca, povăţuitorid, 1, 276, 2%, 

296, 297, . 
Barda patrichiul, 1, 229, 231, 
Barda Peţ, porăţuitorii, I, ae . 
Barda Scler, povățuitoriă, 1, 291, 296, 

297. 

Bârgtu, I, 558; II, 14. 
Bârghis, protopopiat, li, 305. 
Bârlad, |, 632; IL, 195, 198, 260. 
Bârlădeanu, logofătul, "I, 388. 
Barlam, sat (Bârlad), 1, 600. 
Barolt, 1, 403. 
Baronia, comitat, II, 241. 
Barsa, decanat, II, 226. 
Bârsa, riu, II, 51. 
Bârsa, țară, 1, 407: III, 60. 
Barth, sat, |, “sa. 
Barul "ducat, ', 429, 

| Basarab, banul Craiovei, |, 204. 
Bașas, seraschierul, III, 57. 
Basbachiculi, închisâre, IN, 385. 
Băseşci, protopopiat, III, 306. . 
Basilisc, trimis contra 'Vandalilor, I, 

140, 145. 

Basta, II, 497. - 
Bostangi başa, temniță, III, 335. 
Basterne, un loc, I, 357. 
Basternil, 1, 45, 49, 50, 56, 63, 
Bat, hanul "Tătarilor, I, 413, 419, 421, 

"493 
Batinul, sat, II, 82. 
Batori 'Sinismuna, III, 27. 
Battiani, banul Croaţiey, II, 221 271, 

341, 342. 
Batus, I, 505, 
Baudarie, povăţuitor al oştilor în Schy- 

thia, 1, 161. 
Baudi (nu Badu), căpitan, III, 103. 
Bauer, generariă, III, 95. 
Bavaria, 1, 242, 311, 318; II, 252, 338. 
Bavarul, ÎI, 220, 224, 229. 
Bazichiă, JI, 341, 

Beatrice, soţia lu! Matiaş, II, 105, 107 
130. 

Beatrix, muârea, lu! Carol Robert, 1 
473. 

Bec hașa, 1, 460. 
Beche, din Sântmărtin, I, 551. 
Becheşul, I, 399. 
Becica, III, 431. 
Beciul, III, 15, 165, 167, 180, 211, 231, 

329. 

Beclân, cetate, [I, 486. 
Becota, |, 493. 
Becteş' bașa, II, 467. 
Beda culceriul, II, 326. 
Begul Isvediar, N 602. 

" Beiuș, II, 464; III, 126. 
Bela, 1, '319, 320, 341. 
Bela, ruda S, Stefan, |, 313. 
Bela, fratele lu! Andrciă craiul, |, 323. 
Bela fiul lui Alm, 1, 338, 343, 344. 
Bela, cel dintâiă încoronat crai, |, 324. 
Bela, tatăl lut Andreiă II, |, 401, 404. 
Bela MI, craiă al Ungariei), i, 349, 361, 

365. . 
Bela IV, fiul lul Andrei II, 1, 393, 393, 

397, 403, "409, 412, 416, 311, 419, 423, 
427, 438, 438, 442, 449. 
“Beldi Chelemen, HI, 26. 
Beldi Pal, II, 19. 
Beley Gheore, nobil, 1, 440. 
Belesbudiul, 
Belesbugdul, ” E 
Beleshurg, A 316. 
Belesul, 1, 425. 
Belgii, "i, 330, 376. 
B:libeg, povățuitor turcesc, II, 216. 
Belteuc, |, 545. 
Belţioso, general în Caşovia, II, 488. 
Benă, I, 534. 
Benâer, II, 404; III, 147, 345, 350, 355, 

358, 366, 438, 462. 
Bendezilul, UI, 353. 
Benedict al XI. -lea, papa, |, 464. 
Benedict, arhiepiscopul Colocit, L, 432, 
Benedict” Borşvai de Sgheul, II, 141. 
Benedict, credinciosul “ur Andreiă al 

-lea, |, 399. 
| Benedict Henter, III, 296. 

Beredict Mindzenti, II, 409, 430, 486, 
494. 

Benedict Rutul, (Benedict Veroș), II, 73. 
Benedict Şincheuşd, N, 320. 

„ Benedict Suchi, II, 518. 
Benedict Textor, j,. 512. - 
Benedict Vereş de "Faranţ „Il, 44, 73. 
Benevent, 1, 202. 
Bengescul, 1, 389. 

„Benson din Zabocruţ, I, 530. 
Beoţia, 1, 298. | 

_Bera, ] , 484. 

, 
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Berc, dâlmă, 1, 434. 
” Berceni, III, 310, 321, 329, 337, 339, 
343, 344, 'a47, 348; 359, 362. 

Berecheul, ținut, “1, 418. 
Bereg, comitat, JII, 24. 
Beregaba, 1, 222, 
Beregsas, JI, 321. 
Berendeiii, pretendent la, domnia Mol- 

dove!, ]l, 76. 
Berețe, III, 50. 
Bereţi, tăiat de Racoți, LI, 349. 
Berghin, lil, 315; 
Berind, "sat, I, 552. 
Beris, "mânăstire, I, 425. 
Berivoiă, protopopiat, UI, 505. 
Bernad lanoş, III, 353. 
Bernart Lazăr, 1], 314, 
Bernavschi, povăţuitoriti moldovtn, 

1, 19. 
Bernovschi, spătarul, II, 324, 339. 
Berolin II, 24. 
Berrea, 1 300, 308, 340, 357, 359, 

435. 
Berşeniti Iştvan, nobil, 11, 440, 
Bertold din Moniocherec, II, 75. 
Berzilia, 1, :02. 
Berziţia, |, 226. 
Beşeneu, sat—Basta hate pe Bocica), 

H, 491. 
'Besermenul, II, 298. 
Beşmibacul din (ra Oltului, III, 397. 
Bessarab, familie, III, 31. 
Beszarab vodă al cincilea, I, 458, 490. 
Bessarab, gonit de pe tron de Radul IV, 

II, 91, 197. 
"Uessarabia, Î, 191, 202, 320, 923, 339, 

348, 393, 409, 148, 555; ÎN, 12, 46, 182, 
357. 

Bessil, |, 110, au. 
Bethuche,ll , 4, 
Betlân, III 402. 
Detlen Elek, II, 227. 
Betlen, familie. de comniţi, 1, 488, 498. 
Betlen Ferenţ (Frauţise Betien), cum- 

înaltul lui Chemeni lanoş, LU, 75, 
Betlen Mikloș, II, 303, 330, 
Betlen Samuel, UI, 313. 
Bevna, sat, |, 513, 

 Bezaredi, II, 337. 
Bezul, ], 313, 
Bialograd, cetate, I, 624. 
Bialogrod, sat, ], '600; II, 46. 
Bibersburg, III, sa. 
Bichiș, Il, 332, 
Bicioul, moşie, |, 477. 
Bidina, |, 330, 339. 
Biaila, 1 130. 
Bihăria, ], 272, 445; 1, 304, 255, 270, 

271, , 
„Biinclu-Mustafa, seraschicr, UI, 222,   

Bil&gul din Varmegea Dăbâcel, I, 428. 
Bioc Defpulia, familie, III, 2. . 
Bissarul, 1, 509.. 
Bissenii, |, 110. 292, 327, 403. 
Bistra, (A 405; III, 83, '305. 
Bistriţa, Ţ, 470, 507, 520, 527, 59; Il, 

145, 226, 255, 462; III, 52, 60, 119, 129, 
140, 258, 402, 404, "410, 418. 

Bistriţa, mânăstire, III, 99, 
Biţena, ră, [, 
Biuzeut, sat, i, 3, 
Bizantiul, cuprins, I, 33. 
Bizia, cetate, I, 420, 853, 391, 451, 
Bizoa, TI, 441. 
Bizoă, s sat, I, 519. 
Blaceis, 1, 399. 
Blaghizin, prinţipul Vosforulut, 1, 91 
Blaj, III, 187, 199, 202, 211, 318, 34i 

363, 414, 431, 432, 433, 436, 449, 4i 
453, 

Blandrata, doftorul lul Ioan Sigismund, 
i 353, 

Blasie, episcopul Brande zuberului, 1, 
319, 350, 383, 384. 

Elasie "'Camiti, II, 465, 
Blasie Forguci, i, 559. 
Dlasie Livyai, i, 489. 
Blasie Șulioc, 11, 494, 
Blazie Maghiar, voivodul  Ardclulul, 

2 
i, 
5, 

„Povățuitor al Ungurilor, 1, 84. 
Blazie Vaș de “Poga, u, 01. 
Blazie Zacaci, II, 14. 
Bleda, craiă al Hunilor, 1, 122, 16. 
blim, 1, 57. 
Bobromer, bulgar, |, 310, 
Bochetor,! prefectul oștilor lu Bat, 1, 

413. 

Bocicat, mort, IL, 499. 
Bocon pădure, IL, 324. 
Bodena, 1, 308. 
Bodnar, povăţuit ori, [1 232, 
Bodoai. Iştrav, nobil, IL, 440. 
Bodroz, rii, 1, 267 şi 265, 399. 
Ioeran, comisul, II, 55. 

- Boesila, fratele lut Os fentestiav, ,Î, 319, 
451, 482. 

Bocţie, omorit, 159. 
Bofa secuiul, fiul lui Pelus, 1, 505. 
Bogati Micloş, nobil, Il, 440, 
Bogdan, III, 199. 
Bogdan, domnul celățuicilor, 1, 309, 

517, 

Bogdan voivodul, I, 517 
590, 568, 
„Hopdan (10, domn al Moliovcl, II, 30 

„32, 38. 
oi TUI, 
186, 217, 

Bogdan (1V), fiul lu! Alex: indru IV, domu 
al Mold: dvel, II, 4, 

519, 528, 544, 

supus la Turci, II, 167, 
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Bogdan, fiul: lui loan III, LI, 397. 
Bogdan Kmielniţehi, hatman căzăcesc, 

II, 79. 
Bogdan Lupul, III, 247 
Bogdan, logofătul şi secretariul, II, 177, 
Bogdan vodă, fiul lui Stefan VI vodă, 

JI, 113, 944. 
"Bogdan Luscul, fiul lut Stefan, 11, 165. 
Bogdania (Moldova), 587. 
Bogoris, numit şi Mihail |, 248, 250, 

251, 252, 253, 255, 
Bohemia, |. 255. 813, 907, 560; II, 45, 

- 50, 53, 13], 187, 192, 30; III, 14, 247, 
293. 

Bohemi' 1 3:6 
Bohtă, II. 55, 
Boian, III. 219, 261. 
Bolanio, II, 396, . 
Boilad, 1, 226. 
Boion 'cetățuică, I, 307. 
Boita, 1, 271. 
Bojorânul, II, 372, 389, 391, 392, 393. 
Bojoroviţa s saă Passaroviţ, III, 409 , 410, 
Bolerul, 1, 406 - - 
Boleslau din Cracovia, |, 439. 
Bolgarseg din Braşăi- -portă, MI, 354. 

„Bolia, I, 539. 

Bolond: “generarii, cădut, UI, 274, 
Bolota loan 1V, învins şi mort, 1,-368. 
Bolsan Petru VII Sshiopul — mort, WI, 

384,. " 
- Bolţ, 1, 562. 
Bonaparte, II, 354. 
Bondiţa, sat, |, 4177. 
Bonifatie al VIII-lea papa, ], 461, 463. 
Bonifatie Marhionul Munteferratuluy. 

Povătuitoriă, |, 386, 389. 
Bonifatie ocârmuitoriul Africei, |, 120, 

121. 

Bonifeuldea sai Cratca, 1], 499. 
Bononia dărimată, |, 118; III, 385, 
Bonoz mitropolit, |, 10, 114. 
Bonţida, III, 143. - 
Bonţaireş, sat, , 417. 2 
Boralt (saă Barolt), I, 401. 
Boranii, |, 32, 3, 36, 40, 43, 63. 
Borberec, i, 204, 
Borghia, logof&tul, II, 406. 

 Borise fiul Îur Petru craiul Bulgarie, 
1, 288, 90, 292, 294, 295, 302. 

Boristen, 1, 320; A 200; II, 26, 
Bornemisa, II, 186. 
Bornemisa Anna prinţ&ssa, III, 93, 192. 
Bornemisa Boltişar, omorit, Il, 285. 
Bornemisa Iştvan, nobil, II, 440, 
Bornemisa Pal, II], 5i, 93. 
Borola nepotul ur Joann: chie, 1, 392, 

396. - 
Boroş, sat, Î, 519. 
Boros, căpitan de catane, [II, 103. 

  
i 

Poros,- Inăul, cetate, III, 110, 115. 
Borotiiic, I, 398. 
Borșa, cetate, 1, 268. 
Bor$aş botriă, III, 3.: 
Borşea, plaiă, “1, 402. 

„ Borșod, comitat, în, 24, 
Borza, ținut, U, "45, 
DBosaci, II, 427. 
Boşcovici, IN, 422. 
Boşfalăi, IT, "440, 
Boşimbac, AI, 415. 
Boșneag, Ali- -başa, căpitanul de Du- 

năre, If, 235, 
Bosnânil, 1, 439. 
Bosnia, i 507, 556; III, 226, 232, 237, 

247, 249, 280, 3. 6, '3s8, "405, 437. 
Bosogiada. 'cetățuică, 1, 308. 

- Botez, comitul curţei, , 399. 
Botoşani, 1, 632. 
Botunenil, ÎI, 185. 
Boul, ban cumnat lux Leon vodă, MII, 36. * 
Bozamezen, II, 238, 
Bozin, voiv 'odul Ardealului, Il 74. 
Brăbanţ, bestrica luată de catholici, 

III, 334. 
Brabanţia, ]I], 293. 

- Bracean, sat în Valahia, UI, 78. 
Brad, mânăstire în judeţul” Ruz&ului, 

“Ul, 236. 
Brădeseul, II, 31. 

” Braida, muerea lu! Amurat, 1, 508. 
Brăila, |, au; 1, 60; III, 1, si, 102, 

215, 857. 
Bran, 1, 500; Il, 239. 
Brancovan, TU, 263, 265, 2174, 284, +91, 

292, 301, ::07, 308, 321, 327, '339, 349, 
351, 352, 355, 357, 364, 368 

Brâncoveni, mânăstire, JI, 97, 321. 
Brâncovenii, sat, III, 31, 's8, "292, 
Brandacul, cetate, II, 280. 
Brandeburgi, HI, CET 
Brandenburg, Î, 549, 558, 561, 579; 

MI, 220, 
'Brandițuberul, I, 374, 319, 389. 
Branicica, II, 401. 
Branizova, j, 3%, : 
Braşeu, |, 407, 409, 503, 536, 547, 548, 

582, 613; II, 36, 251, 415, 514; Il, 104, 
116,119, 122, 142, 188, 235, 236; 240, 
243, 246, 303, 310; 320, 339, 353 36: 
393, 460, 

| Braţâu, târg, I, 578, 619; u, 305. 
Braşoianul, boâriă tăiat de N.M kavro- 

cordat, III, 394. 
Brăzeseul Petru, slujtriul, III, 37. 
Bregedion oraș, ], 93. 
Brenez, 1, 588. 
Brigondorf, 1, 547. 
Rrisocul, Il, 330. 
Britzuni! |, 115,



  

Brodi, III, 439. 
Brodul, III, 388. 
Brondescul, generariă, III, 39. 
Brulia, sat, |, 451. 
Bruna, oraș, III, 69. 
Brundusiv, 1, 371, 374. 
Bruzele, II, 268. 
Bryennie, 1, 328. 

„.Bua, II, 194. 
Bua, feciorul lui Giula celui tînăr, |, 

319. 
Bubalia, sat, 1, 33. 
Bucaz, i 227, 
Buceciul, "cetate, III, 188. 
Bucârdea, sat, II, să. Ă 
Buchaimie, generarii, MII, 60, 69. 
Bucim, vornicul, II, 368. 
Bucne, fiul' Ini Giula cel ma! mic, ], 

302, 319. 

Bucovina, ], 207, 
219. 

Bucoviţa, 1, 600. 
- Bucşani, III, 3. 
Bucur Spinare, SII, 329. 
Bucuresci, III, 3, 30, 132, 150, 166, 

233, 235, 239, 252, 254, 257, 258, 203, 
269, 213, 214, 281. 284, 269, 291, 300, 
301, 308, 320, 326, 327, 340, 345, 346, 
352, 354, 369, 371, 373, 382, 890, 392, 
394, 398, 406! 407. 408, 409. 

Bucvoiă, III, 251. 
Buda, 1, 558, 560, 563, 575, 609; 1], 

>85; III, 5, 12, 4, 110, 114, 126, 130, 
152, 220, 234, 350, 2170, 387, 430. 

Budinbah, sat, I, 555. 
Bue, fiul Tur Giula cel mal mic, Î, 302, 
Bugtc, |, 169, 448, 458, 585; III, 43, 

46, 164, 166, 198, 212, 255, 3v0, 307, 
Buhta, părcălab în Bialogrod, II, 72. 
Buhuş, hătman, II. 168, 199. 
Buicescl, III, 97. 
Bultga aga, UI, 102. . 
Bulgaria, |, 202, 225, 238, '313—314, 

330, 376, 1443, 478, 546, 573; II, 22, 
247, 248, 

Bulgarii, Î, 106, 148, 150, 158, 160, 174 
186, 197, 202, 204, 239, 242, 244, 258, 
259, 265, 271, 275, 278, 349, 351, 376, 
393, 431, 439, 447, 513; III, 306, 346, 
340, , 

- Bulgorofog, |, 267, 436, 
Bulosud prințul Ungurilor, I, 286. 
Buluz, secuii, 1, 443. 
Burcurșul, bătaia de la 1779, UI, 451. 
Burdufe (Stefan XII vodă) TI, 99, 
Burgheii, II, 344. - 
"Burgună, 1, 58, II, 242, III, 247, 293. 
Burgundii aşedați în Galia, I, 117. 
Burula Grădiştnul, comisul, MI, 321. 
Busa, craiul Bulgarilor, I, 147, 179. 

215, 340, 394; III, 

  

Bussa, oraş, Il, 9. 
Buti, 1, 576. 
Buza, II, 139. 
Buzala, comitul Pojonului, 1, 399. 

„Buraş, Bucearde, II, 9. 
Buza, II, 427. 
Buzdugan, căpitan, III, 12, 
Buzesct, II, 274. 

II, 19. 
Buzăă, III, 39, 16, 142, 236, 241, 258, 

308. 
Buztul, episcopie, III, 97. 
Buzăul, plaiă, III, 149, 242. 
Buziaş, sat, 1, 471. 
Buxanul, bo&riă, It, 153, 

C . 

Cabad, craiul Perșilor, contra luY lu- 
stin, 1, 156. 

Căcata, Titi, 11,-457, 
Cadan, craiul, |, 413. 
Cadicifalăă, 1], 476. 
Cadlus Şandchi, 1, 569, 
Cata, cetate în Crimea, "luată de Turci, 

II, 97. 
"Caan, povățuitoriă, 1,. 278. 
Caian, II, 464. 
Caiantăul, otar, 1, 595. 
Caiata, movilă N, 172, 
Caisan. pașa din "Buda, II, 302. 
Caiu Claudian, legat augustal, I, 23, 
-Caiu Clodie, prefectul Iașilor, |, 18. 
Caiu Gal Trevonian, Y, 34 şi 35, îm- 

părat. - 
Caiu Galerie Maximian, : august, ], 58. 
Caiu Iavolen, Modest, 1, 28. 
C. M. Papirie Elian, 1, 16. 
Ca. Regulin, |, 18. 
Caiu Rutilie Ghymnasiarhul, 1, 18. 
Caiu Valerie Maximin], chesaziă i, 58. 
Caiu Vibie Volusian, chesariă, y, 35. 
Calabria |, 67, 244. 
Caladăil, Il, 480, 
Călănesci, Sat, II, 100. 
Călata, 1, 460, III, 306. 
Calbor, protopopiat, III, 305. 
Calchidon, |, 65, 132, 192, 
Calcioc —hbaşa, dă Hotinul, III, 462: 

" Căldoroșeni, III, 238. 
Cale, cetate, 1, 60. 
Calhi, mânăstire. lângă Țarigrad, în- 

gropare, III, 375. 
Calian, 1, 513, Il, 83. 
Calimah Florentinul, II, 148. 
Caliman, fiul lui Ioana Asan, craiă al 

Bulgarilor, 1, 421, 424, 425, 434, 437, 
Calindonia, |, 197. 
Calinic, palriarehul, 214%, 

Buzescul, boierii moldoven, li, 387, 
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Calinic, mitropolit în Varna, III, 416. 
Calinovschi, generariă polon, III, 8. 

„Călion, protopopiat, III, 305 
Calist, melrvpolitul Drăștiorului 1, 632. 
Callioponi, ], 411, 466, 514, 632, 
Callo, cetate, III, 24, 192, 
Calman, cal, II], 245, 
Calnochi Iosif, II, 353. 
Caloca, I, 558, 
Calochyr, feciorul prințului Hersonului, 

], 290, 291, 297. 

Cao —loann, craiul Bulgarilor și Vla- 
hilor, 1, 373, 374, 380, 393. 

Calota cluc&rul, bobri, IL, 39. 
Calotea, II, 351 
Călugărtny, II, 407, III, 390. 
Calv, dela Castrum Martis, I, 
“Cămăraş, sat, II, 83. 
Camenecul, IL 493, 499, 616.- 
Cameneţ, oraș, |, '5178, n, 23, 30, 

153, 184, III, 43,8), 172, 176, 178, 183, 
183, 189, 208, 214, '2%6, 252, 260, 265, 
266, 283, 284, 292, 

Camenţ, MII, 141, 
Camiza, cuprinsă pentru Racoți, III, 337, 
Cămpiile Catalaunice luptă 1, 133. 
Câmpina, Il, 340, 382, 389. 
Campsele, celățuică, Y 172. .. 
Câmpu-Lung, |, 394, 43, 488, 5%, 

524, II, 97, 230,236. 
Câmpul Merler „— Huniadi, bătut șI fu- 

gărit de Tura, Il, 25, 
Camuti Fărcaş, nobil, IL, 440. 
Canciuga, târg, II, 150. . 
Candia, cetatea Critaluy III, 163, 398. 
Candia, ostrov, ÎI, 327, HI, 19. 
Cânsar, N, 457, IL, 389, 390. 
Canguciul, mânăstire, "Ii, 172. 
Canicle, 1, 275. 
Canija, II. 246. 
Cantacuzenil familie, II 87, 96, 161. 

185, 225 800, 343, 352, 386, 3îl, 372, 383, 
Cantavazatele, cetățuică, 1, 172. 
Cantemir Murza, 11, 520, IN, 46. 
Cantemir, postelnicul, II, 170. 
Căpâlna, ], 627. 
Căpătinescl, ŞI, 155, 
Capelian, |, 28. 
Caperdzici, "banul Crajovel. III, 20. 
Caperin, |, 366. - 
Capitolin, “icarul Thrachiei, I, SI. 
Caplan, başa din Alepo. 1, 168. 
Capiţi — Hiasia—Aghiasel, III, 127, 
Cappadochia, |, 192. 
-Caprara, Generariul, II, 299, 265, 
Capriă, III, 321. 

" Capul, cetățue, T, 131. 
„Căpuș, sat, 1, 507, 525, 529. 
Capul Bovis, cetate, I, 172, 454. 

“Capuţi—bașa, UI, 509.   

Cara—Bogdao, II, 206. 
Carabogdania, II, 120. 
Carabuţul, vornic, II, 227, 
Caracă!, II, 142. . 
Caracalla, chesariă [, 23, 25, 
Caraffa, generariul, II, 218, 220, za, . 
Caragaci, II, 170. 
Cara— Ibrahim başa, viziriă, IT, 2142. 
Carăii, oraș, III, 329, 360. 
Caraman, hașa, "1, 425. 
Caramania, 1, 597, : 
Caramanleul, dragoman, III, 371. 
Cara - Mustafa, bașa, III, 137, 115, 178,. 

193, 195, 210. 

Caransebeș, III, 38, 106, 117, 136, 141. 
142, 175, 229, 268, 201. 

- Carausie, ], 53. 
Careassul, oraș, |, 151. 
Carcovul din Ucraina, VII, 365. 
Cardam, craiti al Bulgarilor, ], 228, 229, 

230, 231. 

Cârgineşti, sat lângă Argiș, II, 457. 
Carin împărat, |, 51, 52, 

" Carintia, II, aq II 293. 
Cârlgătură, II, 389. 
Carloștadiul, în, 269. - 
Carloviţ, III, '208; 285, 90, 296, 319, 37, 
Carniolia, Ii, 242, Ii, 293. 
Carnunt în Panonia, Y, 93. 
Carol cel mare, |, 199, 

354, 468. - 
Carol, V, 11, 248. . 
Carol sii, craiul Svecilor, JI, 34 5 5, 347, 

349, 350, 855, 858, 366. 
Carol Ii, craiul Fligpaniel, III, 284, 301, 

302, 330, 360, 417, 

Carol TV, împăratul, 1, 57 
Carol VI, împăratul, 362, 370, 376, 319, 

385, 396, 404, 405, 408, 410, 411, 42, 
414, 420, 429, 431, 436, 440, 44, 456, 458, 

Carol Codehievici, generarii polon, 
III, 

Caci din Brândenburg, 1, 549. * 
Carol, fiiul iut Carol Robert, 1, 501, 506, 

557, 559. 
"Carol, fratele lu! Ludovic, 1, 256. 
Carol, Franţisc Iosif, Venceslav Balta- 

zar, Ioann Antonie Ignatie, craiul His- 
pâniei, III, 364. 

Carol Inhof, comisar împărătesc. II, 484. 
Carol Lohner, de Lindenhaim, III, 360. . 
Carol Martel” tatăl lu! Carol Robert, I, 

459. 

Carol Robert, [, 455, 459, 463, 468. 
469, 479, 483, 488, 490, 498, 489, 501, 527, 

Caroli, povățuitorul' Curuţilor, II, 329, 
337, 338, 349, 369, 402. 

Carolina (Alba Iulia, Bălgrad), III, 83, 
Cărpăresci, (Șerpătesc)), sat, II, 395. 

„ Capatul, munţi, | 275, 320. 

204, 517,1,
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Carpil, 1, 32, 33, 36. 43, 56, 63. 
Carpodachii, 1, 63, 95, 101. 
Carra, [, 95, 39. ” 
Cârşa pitarul. II, 185, 
Carsiul, 1, 214. : . 
Cărstea al lui Socul, bodriă, UI, 100, 
Cârstea, postâlnicul, Scordoi, III, 215, 

216. 

Cârstea, protopop de la Haromsee, III, 
305, 

Cârţ, riuşor 1, 399, 
Carzic, Il. 204. 
Cason. III, 4104 
Cașovia, |, 548, 604, II, 133, LII, 14, 16, 

111, 329, 338, 345, 345,354, 361. | 
Caspar Barelal, III, 122,:138. 
Cspar Becheş, II, 353, 354, 361, 
Caspar Bolgai, II, 420. 
Caspar Bornemissa, II, 494. 
Caspar. Corniș, căpitanul Hustului. II, 

400, 450. . 
Caspar de Otvan, 1], 99. 
Caspar Graţiani, III, 12. . 
Caspar (lorvat, de Vingarde, bucătarul, 

crăesc, II, 243, 254. , 
Caspar Magoci, IL, 381. 

. Caspar Paloşi omorit, II, 432, 
Caspar Panievschi, Ruiml, II, 352, 
Caspar Perniş, II, 266. 
Caspar $bric, căpitan de curte, II, 430. 
Caspar Şimandi, omorit, II, 515. 
Caspar Tanievschi, II, 355. 
Cassandra, |.es1. 
-Cassandra, fata lui Șerban Cantacuze- 

nul, III, 233,. 300, 366. 
Cassandria. III, 54. 
Cast, |, 178, 139. 
Castald, II, 307. 
Castamona, II; 57. 
Casto:ia, 1, 308. 
Castriot, sol muntenesc, III, 349, 356. 
Catabeiă, un craiă al Litvanilor, |, 493. 
Catacal, domestic peste șcâle, I, 967, 
Catariciul Vasilachi, aga, III, 40- 
Catasyrta, ], 277—278 
Catavolin, scriitorul curţer lui Maho- 

met II, II, 59. 
Catharina, nepâta episcopului Goblin 

L, 555. | 
"Catharina, sora episcopului Goblin I, 

555, 
" Catherina fata, lut Duca vodă III, 158, 
Catlabuga,— Stefan bate pe Turci, II, 125. 

" Catlubah, eraiii al Litvanilor. I, 493, 
” Caitorte, |, 277. 
Cauca, fratele lu! Domitian, |, 506, 316. 
Caucazul, I, 326. 
Cavatocor, sat, I, 378, 
Cazan, riă, 1, 246. 
Cazanu, cetatea Tătarilor, |, 246, 

| 

  

Cazar, povăţuitorul Bissenilor [, 327, 
Cazaria, |, 212. e 
Cazimir, craiul Poloniei, 1, 353, 515, - 

527, 540, 541, 
Cazimir, duxul Litvaniei, unit cu Ste- 

fan, IL, 20. 
Cazimir, fiul lui Cazimir al? Poloniei, + 

ales rege de către Boenmi, ]I, 87, III, 260, -. 
Ceachi, [iI, 33, 362. 
Ceamafaia, din comitatul Dăbâcer, 1, 

404, . 
Ceatec, ianicer—aga, III, 335. 
C&botul, sat, II, 82. 
Cechelalva, lângă Santai, 11, 490, 
Ceciori, cetate, II, 13. 
Cecrin, cetate, III, 193, * 
Cedica, comisul, II, 231, 
Cegheteleche, |, 423. 
Celeg, I, 48. ” 
Cele —Patak, parâu—Ludovic II omo- 

rit, II, 241. 
Cenad, 1, 399. 
Cenin, oraş, |, 631. - 
Cepariul, boiâriă, III, 153. 3 
Cepel, ostrov, III, 221. 

* Cerchez-Ahmet haşa, seraschir, EI, 240. 
Cerei Mihaiă, III, 309, 353. 
Cerens, I, 509. 
Cergăul mare, sat, III, 433, 445. 
Cerin, sol turcesc, III, 69. 
Cernăuț, III, 350. 
Cernavoda, II, 397. 
Cernaztoz, câmp, III, 107. 
Cerneţi, Il, 235, 280, 392. 
Cernocciiţii, Il, 260. 
Cernovil, II, 260. 
Cessibiezul, II, 169. 
Cetatea Albă, |, 431; 11, 34, 121; 111, 56. 
Cetatea cea mare, III, 14. 
Cetatea de Baltă, IIL. 60, 433, 446. 
Cetatea de ferr, |, 431. - ! 
Chean, povăţuitoriul Bulgarilor și Scla- 

vilor, 1, 303. - - 
Checichemet, III, 329. 
Checronie, ], 40. | 
Checul, serdariul moldovenesc, III, 168. 
Cheghen, I, 321. 
Chelade, bărbat de frunte dintre Un- 

guri, I, 34. 
Chels, 1, 38. 
Chella, oraş, III, 330. 
Chemenec, Î, 525. 
Chemânni, |, 441, 455. 
Chemeni Boldişar, III, 103. 
Chemeni lanoş, scriitoriă unguresc, III, 

72, 103, 122, 313. 
Chendereş de Malomviz, II, 47, 
Chenteleac, sat, II. 82. 
Cheonit Eonuh, |, 316. 
Cheranniceţi, munţi, |, 310.  



Cherechi, II, 488. 
Cherenis), 1, 246. 
Cheresteşi Samuel, III, 315. 

„_Chermendinul, III, 337. 
Chermen, celate, II, 121. 
Chersonul Thraciei, Î, 120, 210, 
Cherţ, 1, 3ys, 420, "433, 444, +80, 488, 
Cherularie, patriarhul, i, 323, 
Chesaria, Capadochiei, 1, 122, 345, 346. 

i Cheşmare, UI, 331. 
Chetchea, sat, II, 82. 
Cheve, cetate, 1, 272, 384, 
Chezdi—Oşorheiu, II. 226; II, 410. 
Chiajna, dâmna lu! Mircea III, I, 325. 
Chiburgul, III, 293. 
Chichileu; |, 474, 4179. 
Chidaiă pehleivan, IU, 15$. 
Chilia, cetate, L 624, II, 24, 6t, 71, 

120, 226; III, | 
Chilichia, |, so. 
Chimba, strîmtâre, I, 304. 
Chinan "başa, II, 117, 133. 
Chiulști, protopop, 1, 306. 
Chinisie, comitul 'Timişărel, bate pe 

Turci, Ii, 137, 
Chinmaer, generariule la S. Vulcan, 

II, 366. 
Chioarul, 1, 350, 492; III, 45, 60, 174, 

259, 402. 
Chiovia, IL, 421; III, 25, 83, 59, 355, 

439, 462. . 
Chiprovaţ, TI, „292, 306. 
Chiprian, metropolitul Chiove!, 1, 563. 
Chiprul, I. 200, 289, 527; 11], 181. 
hipsela, ], 350. 

Chiraleşul, sat, II, 82. 
Chiril Alexanarânul, 
Chiril archiepiscop. 1. 
Chiril magistru, 1, 52 
Chiril parohul, II, 126, 130. 
Chirii 

lui, III, 3v. 
Chiris, sat, III, 60. 
Chirimil Drago, sol, III, 154. 
Chirratou, 1, 573. 
Chişd, decanat, II, 22 
Chişmartoriul, III, 337. 
Chitoiă protopopiat, III, 306. 
Chiuprili Oglu, viziriul, III, 137, 147, 

189, 246. 
Chiuprili viziriul, III, 250, 253, 
Chivale, în Pannonia, IL, 61. 
Chiz sai Ciz comit, A 342, 
Chizik, ], 41. 
Chorchia, ŢII, 440. 
Cristian, iobagii, ], 512. 
Christofor Ocoliceni” III, 347. 

„ Chyrtiţe Armeniul, 1. 262. 
Clachi, comit prisonier, III, 188. 
Ciactornea, oraş, III, 337. 

L ta. 

Spanul, arhiepiscopul Trinovu- 

  

Cralacheoz, III, 337. 
Crarnostroz, oraş, III, 107. 
Ciatorii — Vlahi sai Români, 1, 326. 
Ciato fnnoş. III, 260.. 
Tic, scaun săcuese, II. 301; III, 75, 242, 

262, 264, 277, 349, 410. 

Ciceul, | 471, 447. 513... 
Cinade, [1, 145; III, 315. 
Cincr—hiseriel (Pec1), oraş, Î, 581, 
Ciocănesci, III, 54, 102. 
Ciomăfaia. I, 551. 
Cipriana, mănăstire, în ţinutul Lăpuş- 

nel, II, 290. 
Circassia III, 54. 
Cisar Ggergheli, III, 67, 
Ciubăr vodă, domn al Moldovel, II, 28. 
Ciufudul sat III, 433, 445. 
Ciugu lu, de lângă Bălgrad, II, 289. 
Ciulai Ianoş, III, 84. 
Ciufor, general unguresc, (mat târdită 

Ciubăr vodă), II, 29. 
Ciurba ], 227. 
Ciurbeşti, I, II, 365. 
Ciurulla III, 126. 
Cladova, cetate, Îl, 426; VII, 235, 266, 

267, 389. 
Clain, III, 363, 441. 
Clara murea a doua a lu Alexandru 

voevod, IL, 522, 536. 
Clariă, II, 321. - 
Claudiopoiul, cetate I, 390. 
Clavaie II, împărat, |, 41, 4%, 
Clefo, crai a! Longobardilor, Î, 175, 
Clendiul, strâmtâre, [, 304. 
Ciet, canţelariul, L, 399. 
Climent al V- lea, papa, 1, 467. 
Climent e! VI-lea papa, I, 510. 
Climent a! VII-lea, papă, II, 251, 
Climent VII, papă, IL, 246, 413, 467. 
Climent XI, patriarhul, III, 347, 4i4. 

415. 

Climent XII, patriarhul Romei, III, 424. 
Client D Deiui, N, 4 51, 

Climent Casa, II. 486. 
Client Micheş, Il, $5, 139. 
Climent, proiu epis cop de la Qdriiă, 

JII, 345, 346. 
Climent Radolt, baron, III, 122, 
Clissura, II, 3086. 
Cloconiţa, un loc lângă Hebru, 1, 406. 
Clodie Sabin, îmo&rat, 1. 22. . 
Clodua din (Volhinia). II, 289. 
Clujiă, 1. 446, 469, '526, 573; IL, 451, 

481; ÎN, 14, 60, 123, 127, 134, 143, 199, 
225, 306, 314, 322, 330, 338, 342, 340, 
4, 

Cluş - Mânăstur, |, 472, 
534, 550; II, 44. 

Cmenia, 1, 49. 
Cniechina, femea lui Stefan V., II, 156. 

509, 511,513,
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Cobia, mănăstire, II, 487. 
Cobilenie. Grimalie, prefect în Sanoţen, 1, 610. 
Cobuşescil, 1,.446. 

„ Cocoresci, Il, 190. 
Codă vornicul, omorit, 11, 293. 
Cohalic, II, 115. 
Cohalm, |, 511; 11, 442, 508, 
Colapis, rii, 1, 105. - | 
Colentina, apă, III, 39, 283. IN 
Collia, o parte a Dachiei, I, 19. 

- Colm, II, 307, 
Colocea, |, 399, 416, 432, 464, 520, 545 ; III, 330, . i 
Coloman, feciorul Iu! Geza celui din- 

tâiă, craiă, |, 337, 338, 339. 
Coloman, al II-lea feciorul lu! Andreiă, 

I, 393, 397. 
- Coloman, fratele lu! Bela IV, craiul, 

1, 430. 
Colomea, I, 598, 625;11, 29, 113, 185. 
Colomia, măritată cu Coloman, Î, 393, 
Colomio, |, 401, 480, 
Colonici, cardinal, II], 286, 302, 309, 

317, 318, 347, 
Colţa, vornicul, II, 177. 
Colțea, mănăstire, 11, 97. 378, 
Colun, protopopiat, Lil, 305. 
Comana mânăstire, [1, 160. 
Comanfalfa, II, 63. 
Comanrain, |, 335. 
Comarom. II, 1; III. 
Comea, cetate, 1, 187, 189. - 
Comenţiol, - povăţuitoriii, I, 177, 179, 

188, 189. 
- Comiaii, ţinut, ÎI, 45, , 

Colmea, boeriă în Valachia, II, 492. 
-Colmiş, protopopiat, III, 306. 

- Comneni—rituri —I, 498, 
- Compagan, omorât, |, 224. 
Comoşiâna sat, III, 276. 

« Condrajchi, tribun polon, III, 86, 
Coneni, III, 38. 
Conor, II. 118. 

„ Cononia dărîmată, 1. 178, 
* Conrad II, împăratul apusului, 1, 311, 

312. 
Conrad III. împăratul apusului I, 344. 
Conrad caesariul, |, 356, 357. 
Conrad Samuel, III, 315. , . 
Conschi, generariă polon, IM, 219. 
Cousenţia, oraş, I, L!6. îi 
Constanaviţa, oraş, II], 229. 
Constandia, sora luy Constantin cel. 

mare, 1, 61, 
Coustandie Flor August, 1, 57, 58. 

- Coustandie Îl. |, 76, 79, 80. 
Constandie III, avgust, Î, 118. 
Cor:stantia cotăţuică, |, 124, 293, 

311, 372, ie 
294, 

3 

  

  

Constantie fiul lui Constantie ce. M, 
I, 68. 

Constante II, împărat, [, 200, 203. 
Constante Miron logofătul III, 253. 
Constantina logodnica lui Mavrichie II, 

I, 176, 192—195. . 
Constantia mutrea lui Isachie Angel 

şi fata lul Bela al III, 1. 352, i: 
Constantin cel Mare, I, 46, 58, 62,05, : 

69, 75, 207. 
Constantin fiul lur Constantin e. M. I, 

68, 175, 76, , 
Constantin III, fiul lur Iraclie, 1, 200, 

» Constantin IV, avgust, 1, 200, 203. 
208, 216. 

Constantin al cincilea, Copronym îm- 
părat, 1, 220, 225, v27, 

Constantin al şeselea împărat, I, 
229, 230. i 

Constantin al şeptelea Porfiroghenetul, 

228, 

“fiul lu Leon al şeselea, împărat, 1, 273, 
285, 287. 

Constantin al optulea împărat, 1, 294, 
312, - . 

Constantin IX Monomahul 
I, 321, 323, 

Constantin Duca împăratul I, 273, 325, 
326. 

Constantin 1, fiu! iu! Tih, craiă al Ro- 
mânilor şi Bulgarilor [, 47, 439, 442, 
446, 447, 

* Constantin Moghila, domnul Moldover, 
II, 506, 520, 521 II, 4, 

Constantin ], vodă, III, 11,96, 129,143. 
Constantin Cantemir, III, 182, 244, 222, 

254, 247, 252, 255, 206, 257, 250, 961, 
Constantin Brâncovenul, domn al Va- * 

lachiel Ili, 167, 195, 229, 230, »a1, :33, 
233, 234, 235, 238, 239, 240, 245, 251, 
256, 237, 259, 266, 207, 27, 260, i84, 
289, 291, 300, 806, 319, 335, 345, 350, 
367, 369, 371, 374, 381. i - 
“Constantin Duca vodă, III, 257, 

263, 264, 269, 272, 307, 308, 336. 
Constantin fiul lu N. Mavrocordat Il, 

420, 426, 418, 430, 437, 460, 461, 463: 
Constantin Ghica, III, 462, 
Constantin, feciorul lut C. Brâncovan, 

II, 252, 292, 320, 343. 
Constantin Afrul, 1, 278, 
Constantin. archiepiscop al Gothiel, 

(d6ră al Ard6lulul) 1, 344, 
Constantin Arionitul magistrul 1; 321. 
Constantin Aspiat, 1. 358. 
Constantinul Bălăcenul aga III, 230, 

235, 238, 239, 
Constantin, hoeriă. 11, 474, 
Constantin Cantacuzenul posi6lnie II, 

30, 96, 119, 1837, 149, 140, Di 
Constantin stolnicul Cantacuzonul III, 

împăratul 

258, 
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„232, 233, 258, 301, 352, 955, 573, 382. 
Constantin căpitanul Filipescul III, 227. 
Constantin căpitanul fiul lut Stoan Lu- 

descul III, 179. . 
Constantin comisul III, 382. 
Constantin din Crit, II, 371. 
Constantin Diogen, porăţuitoriă Bul- 

garie!, ], 306, 308, 312. 
Constantin Dragasis, Ii, 8. 
Constantin fiul lui Goriat I, 493. - 
Constantin, fiul lul Duca vodă, II, 375. 
Constantin, fiul lut Eremia Moghilă, II, 

501. po 
Constantin feciorul lu! Florentie I, 161. 
Constantin fiul lul Paţin, 1, 236. 
Constantin fiul lui Roman, 1 285. 

. Constantin fratele lui Theodor Coria- 
tovici, |, 499. 

Constantin Gongulul patrichiul Î, 277. 
Constantin Pretoaul povăţuitoriii, 1,314. 
Constantin Radenul sevastul, |, 367. . 
Constantin Şerban, II, 66, 96. 
„Constantin Ştirbei, Il, 373. 
Constantin Stolnicul, III, 97, 230, 572. 
„Constantin tyrannul, 1. 116. 
Constantin vătavul, III, 382, 
Constantinache vistiarul, 1, 263. 
Constantin vornicul, III, 266. 
Contantiola, |, 186. - 
Contarag, fiul lu! Cuviat, 1. 201. 
Conteş Bălăcenul trimis, III, 98. 
Conti], paharnicul, II, 34. 

* Copaci, povăţuitorul, Românilor, Îl, 
170, 200. - 

Copăceni, II, 54, 390. 
Copilavaţ, ÎI, 306. 
Copronţa, I, 532. 
Cop+6lla, 1, 366, 367, 870. 
Copsin, cetate, |, 481, 432. 
Copuş, riu— Gelon omorit—, Î, 270. 
Corban Vintilă, spătariul, II, 219. 
Corbea logofătul, II, 355. - 
Corcin, Îl, 86 - | 
Cordocuva saă Lahana, |, 449. . 
Cordoles, magistru milităresc, 1, 248, 
Coreţchi, III, 4. - 
Coriat. prințul Novogrodului, I, 493. 
Corinthul—istmul—, Î, 298. 
Corlard, comitul, I, 409. 
Cormesie, craiul Bulgarilor, I, 218, 220 

229, 235, Mi 
Cornăţeni, sat, II, 100. | 
Cornea Brăiloiă banul Craiovel, Il, 

266, 291, 208, 321, 826, 335, 389. 
_Cornegidi, Î, 17. 
Cornelie Fuse, trimes contra lui De- 

chebal, |, 2. i 
Cornet, II, 166. 
Corniş, II, 250. 
Corniş Ferenţ, Il, 122.   

Corniş Nicolae, ÎI, 287, 
Coronea, III, 69, 
Corova, ll, 226. 
Corpade, 1, 551. 
Cârtvelyes, II, 136. 
Corva, IN, 344. 
Cosma, Il, 284. . - 
Cosma, Atticul, patriarehul măzălit, |, 

344. 
"|: . Cosma, neguţătoriii grec, 1, 262, 

Cosma questor - sol -, Î; 194. 
Cosmidul, 1, 279. : 
Cosmin, sat, II, 127. 

" Cosren, 1, 334. 
Costa, protopop de la Hotărta, ll, 306. 

Costea Caragea trimisul lul Vasihe Lu- 

pul, II, 53. 
Costea Muşat, I, 566. 
Costea paharnicul, Il, 98.. 
Costea pârcălabul-omorit, Ii, 237. 
Costan, protopop de la Şeulia; [Il, 805, 

Costin, protopop de la Vidrasăă III. 
305. - . 

Coţa, casnicil Teracel, 1, 607, 
Coţa povăţuitoriă, |, 338. . 
Coţalad, sat, Î, 533. 
Cotlumusa, mănăstire, II, 263. 
Cotmâna, mănăstire, II, 497. 
Cotnari Il. 223. 
Coţofanul, III, 321. . 

Coţo-—Vlahi sai Ținţari, 1. 307, 
Cotroceni, III, 55, 158, 196, 227, 231, 

234, 393, '409, 
Cottiaios. loc, 1, 315. . 

Cotulc povăţuitorul Cunilor. 1, 333, 335 

Condumatul moşie—. ], 477. 

Covaşoli Ferenţ mort. 1634, IL, 44. 

Cazacil, 1. 346, 394, IL, 79, 267, 355. 

Cozar, 1, 265. i 

Cozd, decanat, Îi, 226. | 

Cozia, mânăstire, ], 556. 

Cozma,. sat, 1661, Îl, 144. 

Crăclun Săhastrul, II, 356. 
Crăciuna, cetate la Putna dasupra 

Milcovului, Il. 98. 
Crăciunelul de gios, Il, 49. 

Cracovia, |, 439, 515, 527, 538, 569; 

IL 280, 403; II, 105. | 

Cracra, Î, 308, 309, 311. 

Crancul cetățuică—, Î, 342. 

Craiova, 1, 394, 536, 544; III, 151, 166, 
238, 392, 409, 437, 481. 

Cralov, II, 185. 
Crasna comitat, III, 60, 133, 259. 

Crasneş, Il, 284. 
Crasnifole, câmp, II, 32. 

Crasnipotoc, riă, Il, 32. 

-- Crastopir, ținut, ÎI, 45. 

Cratea sai Banifeuldea, ], 499. - 

Crauşeneg, comisar, Îl, 459.



Cremona, III, 321. - 
Creta sai Candia, I, 42, 211, 288; III, 

155, 163, 176 
Creţulescul bosriu muntenesc, III, 375, 
Crevul, 1, 435. . 
Crichaum, generariul, III. 349, 351. 

354, ! - 
Criielov, cetatea Podoliei I, 615. 
Crimul |, 419, 11, 163; III, 4, 24, 30, 110, 122. 144, 226, 267, 284, 300, 307, 

351. 
Crinite magistru miliţiet, ], 162, 
Criş, 1, 265, 420, 453; IL, 489; II 303. 
Crisbach, sat, 1, 555. | | 
Criş-Baia, III, 16. 
Criselda, fata lur Cristofor Batori, II, 

314. . 
Criștău din comitatul Bihăriel. 1, 445, 
Crisp. fiul lui Constantin cel mare, ], 59, 68. 
Cristea Scordei, III, 236, 238. - 
Crişşeul, cetățulcă, 1, 430, 
Cristian, III, 240. , 
Cristian, pitarul, 11, 177, 
Cristina, muerea, lur George Horvat 

de Polocia, Il, 499, 
Cristofor Batori, fuatele lu! Stefan Ba: tori, II, 354, 362, 370. 
Cristofor Cheresturi, 11, 400, 4%, 
Cristofoa Ciazar, II, 200, 
Cristofor Hagimaşi, Il, 349, 
Cristofor Sborovschi, II, 352, 354, 
Criţim, un loc, 1, 308, 435, 

„Criziul în Croaţia, III, 423, 
Croaţia, |, 845, 337, 898, 433, 478, 540, 549, 556, 560, 519, 11, 2, 45, 287, dar! 249, 271, 293, 337, 388, III, 397, , Croaţii 1, 199, 281, 327, 337, LII, 145, 

20. 
Croi, dux, III, 258, 259, 265, 
Croia, II, 6, 
Croiot, prădâză Moldova cu “armata 

Turcâscă, ÎI, 125. 
Croţea, cetate, [II, 458. 
Cruciul, rii, ÎI, 215, | 
Crumn, saă Crum, craiă al Bulgarilor, 1, 31, 232, 238, 184, 235, 286, 237, 938, 239, 243, 248, 391, 
Crunul, care să ţine, de Bulgaria, 1, 461, 465. 
Crușeaoliul, Il, 269. 
Csanthia, 1, 369. 
Csifia, 1, 306. 
Cuaşde, III, 67. 
Cucebrinul, III, 193. ” 
Cucârde, curuțimea, bătută, IU, 345. 
Cuci, III, 121. 
Cuciuc başa, din Oradea-mare, III, 144, 

145, 146. 
Cuciuc Imbrohorul, III, 194, 

  
  

Cuciuc Selim, aga, II, 326. 
Cuclender, prefect, Il, 344. 
Cudumat, sat, 1, 405, . 
Cuger, protopopiat, III, 306... . 
Cuhaia, sat, [, 519. 
Cuiavia, ţinut, |, 569. 
Culeruc-sultan, III, 239. 
Cuma, riă, 1, 326. 
Cumay, cetate,. II, 184. - , 
Cumania, |, 408, 433, 478, 546. 
Cumanii, |, 47, 247, 265, 229, 271, 2175. 

323, 326, 330, 832, 335, 336, 338, 346, 
348, 371, 394, 434, 439, 441, 444, 450, 

Cund, sat, 1, 549. 
Cunii, 1, 326, 333, 
Cuniţchi cozac, III, 214. 
Cupa. prefectul, 1, 300. 30i. 
Cupariul cel bătrân, II. 158. 
Cupul, cetăţuică, |, 172, 
Curavul marea, III. 24. . 

„Curia Cilili -bo&riă grecesc, II, 42. 
Curilla sat, III, 130. 
Curlandiea, ducat, III, 58. 
Curtea din Argiş, 1, 394. 
Curtichie povățuitoriă, 1, 342. 
Curtul din Corpade, 1, 531. 

- Curuţii. 1, 493; LII, 292, 345. 
Cusca, II, 3 8 , 
Cuzan, povăţuitorul Ţureilar, 1, 263. 
Cuten povăţuitoriă, I 419, 444, 453, 
Cutesc povăţuitorul Cunilor, 1, 331. 
Cuv, rîă, 1, 247, 
Cuvrat domnul Bulgarilor, |, 193, 201, 

" Cuzu, |. 264. 
Cvadii, 1, 88 
Cvartling, 1, 627. 
Cviet, 1. 38, 
Cvintil fratele lat Clavâie, 1, ât, 
Cvintilian, 1, 53. E 

». 

Dăbâca, 1, 405, 423, 526, 558; 11, 69 
III, 60. 

Dabigidie, dâmna lut Istrate, III, 191. 
Dăbiţoe, sâera Iul Duca. II, 21, 
Dachia, 1, 171, 207, 243, 602: II, 4. 
Dachia cea nouă, |, 47, 148, 202, 203, 

206, 393, 
” Dachia cea veche, 1, 204, 206, 393, 454. 
Dachiile, 1, 259. 
Dada, mucenic, |, 33. 
Dadastana, oraş, |, 53. . 
Daia, IN, 265, 305, 330, 396. . 
Dalmația, 1, 199, 244, 337, 317,- 398, 

424, 433, 463, 478, 545, 579; 11, 45511, 
247, 248, 249, 293, 386, 405, 

Dalmatie, episcop, |, 138, ati. 
Dalovisti. II, 183, 
Daloviţ, 1, 570. 
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Daitaban Mustafa başa, III, 255, 
Damascul, cuprins, 1, 199. 
Damasin, serb, IUL, 42, 
Damatrin, | 322. 

Damaz,. patriarchul Romei, 1, 105. 
Dambno, moşul cardinalului Shigneia 

], 516. 
Dâmboviţa,. I, 535 
Damian, metropolitul Moldovei, 1, 624, 

630. 

Damian vistiernicul, 1], 428, 
D.miata, cetate, [, 396. 

> 

Dan al treilea vodă, fiul luy Radu vodă 
Negru, 1, 436, 463, 606 

Dan II vodă, fratele lui Mircea vodă, 
1. 531, 556, 515, 587, 606. 

Dan a) II-lea nepotul Mircel I, I, 351 
605, 606. 609, 613. 

Lă 

Dan (IV), făcut povățuitoriă al Vala- 
chiei, II, 14, 15, 19. 

Dan, fiul luY Iariţo, II, 26. 
Dan logofătul. II, 474. 
Dan visternicul, II, 395, 406. 
Dan vornicul, Iu, 39. 
Danaprul, 1, 202. 
Danastrul, I, 202. 
Dania, 1, 527; III, 
Danciul, fiul lur Taste, II, 197. 
Danciul, fratele lui Radul V, II, 181. 
Danciul Spătarul, 11, 117, 
Danciul scriitoriul, JI. 42. 
Danciul Vornicul, m, 177. 
Pepe vornic din familia Bessarab 

JI, 3: 
Danco, boeriă, ], 621. 
Daniil Clain, senatorul, III, 410. 
Daniil, craiul Rutenilor, 1 438. 
Daniil, miiropolit în Valachia, HI, 411, 
Daniil, protopop de la Ilia, “TI, 305 
Daniil Vaş, L. 526; III, 362. 
Danoş, II. 250. ” 
Daonaul, |, 237. 
Dara, cetatea Cazarici, 1, 212. 
Daraus, I, 401. - 
Dardania, ÎI, 67, 

Daroţi, (Daraus), sat, II, 226. 
Daroţi, generariul Tu Techeli, ii, 266. 
Daşa, II. 35. 
Dasco, II, 203, 
Dasiov sai Ordi, II, 484, 
David, 1, 295. 
Davia, ! archiepiscopul Bulgariei, ], 307, 

309. 
David Arionitul, 1, 307, 309. 

„ David, boeriă, III, 93. 
- Davia Deac II, 44. 

Davia, fiul lui Andreii, 1, 320. 

, 

David, feciorul unui comit din Bulga- 
ria, |, 288, 

David Mariaffi de Maxa, III, 436. 

Cronica Românilor. Zu. JI]. 

  

David Psalmistul, î, 370. 
David, protopop de la Urilalăă III, 308. 
David, sol muntenese, III, 349. 
David. Ungnad, II, 438. . 
David Zolliomit, căpitanul Haromse- 

chiului. III, 
Deac Tamas, III, 262. 
Deampoiul, I, 493. 
Debra, 1. 315. 
Debrețin, III, 255, 344, 360. 
Deca, |, Sil. 
Decea, sat, II, 74, 447. 
Decei Balint. III, 67. 
D. Chelie Balbin împărai, Î, 29. 
Decheval craiul Dachie! numit - şi Di- 

urpaneu, I, i, 6, 7; II, 287. 
Deej. sat, J, 469. 

" Delu, II, 456, 

Dejeii. feciorul lui Dionysie, I, 491. 
Delean, crai Bulgariel, |, 315, 317,318. 
Delul nare, III, 255. 
Del Marco, II. 469. 
Deme şerbul, 1, 505. . 
Demen başa, Il; 397. 
Demeş, |, 3:4. 
Demniţic, oraş, |, 845. 
Denghesic, fiul 1ux Attila, 1, 135. 
Denseric bătut, 1. 137, 141, 
Dentumogiar, |, 268. 
Derivascul, bolriă, III, 153. 
Dersiav Vlostovschi, I, 619, 
Derştior, Il, 101 
Derviş hașa. viziriul, II, 97. 
Deşeu, fiiul lur Ioann din Pintic, I, 526. 
Deşei, feciorul lul Ioana al fiului lut 

Emic, L, 504, 

Deşeu din Ţega, [, 530, 546, 
Deşeu Vaş, [, 53», 535. 
Deşfalău, 1, 536. 
Desiderie, archiepiscop, 1, 399. 
Despina saii Maria, fata lu Lazăr des- 

potul Serbier, 1, 552. 

Despina, soţia lui Vladislav LX, Ul. 265. 
Despot grecul, îl, 325, 334, 342. - 
Detiin, 403, 
Deva, |. 476, 525, 575; Il, 460; UL 

123, 120, 188, 412. 

Devecâriul de sus, sat, 1, 405, 506. 
Develtul încungiurat, I, 234, 254, 
Devlet Ghereiă, III, 325, 358, 
Diabena, |, 443. - 
Diaboiu, 1. 310. 
Diacuş, sat, 1, 549. 
Diadumen chesar, I, 25. 
Diampoiii. |. 332, 496; 
Dica Arz Serbul, II, 119. 
Dicul logofâtul, III, 326. 
Didimoticul, 1, 406; 435, 480, 484, 485, 

496, 501. 

34
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Diiul, oraș, Il, 394; III, 235, 237, 246, 
258. 267, 280, 437, 440. 

Dimeiter, craiti ul Litvanilor, 1, 493. 
Dimidinschi Ghimetariul, capul oștilor 

III, 213, 
Dimircapi, 1, 388. 
Dimitrie 'archereu, 1, 114, 
Dimitrie, archiepiscopul Leopoiulul, II, 

380. - 
Dimitrie Cantacuzenul, III, 182, 280, 

261. a 
Dimitrie Cantemir, prinţul Aoldovel LI 

25, 234, 225, 253, 255, 257, 261, 3%, 
907, 351, 253, 354, 358, 365, 366, 439, 

Dimitrie Corodi, viţe-zimatorul din 
Braşău, II, 238. : | 

Dimitrie din Corpade, 1, 551. 
Dimitrie Dragomir, 1 590. 
Dimitrie, episcop al Orădzil, 1, 520. 
Dimitrie, episcopul Zagrabel, 1, 545-549. 
Dimitrie, fiu! lui Teodor Anghel, |, 419. 
Dimitrie Iaxit, omoritorul lut Mihnea 

Vodă, IL. 195. i 
Dimitrie Logofătul, II, 406, 
Dimitrie, metropoltul Româbilor, Li, 

436. 
Dimitrie Napraghi, episcop, II, 417, 435. 

461. i 
Dimitrie, protopop de Ja la Bacaiă, III, 

306 - 
Dimitrie Racoviţa, fratele lu M. Ra- 

coviţa, III. 352, 368. . 
Dimimitrie Vişnoviţchi, Rutenul. UI, 336 

339. , 
Dimitrie Vişnievețţchi, prinţ, III, 80. 

„Dindel&g, ], 551. 
Dinâor Laslo, III, 277. 
Dinga, generariul. ]1, 356. 
Dinstric, fiul lu Attila, ucis, |, 141. 
Dinul spătariul, HI, 97. 
Dialeţe, oraş, |, 52. 
Dioclitian, împărat 1, 52, 
Diog, sat, 1. 445, 555. 
Diogen împăratul, 1, 336. 
Dioghen povăţuitorii, ], 148. 
Dioniysie al Trinovului, Ul, 346. 
Dionysie, archiepiscopul ' Strigoniului, 

UI, 2. 
Dionysie Banfi, III, 111, 139. 

- Dionysie Banfi Nalaţi, IIL. 186, 192. 
Dionisie Ciachi, II, 370. 
Dionysie de Farnaş, II, 9. 
Dionysie de Sici, archiepicopul Strigo- 

nului, il, 69. _ 
Diogenian episcop, ], 132. 
Dionisie fiul Iul Nicolae, |, 490. 
Dionisie fiul lui Nicolae de Iidegviz, 

I, 649. 
D:onysie, lectorul din cinul fraţilor Mi- 

noriţi, |, 469. 

    

Dionysie,mitropolitul Filipopoiului 1,40 
Dionisie, patriarhul Țarigradului, II, 

174, 200, 228, 233. - 
Diogen, povăţuitoriul Sardichiel, [, 326. 
Dionisie, tavernicul, [, 403. 
Dionysie, voivod al Ardâlului, 1, 520, | 

525, 529, 530, 
Dioscur, patriarchul Alexandriei, [, 132. 
Dioseg, ÎI, 489 ; III. 56, 
Diripera, oraş, |, 181. | 
Dirizipera, prădată de Cagan,], 187,169. 
Ditta, episcop, [, 138. 
Divin, II, 351. 
Dlugassie Tirnavia, III, 69. 
Doba, sat, III, 134, 
Dobai, cetate, III, 280, 388. 
Dobca, sat, ], 542, 543. 
Dober, I. 42, 
Dobesiav Bisovie, castelanul Belzului, 

1, 89. . 
Doboca, ţinutul Hinegdrir, II, 26. 
Doborul, III, 388. 
Dobrâni, sat, III, 94. 
Dobrocl, cancelarul lul Stefan V, II, 55. 
Dobrodea, (Dobrodiţiă), III, 168. - 
Dobrodichiul, 1, 557, 569; 11, 394, 415, 

” Dobrodiţiă de preste Dunăre, III, 47. 
Dobroruer, prefect, 1, 300. 
Dobromir, banul, II, 374. 
Dobrostev, II, 185. 
Dobrosplovschi, [1, 357. 
"Dobrovadul, mănăstire, II, 290. 
Dobuca, |, 265. 
Dogancale, III, 197. 
Dogi Ioan, IL. 266, 
Dolha, sat, III, 329. 
Dolheşti, sat, II, 98. 
Dolic, 1, 386. 
Doljesel la Tina, — Petru V Aron bă- 

tut de Stefan V, (fiul lui Bogdan II), II, 52. 
Domboviţa, apa, 1, 394. 
Dominic de Șaşvar, 1, 553. 
Dominic, episcop, [, 258, 
Dominic, episcop al Ardtlului, [, 520. 

„Dominic, magistru, 1, 469. 
Dominic, preposit, 1, 405, 553. 
Dominic, prepositul din Alba, II, 99, 
Dominic Passioneă, archiepiscopul din 

Efes, IIL, 449. Ă 
Dominic, protopop de Dăbâca, 1, 479, 
Dominic, protopresviterul, I, 371. - 
Dominic, viţe-voivodul din Ard6l, |, 511, 
Domitian, |, 1, 2,4. 
Domitian Caucanul, |, 306, 307. 
Domnesc! sat, III, 212, 
Domnica, III, iât. 
Domnion, episcop. 1, 154. 
Domoticul, |, 387, 
Donci, comitul Zaliului şi al Liptou- 

lui, |, 490. 

!
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" Donval, comile, II, 488,490. 
Doria, colonellu], 1, 241, 244, 
Dorman, boeriă, "1, 340, 
Dorohoi, 1, 592. 
Dorohm, II, 185. - 
Dorothea, sora. episcopului Goblin, 1, 

555. 

Dorothea, văduva Iu Leonază Apafi 
din Apa-Noșifalău, II, 

Dorotheiă, mitropolit, T 121. 
Dorşenco, Dovăţuitoriă cozăcese, III, 80. 
Doroezenco cozac, Il, 165. | 
Dositheiv, episcopul Mararmuregulur III, 

324, 

Dositeiii, metropolitul Moldovel, |, 574. 
Dositheiă, palriarcul lerusalimului, NI, 

261, 310, 321, 839, 345. 
Doxat, calvinul, "II, 437. 
Dracia, armaş, Il, 182, 
Dracula. oblăduitoriul țărei Muntenești, 

I, 404, 606; II, 7, 12, 14, 19. 
„Drag, fratele lui Bale voivodul, I, 520 

553, 

Drag, feciorul lut Sas vodă, II, 545, 563. 
Dragada, |, 425. 
Dragamir, călugăr (Radul VII) II, 230. 
Drăgan postelnicul, 1, 235, 249. 
Drăgănesc!, III, 148. 19:, 235, 300. 
Dragfi din Belteuc, [, 545. 
Drăghici, spătariul, III, 9, 100, 149, 

160, 230. 

Drăghici, căpitanul aprosilor din Câm- 
pina, Il, 340, 

Drăghiţi pitarul 1], 177. 
Dragmer, comite, I, 535, 562, 
Drăgoeşii, II, 321. 
Dragomer sol, 1, 234, 
Dragomuz, I, '209, 
Dragoș vodă, I, 453, 517, 520, 567. 
Dragoşin trimis, II, 37. 
Dragota, 1, 435, 
Dragriner, fratele lui Bale voivodul, |, 
520, 

Dragul stolnicul, II, 295. 
Draşcovici, comitul, 388, III. 
Drăştor, |, 27, 53, 178, 263, 293, 330, 

332, 557. 569, 578; II, 266, 467; IL, 46, 
52, 112, 114, 193, 850. 

Dravul, ziă, I, 244; III. 220, 22$, 3317, 
Dreppa,, sat, III, 14. 
Dridov, sat. III, 102. 
Drinovul, plaiă, Il, 38. 
Drosul serdariul, al, 191, 
Druenţia, ], 151. 
Drurgo, craiă al Bulgarilor |. 161. 
Dubiţa, oraș, III, 229, 388. 
Pulravie, 1, 582, 

" Duca, argat, LL, 185. 
Duca, visti&rul Neal, III, 157. 

98. 

Duca vodă, HI, 156, 168, 173, 178, 183, 
193, 195, 210, 232, 260, 263, 808. 

Duca Vornicul, II, 289. 
Duchepratul, cetățuică, 1, 172. 
Dudesct, sat lângă Bucuresci III, 39. 
Dugoin, marşalul lui Petru, voivodul 

Moldovei. I, 565. 
Duiucdaş, del, III, 405. 
Dulcia, riu lângă Odriiă, III, 395. 
Dumbravă, II, 360. 
Dumbrava Roşie, II, 149, 
Dumbraviţa, cetate cuprinsă de Stefan 

de la Radul IV, II, 38. . 
Dumitraşco Buzăanul, IE, 155 
Dumitraşco Cantacuzenul, domnul Mol- 

dovel, măzălit 1675, II, 191. 
Dumitrașco, căpitanul Urzieânul, IIl,198.. 
Dumitrașco! Corbenul, III, 194. 
Dumitrașco, domnul” Moldove, 

„IE. 214. 
Dumitrașco”, postâlnicul Caramalăul, 

III, 161, 266, 283, »91, 
Tumitrașco, visti6riul cel mare, grec din 

Țarigrad, IM, 149. 
Dumitru, comisul boâriă, II, 100. 
Dumitru” Dudescul, III, 39, 40. 
Dumitru, slujârul, II, 31, 36. . 
“Dunamao (A6ră Techeli) III, 235, 
Dunărea, |, 265, 275; II, 11, 15, 26, 

63, 103. 105, 416, 495 ; III, 11, 125, 149, 
168, 201, 257, 267, 268, 473, 274, 31, 
337, 346, 355, 358, 317, 339, 395; 401. 
105, 407, 458, 460. 

Dunasteul, |, 9, : 
Dunevald, general, Il. 225. 
Duşei, banul din Loşonţ, II, $2. 
Duzuc Baldrev, ], 244. ! 
Dyreachiu, 1, 299, 306, 309, 316, 318. 

E 

Ebesdorf, coşteiii, III, 296. 
Ecatharina, UI, 207. 
Ecatarina, muerea lui Gavriil Betlen 

prinţessă a "Arăţlului, II, 29. 
Ecaterina |, împărăt&sa, NI, 358, 
Ecatharina Mavrocordat, III, 411. 
Ecaterina Monoștori, vtduva. lui Nico- 

lae Apaff, îl, 281. 
Ecaterina, marchionissa Brandenbur- 

gului, fata 'electorului Ioan Sigismund, 
II, zi, 

Ecatharina prinţesă III, 32, 
Ecatharina Temeşvari, III, 204. 
Eced, il, 522, Ul, 36]. 
Echemezeu, ||, 47. 
Ecvitie, povăţuitoriă, 1, 85, 87, 
Edecon, sol, |, 128. 
Edessa, I, 25, 193. 
Eduard Barron, sol anglicesc, Ii, 387, 

1684, 
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Efes, soborul ecumenic dela, |, 121, 
132, 218, 449. 

Efrem Beniamin, al Orădei, III, 270, 
274. 

Efrem de lângă Oariă, 1, 433, 
„_ Eftalitele, 1, 246. 

Egidie Suhodochie, II, 59. 
Eghyptul cuprins, Î, 199, 
Egnerpotoc loc, |, 399. 
Egra, oraş, III, 286. 
Elbanul, 1, 496. 

563 . 
Elena, soţia lui Petru VI, Il, 273, 
Elena, muma lux Stefan VIII, II, 308. 
Elena, flica Radulut X, IL, 517, 
Elena lut Matheiă vodă, m6rtă 1653, 

III, 94. a 
Elena, jupunâsa luy, Constantin pos- 

telnicul, IH, 150.. 
Elena, muma lui Șerban Cantacuzenul, 

II, 218. 
Elena, fata lui Petru Zrai, II, ;309, 310, 430, 
Eleonora. Magdalina Theresia, împără- 

tesa, III, 36U. 
Elevtherie, fiul luy Stilicon, 1, 115. 
Elia ], II, 5, . 
Elia, fratele lui Alecsandru palatinul 

Moldovei, 1, 606. 
“Elia, fiul lur Alecsandru, domnul Mol- 
dovei, 1, 617. . 

Elia, armaşul, HII, 171, 183. 
Elia, arhiepiscop al Roguzei, 1, 520. 
Elia Cacuci, II, 4:3. 
Elia Joreşti, călugăr, III, 52, 59. 
Elia, voivodul Moldovei, prădeză Ar- dâlul, II, 301, “ 
Elia, palatinul Moldovel, 1, 620. 

161. 
Elia, fiul lui Petru VI. 11, 272. 
Elia, postelnicul, III, 308, 
Elia Știrher, vistiriul, trimis, III, 409, 
Elia, boeriă din Valachia, II, 266. 

„ Eliachim, 1, 398, 
Eliogaval; împărat, 1, 25, 26. 
S, Elisavet, cetate, III, 439, 
Elisaveta, împărătesa, III, 370, 376. 
Elisaveta, fata lui C, Cantemir, 11, 

336, 361. 
Elisaveta, soţia lui Albert, fica lut Si- 

ţismund, 1, 630, 11 1. 
Elisaveta, mama. Marie), crăese! si mut- 

rea lui Ludovic, craiul, I,.557, 560. 
Elisaveta, crăiasa Ungariei, mama lui 

Ludovic, craiul Ungariei, [, 519, t40, 11, 
132, 

Elisaveta, a trea mutre a lui Carol 
Robert, 1, 474. . 

Eleazar, (Lazar), despotul Serie 1, 

  Elia, fiul lut Petru YV, Aron, omorit, 1], |: 
1 . 

. 

  

Elisabeta, fata lui Cutân, mutrea lut 
Stefan al V-lea, |, 444. 

Elisaveta, fata comitulut Voisav, 1, 522. 
Elisaveta, sora lui Alecsandru, craiul 

Poloniei, II, 169. 
Elisaveta Perniezi, II, 499, 
Elisaveta, femeia lut Cristotor Batori, 

II, 499. 
Elisaveta Zoliomi soţia lur Gavriil, 

III, 33, 
"Eilac, fiul lui Attila 1, 135. 
Eliţe, prinţul Moglenilor, 1, 306. 
Elmas-Mahomel-başa, viziriul, II, 278. 
Elpidie sol, 1, 177, 228. 
Elpul, III, 57. 
Eitimir, ginerele lu! Smilţ, 1, 461, 465. 
Emanuil Angel, 1, 407. 
Emanuil Camaţe, protostatoriul, 1, 364, 

367, 369, ::73, 373. 
Emanuil Comnen, împărat, |, 341, 345, 

347, 348. 
Emanuil, episcopul, 1, 238, 240. 

"Emanuil, logodit cu Matia, fata lut Th. 
Comnen, [, 405. , 

Emanoil, contra Sarachinilor, 1, 289. 
Emanoil Paleologul, împărat, |, 593. 
Emeric, voivudul Ardelului, |. 536. 
Emeric Bolaşa, voivod al Ardelului, II, 

277. 
Emeric, fiiul lui Batus, Î, 505, 
Emeric, fiul lui Bela III, craiă al Un- 

gâriei, |, 366, 371, 379, 333, 384, 386. 
Emeric Beţ, nobi!, II, 431. 
Emeric Esterhazi, mitropolit al Strigo- 

nului, 175, II, 421, 
Emeric Jabor de Jaborg, St. Mihail 

II, 180, 
Emeric Lazar, Il, 320. 
Emeric din Miche, 1, 550. 
Emeric Nagi de Vargaş, viţe-palatinul. 

II, 243, - 
S. Emeric, fiul S. Stefan, 1, 303 3ul, 

312, 
Emeric Techeli, comitu, III, 209, 237, 

239, 251, 267, 310... 
Emeric Țibac, episcopul Oradier Mari, 

II, 261. 

Emeric 'Țobor, IM, 181. 
Emic, ], 471, 494, 499, 532, 
Emilie Emilian, împărat, |, 33, 33. 
Emilian, sfânt din Dorastor, |, 81. 
Emul, I, 495. - 

“En, târg, 1, 334. 
Incone, fata, 1, 458. 
Ench, sat, 1, 558. 
Enifiriă, III, 161. 
Enipontul, III. 330. 
Enos, cetate, 1, 440. 
Epagat, initropolit, 1, 104. 
Eparh, patrichiul, 1, 233. 
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Ependorf, sat, I, 488, 493. 
Eperi6zul, cetate, III, 938, 354. 361. 
Epinaldoh, sat, I, 558. 
Epir, |, 204; III, 156, 
Epivat, IM, 223. 
Exaclea din Pont, 1, 40. 
Erarie, crai al Ostro-Gothilor, 1, 163, 
Eraşui de Sus, ţinut, III, 306. 
Erachei. bonul, |, 441, 
Ercin, II, 221. 
Erculie Augustul, apără Galiile. 
Erded, III, 359. 
Erdeli Zoltan, 1, 304. 
Erdend, II, 209. 
Eremia, fiul Jui Bocicai, [], 499. 
Eremia Cernăuţânul, UI, 355. 
Eremia Moghilă, domn al Moldovei, II, 

„385, 413, 500, 
Eremia vornicul, UI, 384. 
Eriă, II, 452, IN 
Ermenric, episcop, 1, 257, 
Ermenic, craiul Greuthungilor, |, 90. 
Ermiol, 1, 62, 
Ernai, căpitanul, III, 403. 
Ernest, archiduce, II, 383. | 
Ernotul, celățuică, III, 138, 142, 252, 
Erşec-Uivarul, cetate, III, 148, 354. 
Esaia. Balica, [], 503. - 
Esculapie, geniul Dachier, [, 19. 
isechin, oraşiu, II!, 224-225, 229. 
Essec, cetate, III, 387. 
Essochie, |, 27. . 
Esterhazi palatinul, III, 221, 362. 
Etel, 1, 264. 
Etolia, |, 99. 
Et:uria, III, 429. 

- Eugenie, prinţul, III, 218, +79, 280,284, 
321, 376, 387, 398, 400, 401, 405, 431. 

Euperi! 1, 67. 
Europa, Î, 409, 513; IL, 232, 404, 
Evanghel, episcop al Pavtaliei, 1, 154. 
Evdochia, ], 200. 
Evdochia, femeia lu! Theodosie II, ], 

118, 131. 
Evdochia, sora împăratului Andronic, 

1, 462. 
Evdom, |, 23, 282, 
Evdoxia şi Acachie, I, 94, ns 
Evdochia, femeia lui Arcadie, 1, 108. 
Evdoxia, măritată după Maxim, Î, 135. 
Evdoxia, prințesa din Bizanţii, soția 

lu! Stefan V, II, 73, 
Evfrosina, musrea lui Mihail al doilea 

1, 244, 
Evfrosina, fata lut Mihail Paleologul, 

44. 
" Evtrosina, murea, Nogil şi fata lui 

Tertere, 1, 458. 

Evghenie, episcopul Romanului, [I[, 58. 
Evghenie IV, papă la Roma, 1, 624.   

I, 

Evgenie tyranul, [, 105, 107. 
Evhaitele, [, 293, 
Evlavie patriarchul, 1, 7. 
Evloghia, sora lu! Mihail Paleologul, 
442, 446. 
Evnonaie, asupra St. duch, 1, 101. 
Evodie, episcop, I, 153. , 
Evorak, cetate în Galia, [, 24, 58. 
Evro, rii, 1, 296. : 
Evric, craiul Visi-Gothilor, 1, 141, 143. 
Evsevie archereu, I, 114. : 
Eystatie Dabiţa, III, 156, 260. 
Evstatie Dafnomel patrichiul, 1, 310.. 
Evstatie episcop, I, 1&1. 
Evstatie patrichiul, 1, 263. 
Evţapelu!, 1, 321. 
Evtichie, eretic, I, 129, 132, 
Evtimie Drobniac al Seghedinului, JI, 

289. 
Evthimie, metropolit, II, 406, 425. 
Evtimie Popovici al Budel, Albei Crăesci, 

III, 270. 

_210. 
Evthimie Tetovaci al Mohaciului, III, 

Eviropie, I, 108. 
Examilon, I, »38. 
Exaveles, 1, 237, 
Exeban, oraş, 1,334. 
Ezed, oraş, III, 16. 

F. 

Făgărașul, |, 67, 394, 452, 456, 463, 
542, 544, 569, 579; 11, 254, 4183; III, 29, : 
11 
24 

m 

4, 126, 140, 143, 144, 146, 216, 240, 
5, 284, 415, 4ââ. 
Făgăraşul , episcopie, II, 187, 412, 

421, 457, 
Fălciiu, III, 358. 
Flacon și Clar, consuli, [, 22. 
Fanagoria, |, 213, 
Fântâna Ţiganului, II], 89. 
Fântândle, Ii, 190. 
Fara, general, ], 159. 
Paramund craiul Frâncilor, 
Farcaș, |, 428, 505. 
Farul, Î, 212. 
Fatateleche, 1, 43, 
Faust Socin, din Sena, II, 367. 
Fausta, măritată după Constantin cel 
are, Î, 59, 68. 
Faustina, |, 18. , 
Favenţia - Romanii învinși — 1, 163. 
Favri, generariul, III, 353. 
Fazin, ], 212. : 
Fechcte Holm, ], 441. 
Fedislavia aprinsă, III, 266. 
Felcetig, 1, 430. 
Feldidra, sat, |, 480; II, 442. 
Felsc — Novac Baba, omorit, II, 450, 

IL, 118.
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Felician, 1, 490. Flavie Valentinian din Chivali. împă- Felix, metropolit al Sardichiel, 1, 184, rat, I, 83.. - Felix Struşi, 1], 170, Flocci, oraș, III, 237. _Felmer, II, 266.: . Florea Terhellie, craiul Bulgarilor, 1,216. - Peneș, sat, III, 134, 135. - - Floreislă, boerii, II, 387. Fenica, 1, 79. * Floreaţia, 1, 624, 630, III, 385, Fenichia cuprinsă, ], 199. ! Floreşii, mănăstire, II[, 357. Fennena, crăiasa Ungariey, mutrea lui Florica, fata lui Mihaiă Vodă, II, 441, Andreiă III, 459. 459 Ferdinand I, rege Unguresc, 1, 216, 242, | - Foca, împărat, 1, 192, 193; II, 354, _ - 346. 247, , Focșant, |, 588; II, 350; [U, 89, 195, . Ferdinand ]I, împărat, III, 4, 35.- 18, e 308, 382, Ferdinand III. împărat, III, 29, 66. odulah, Î, 632, 
garici, II, 453 „ Foroiuliul, I, 203. 3 3 . 

ce i : | 
Ferdinand Gonzaga, comendantul Un- Forgaci, III, 1, 337, 342, 362, | 
Ferdinand, craiul de Neapoiii, II, 105. Fotie, patriarchul, [, 254, 256, 258, - 

  

aaa 259, 261 Ferrara, III. 385, rii - Ferrati, .comitul, III, 354, Fotin, patrichiul, I, 278. Ferrentul, III, 293, pane itaitoriă LL 111 - Fersalia câmp, I, :298. raint, povăţuitoriă, 1, 111.  “Fessula, 1 115. 162 Francturt, ], 242, 11, 364. 
Fesulag — efendi, muti, II, 326. Frâncil, I, 38, 241, 242, 286, 301, 321, "Fetfaţ ture, III, 195. 347, 
Fileia, povăţuitorul Bulgarilor, 1, 217. Franghepon, IL, 424. : Filip, împărat, |, 31, 32 Franţisc, fiul lui Gheorghie 11 Racoți, ) 9 > - 

- 1; 7; HI, 99, 136. Filip, fiul lur Filip împărat, 1, 32, pa e as 33: . ; Fii» herțegul din Burgundia, 1, 596. Francisc cel dintâiă, |, tă tazineiel Filip, logofătul, 1, 495. | Franţise Stefan, prințu otaringiel, Filip, duxul din Lion, HI, 301 1ocumtenent, ÎN, 427, 429, 431, 437, 439, Pa) : ai? : 440. 
| i 17, . 
i FL tă Iu aipaniei, E i i Franţisc Balaşa de Giarmat, II, 143, j i] pf 164. 

Eber ur î9, “sr i Franţisc Bebec, gubernator, II, 321, i ove! y 324, ! Filipic, povăţuitoriă, bate pe Perși, |, Franţisc Bois, III, 165 : | , 165. , S A Franţise Bodo, “generalul lu! Zapolia, Filipişul săsesc, sat, II, 44. bătut de Stefan Batori, II. +46, Filipişul unguresc, sat, II, 44. NE Franţise Beughezi (Bâghăzi), omorit, Filippic Pergameul, numit şi Vardanes, II, 250, 
împărat, 1 126, Franțise de Batian, banul Dalmației, IPP le 425. . Croaţiel şi Slavoniel, II, 243. app, RRoPoă, 1,207, 345, 358, 364, 368 Franţise Balaşi,. comisar împărătesc | 

17   
    

II, 494, ! Filişanul, III, 31, 'Franţisc Batori, 11, 315. i Filiscanul bo&riii. III, 31, 37, „ Franţise Bernard, II, 320. Finta, UI, 89, Francisc Begercec, II, 465 ! - Firaă, III, 449, - Franţise Chendi, voivod în Ardel, II, ! Fire Beg, (Foris Beg), l, 572. 314, 369. - . Firm, tiranul din Africa, 1, 90, Franţisc Cheuvari ucigătoriă, III, 141, Firmul, oraşiu —cuprins—, |, 163. | Franţisc David, arun-nt în prins6re | Fiulec, cetate, III, 209. unde mâre, II, 367. : Fiuzeş, |, 512. Franţise Daniel, II, 285. Fizesteleche, sat, 1, 405. „ Franţisc Forgaci, II, 323. Fizeşul, sat, II, 82, Franţise Fechete, [[, 422, Flavian patriarch sobor, 1, 181. Franlise Farcaș, tăiat, II, 442. Flavian, episcop, |, 153. Franţisc Franghepan, UI, 165. Flavie Constandiel, Flor chesariu, |, 54. Franţisc Gherele, omorit, Îl, 432. Flavie Graţian aupust, |, 85, . Franţise Ghiulai generariă haiducilor, i Flavie lovinian, împărat, 1, 82, 83, III, 133. 
” Flavie Valerie Sever chesariii, 1, 58. Franţise Gheţit, [. 400, 499. 

; | i  



Franţisc Horvat, II, 303, 
Franţisc de Hedervara, II, 234. 
Franţisc, III, 410. 
“Franţisc Lazăr, stcuiul, II, 250, 270, 
Pranţise Levai. povăţuitor, II, 429, 
Franţisc Leonard, II, 141. 
Franţisc Micula de Samoșfalăă, A, 142, 
Franţisc Nadajdi, ungur fruntaş, 165. 
Franţise de Rova, protonotarul pala- 

tinului, II, 243. 
Pranţisc I Racoți, III, 165, 309. 
Franţisc II Racoți, III, 301, 310, 328, 

349, 348, 404, 410, 411, 499. 

Franţise Rede!, II, 476, 495; III, 99, 
105, 110. 

Franţise Secheli. II, 488. 
Franţisc Turi), II, 494. | 
Franţise Ture, povăţuitor; II, 429. 
Franţisc Toldalaghi, II, 430. 
Franţisc Veşeleni, II, 375, 

“ Franţțise Vaş, II, 304, 441, 494, 
Franţisc Vallis, generariul. mort, [11,437 
Franţisc Zai, 1], 315, 329. 
Franţişcant, [UI, 412. 
Frătăuţ, sat. I, 621. 
Frenţ, ban, ], 576. 
Frideric, cardinalul, Il. 147. 
Frideric, marhionul de Brandenburg, 

NI, 147. 
"Friderie împăratul, 1, 409, 421, 454, 
Frideric Barbarosa, împăratul aprusu- 

lui, Î, 358. 
Friderie IM, tutorul lui Ladislav VI, 

JI, 
| Fiaiie Avgust, electoralul Saxoniei, 

JI], 271, 278, 278, 

Fridighern, craiti al Gothilor, ], 87. 
Fridvalschi, |, 17, 
Fridvile ae Dietrich, II, 436. 
Fristachie, banul Croaţiei, II, 2, 
Fulcum, sasul, ],.433. 
Furconiul, 1, 38%, 
Furia Savina, I, 29. 
Futac, lagher, IlI, 287, 400, 431. 

G, 

Gabor nemeş, HI, 353. 
Gabor, protopop” de la Soar, III, 306, 
Gaina, ], 111, 
Gaian, episcop, |, 154, - 
Gall, episcopul Ardâlului, ], 426, 449. 
Gal chesariă, 1, 78. 
Galamer, craiul Hunilor, ], 100. 

„ Galata, mănăstire, II, 365, “i, 188, 284, 
Galbori Samuil, HI, 199. 
Galevschi generariu polon, II], 255, 
Galerie Maximian, chesariă, 1, 54, 56,57. 
Galf, 11, 369.   
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Galga sultanul tătăresc, JI, 127, 236, 
267, 325. 

Gallia, I, 115, 582. 
Galian, boâriă, IU, 353. 
Gallien ucis, 1, 40. 
Gallia, III, 362, 376, 440 
Galiţia, [, 264, 393, '398, 433, 418, 546. 

. Gallipoii, III, '395. 
Gallo -—bavari, HI, 338. 
Ganul, munţi, 1, 238, 367, 440. 
Gara, " 593. 
Gastold Litvanul, generarii, |, 4%9. 
Gaston Medici, II, 429. 
Gatul Caliarului, 11, 402. 
Gaudentie din Nais, I, 77. 
Gaudi Anâreiă, generarii, VII, 125. 
Gavinie consul, |, 
Gavinie şi Tartine, Proconsul, , 58. 
Gavriil "Axo:t&v archereu, |, 260, 
Gavriil Batori din Ardeal, TA 503, 522. 

n, 1, 92, 125 , 
Gavriil Betlen, prinţ în Ardâl, II, A, 

523 ; III, 1. 16, 29, 92,108. 
Gavriil Chenai, nobil, II, â0t. 
Gavriil Cheovari, trimisul Iul Racoți, 

MI, 115. 
Gavriil Baller, II, 486; ÎI, 145, 148. 
Gavriil Logofătul, II, 356, 
Gavriil Moghila domn 1618, [il, 12. 
Gavriil Mailat, II, 325, 348. 
Gavriil Perniazi, n, 493. 
Gavriil protopop de la Bistra, III, 305. 
Gavriil numit şi Roman, fiul lut Sa- 

moi), craiă al Bulgarilor, , 305, 306. 
Gavriil Sileni, baron, III, 2. 
Gavriil patriarhul Țarigradului, mort, 

TU, 346 
Gavsiil vodă domn în Valahia, JI], 33. 
Gazeul aprins de Iraclie, I, 196, 
Gâdea căpitanul, ÎI, 100. 
Gâmbuț, lângă Bichiș, III, 332. 
Gebul, mal marele 6stel, i, 209, III, 32. 
Gelosin, I, 27. 
Gelemer craiă al Vandalilor, 1, 158. 
"Gennadie Bizanzi, episcop al Munca- 

ciului, III, 423. 
Gelou povăţuitorul Românilor, I, 260, 

270, 

Genbul, din carele sai prăsit Betle- 
nescii, ], 470. 

Genovezii, |, 513. 
Genseric craiul Vandalilor prădeză | A- 

frica, ], 120, 123, 125, 135, 
Gentil, cardinal, I, 467, 
Genzo, 1, 183. 
Georma banul, III, 151. 
Georgan spătariă, II, 31. 
Georpie generariă unguresc, I, 444, 

gGePidii „ 43; 638, 137, 164, 183, 197, 
204
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Germania, 1, 38. 255 ; II, 327, 348; III, 
96, 153, 131, 20, 247, 250, 293, 344, 364, 
310, 376, 443. 

"German patriarhul, |, 411, 
German. părcălab, II, 121. 

" German vornicul. III. 159. 
Germanian ocârmuitoriă,-[, 84. 
Germanie Masalpina, episcopul, IL, 428, 
Gervasie din Daloviţ, 1, 570. 
Geta chesarii, 1, 23. 
Grte (Română din ţara Muntentscă), 

I, 497. 
Geţii, I, 50. 
Getrude, crăiasa, IL, 393, 395, 403. 
Geumţe—sat—, I, 536. 
Gheafen başa, părcălabul Bălgradului, 

II, »58. 
Ghecus din Almacherte, 1, 530. 
*.hedeon mitropolit în Moldova, 1721 

MII, 416, 
Gheisa, urmaşul lu! 'Tocs, 1, 292. 
Ghegus din Almacherec, L 5:5, 529, 
Ghârghiţa, II. 202, 412; 11], 23, 101. 
Gheorpe Apaffi, cubicularul lui Stefan 

Mâilat, II, 281; Ii], 93. 
„ George Basta, general peste Ungaria, 

II, 438, Me 
Gheorghie Bălâ.ul, II, 166. 
Gheorghie Banfi, guvernator, II], 283, 

313, 320, 321, 331. - ” 
„Gheorghe Bona, II, 299, 390. 

„ George de Bozin, II, 2. - 
Gheorghie (Ghenadi) Rradi de la Băl- 

grad, superitendent, IIl. 59. 
Gheorghie Brancovici, III, 204, 226, 227,. 

230. 231. 

Gheorghie Briennie, comandant, |, 482. 
Gheorghie, archiepiscop al Bulgariloi, 

Î, 260. ” 
Gheorghie Cantacuzenul, III, 353. 
Gheorghe Caroli, omori, II, 515, 
Gheorghiţă, căpitanul Ciudin, II, 191. 

209. - 

Gheorghie Ciulai, superitendentul cal- 
vinesc, II, 84. . 

Cocanschi, sol polon, III, 6. 
Gheorghie. fiul lui Coriat, 1, 493. 
Gheorghie Coriatovici, Î, 493, 544. 
Gheorghie Copronţai, trimis unguresc, 

III, 51 
George Crupschi, castelanul Leopoiu- 

lui, II, 226. 

Gheorghie Colochyr, ], 281. 
Gheorghie fiul lui Curtul, 1. 551. 
George Doşa (Stcuiul sati Secheli), II, 

211 i . 

Gheorghe Daţo, povăţuitor unguresc, 
II, 360. 

Gheorghe Deak din Baci, 1, 242, | 
Gheorge Draşcovici, episcop, II, 830, 

3 

  
  

Gheorghie Echelse, III, 343. 
Gheorghie Euforben, Î, 332, 
Gheorghie Ghenadie, mitropolit, III, 93. 
Gheorghie Genadie Bizanzi, III, 424. 
Gheorghie Ghica, prințul Moldovei, III, 

113, 119, 125, 137, 
Gheorghie Ghiereufi, III, 108. 
“3heorghie Goniţiat, 1. 307. 
Ghtorghie Hamonnal, [1, 480; III, 4, 131, 
Gheorghie Horvat, sol unguresa, III, 77. 
Gheorghie, protopop de la Haţeg, IVI, 

305. . 

Gheorghie, episcopul Huşului III, 58, 
Gheorghie, feciorul lui loanu Vulcan, 

III, 199.: . 
Gheorghie, fiul lu! Iacob, unul dintre 

judecători, 1, 512. 
Gheorghe Lepeş, episcop, |, 627, 69; 

5 „5. 
Gheorghie Lippar, arhiepiscop în Stri- 

gon, III, 8-. 
Gheorghe Lozan, Il, 503; II, 120, L23 
Gheorghe Maco (Mico),' JI, 395, 442 

468, 474... 
Gheorghie Martonfi, episcop lătinesc, 

TI, 415, 
Gheorge Mauroti, logofătul, 11, 503. 
Gheorghe Moghilă, metrepolitul Mol. 

dovei, II, 371, 375. 
Gheorghiţă Moldovânu, vătaf, III, 151. 
Gheorghe Monachul, II, 317. 
Georg More de Ciula, II, 143 | 
Gheorghe Martinusie, tutorul lur loan 

Sigismund, ÎI, 280. 

Gheorghie, protopop de ia Ohahă, [li, 
305. - 

George Palatiţ, nobil, II, 431. 
Gheorghie Paleologul, I, 368. 
Gheorghe Podicbrad, gubernatorul Boe- | 

miel, Il, 48, 
Gheorghie Podhradeschi, [Il, 430, 
Gheorghie Racoți, cel mal bătrân, mort 

1648, III, 77. 
Gheorghe 1 Racoți, Il, 506; III, 27, 

30, 35, 136. E 
Gheorghie, fratele lui Î. Racoți, III, 440. 
Gheorghie Racoți de Mancoviţ, III, 411. 
Gheorghie II, Racoți 1640, 111, 56, 123, 

135, 413. 

Gheorghie Raț, II, 428, 443, 469, 498, 
Gheorghie Rosset, vistitriul cel mare, 

II, 261. | 
Gheorghe Reveles, secretar lu! Despot, 
II, 334, 341, 343. 
George Ravezdi, plenipotențiarul lui 

Sigismund, II, 405, 430. 
George Șândorhizi de Nadoșd, II, 142, 
Gheorghie Selepcini, episcopul Nitrier, 

IIT, 105. 

«|  
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Gheorghe, fiul lul Șerban 

282, 934, 
Gheorge Șeredi, 1], 329, . 
Gheorghie Șinca!, nepotul lur A. Şin- 

cay, III, 341. : , 
Gheorghie Şerban vodă, feciorul lut 

Cantacuzenul, III, 390. 
Gheorghie spătariul, generarii, III, 39. 
Gheorghie Stefnar, solul Anglier, 111,285. 

Gheorghie stolnicul (dapificul), III, 72. 
Gheorghie Straşimir Halza, 1, 552. 

vodă, III, 

“Gheorge Struşi, II, 170, 
„Gheorghie Sursubul, I, 280. 
Gheorghe 'Tertere, 1, "418, 450, 456, 

458, 481. i 
Gheorghie din Tomoș-falăă, ], 552, 
Gheorge Turzo, palatinul, IL, 517. - 
Gheorghe Tracul, omorit, IL, 515. 
Gheorghie, prinţul Triballilor, (Sirbilor), 

II, 7, 25. 
Gheorghe 

lui, Il, 188. | 
Gheorghe Vanuh, nobil, omorit, Il, 

515. i : 
Gheorghie Vaş, 1, '527, _ 
Gheorghie vistiriul, II, 100. 
Gheorghie vornicul, Ii, 170. 

Țupschi, castelanui Bulzu 

Gherasin, arhiereul Trinovului, III, 175. 
Gherasim, patriarhul Alexandriel UI, 

261. IN 
Gheren din Oşorhsiă. 
Gherla, II. 319; III, 109, 143, 146, 3V6, 

397, 414, 431, 432, 444, 451, 
Gherman, magistru, I, 157. 
Gherontie, |, 117. 

-Gherpa, sat, II, s2. i 
Gheza, |, 299, 303, 225, 327, 344, 346, 

"400, . : - 
Ghica vodă, LII, 408, 461, 462.: 
Ghiced, biserică în Bucuresel, Il, 293. 
Ghiford, povăţuitoriă, [346 - 
Ghina (nu Ghinţa), visticriul ucis 1654, o | II, 98 
Ghina boieriă grec, (Sucală sai Ola- 

riă), III, 78. Ia 
Ghinea căpitanul, III, 198, 216. 
Ghionghioş, III, 336, N 
Ghirghiva, castelanul cetățiy Depoiva- 

Tului, ÎI, 177. . 
Ghinziul, III, 337. . 
Ghiţă cluceriul, III, 172. - 
Ghiţă, socrul lui Şerban, III, 175. 
Ghiulat Ferenţ, IIl, 126 
Ghyla, prinţ turcesc, 1, 286, 
Gilăul din varmegea Solnocului, |, 426; 

II, 320, 417, 461; II, 134. 
„Gildo, tyrannă în Africa, ], 108. 
Giniiă, |, 445. 
Giombottalchea, sat, Il, 82. 
Gioca, visti&riul, III, 199. 

  

  

Glosânt, II, 168. - 
Giovin, |, 117. 
Girgen, cetate, 1, 602, , 
Giroma, banul, III, 100. 
Gisela, din familia Burgundilor, mu6- 

rea S. Stefan, I, 299, 311, 313, 814. 
Giula, fratele lui Ladislav voivodul, 

|, 441, ta 
Gihăti, II, 341, 
Giiul. apă, II, 261; III, 99, 267, 281; 

III, 389. : 
Giula, cel mal tînăr, fiul lur Zubor, 1 

302, 303, 2:04. 
Giula, fiul lui Horca, 1, 302. 
Giula, povăţuitoriul Ardâlului, 7, 299, 

326, 443. 

Giula, închinată, II, 265. 
Ciula cel mal bătrân, |, 303. | 
Giula, fratele lui Lorand, |, 471, 
Glulai Prenţ, nobil,. 1], 440, 
Giula Telec, III, 322, 
Giulafi Laslo, III, 241. 
Giumal, protopopiat, III, 306. 
„Giurge Dragomir, |, 613, 
Giurgen, decanat, ÎI, 226. 
Giurgiti, III, 11, 86, 182, 349, 890, 394, 

398, 410, 420. 
Glaba, ocârmuitoriă al Thrachiei, ], 

496. - i 

Glad, stăpânitoriul Banatului, I, 271. 
Glavacioc, mănăstire, JI, 110. . -: 
Glegiani —Tarjeşti sat—Ahmet omo- 

rit, IL, 229. . 
St. Gligorie, patriarhul Romei, I; 184. 
Glogovia, ducat, II, 124, . 
Glubavi, sat, — Mehmet beiul bătut, 

IL, 229. DN | 
Ciycherie împărat, I, 142, 148. - 
Gnehiria, III, 46. ! 
Gnesna, Il, 188. - : 
Gob-—magistru—, |, 405. . | 
Goblin, episcopul Bălgradului din Ar- 

» 

“del, 1, 555. 
Gocelin cleric, 1, 398. 
Godilla, |, 161. 
Goloc, I, 332. 
Golumbaţ, în Serbia, |, 611; III, 266, 
Gomneh, cetăţuică, 1, 528. 
Gogan, sat, 1, 549. , 
Golescul, III, 391, 392. 
Gordian, tată! şi fiul, împărați, |, 28, 29, 
Gorgan spătariul, cumnatul lui Ma- 

theiă aga, III, 36, 37. - 

Goriţiei, III, 293. 
Goroslăă, IL, 441, 452, 

-- Gothard Kun, II, 266; II 45, 
Gothia, 1, 63. | 

_ Gothii, 1, 32, 36, 38,43, 45, 63,71, 
94, 95 

ă +
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Gaad (alţi *1 chiamă Glad), 
toriă, 1, 265. | 

Gradişca, |, 17; III, 126, 229; 388. 
Grafidort, sat, 1, 555. . 
Graniţala, 1, 342. 
Graţ, LII, 321, 354. 
Graţian, L, 94, 100, 102. 
Grehenul din Bulgaria, 1, 329, 
Greceriu-başa, cădut, III, 274. 
Greci, sat, II, 36, 100, 165. - 
Grecia, |, 295, 373; III, 248. 249. 
Grecii, I, 257, 271, 349, 315, 359, 354, 

386, 439, 447, 501, 514;1I, 37, 39, 47, 
361; III, 233, 276, :93, 307, 

. Greţiul Storian, -loc, III, 12, 
Greuthungii (Tanaile), 1, 90. 
Grigorie Apafi, 11, 369. 
Grigorie Aradi, povăţuitor, 1], 429. 
Grigorie Băl6nul, logofăt, III, 227, 393. 
Grigorie de Bellen, 1, 534; III, 147. 
Grigorie din Blajul de sus, 1, 519. 
Grigorie Cisar, omorit, II, 481. 
Grigori Chebeşescul, armaş moldovân, 

HI, 98. 
Grigorie, comisul, III, 37. 
Grigorie Cocanshki, sol polon, Il, 12. 
Grigorie episcopul, fiul Beli, |, 407. 
Grigorie, episcopul Rornanului, [1, 382, 
Grigorie Taronitul, 1, 298. 
Grigorași, protopop pe la Chiloiă, 111, 

06. - 

povăţui- 

a 

„Grigorie Gavriil Maier, episcop al Fă- 
găraşului, III, 423. - 

Grigoras, fiul lui Ghica Vodă, III, 113, 
116, 137. 

Grigorie Ghica, domnul Valahiei, III, 
142, 147, 153, 167, 260, 439. 

Grigorie Ghica, dragomanul, III, 420. 
Grigorie Ghica Vodă, II], 374, 4%5, 438, 

430, 438, 461, 462, 463. 
Grigorie I Ghica, vodă în Moldova, 

1727 —1733, II, 422, - 
Grigorie Ghica, strămoșul lu! Grigorie 

1 Ghica, III, 422, 
Grigorie, fiul lut Ghercii, 1, 551. 
Grigore, feciorul lu Ivaşco Bălenul, 

HI, 228, 
Grigorie Halipiul, vistisriii, II, 418. 

- Grigorie al LX-lea, papa, Î, 397, 409, 
412, 416, 434. 

Grigorie al X-lea, papa. |, 444, 
Grigorie al un-spre-dâcelea, papa, 1, 

541, 546, 
Grigorie XIII, papa, II, 372. 
Grigorie Maer, episcop, II, 482,. 
Grigorie, metropolitul Moldovei, 1, 624. 
Grigorie mitropolitul, II, 41. 
Grigorie Nadani, II, 522," 
Grigorie Nemeli, generariă, II, 495, 
Grigorie Ninitodi, II, 250, .   

OO e ee 

Grigorie XV, patriarhul Rome! în 1623 
TIE, 22. 

Grigorie din Sântmărtin, 1, 550. 
Grigorie Senteniedi, II, 401. 
Grigorie Vlădescul, omorit, III, 391. 
Ggrigorie Vlădica, ÎII, 37. | 
Grid, sol din Mesia, |, 484. 
Grind, UI, 43, | 
Gritagon, craiă al Bulgarilor, 1, 240. 
Griti, omorit, II, 267, 
Grimvald, craiul Longobarqilor, 1, 202, 

203, | 

Griselda Batori, sora lui Sigismund 
Batori, mârtă, II, 383, 

Grodec, târguşor, |, 622. | 
Grodno, în Litvania, |, 61; ÎI, 377. i 
Grosdolf saă Galuzdorf, sat, 1, 555. ! 
Grumăzesci, Cazacii, bătuţi de Stefan, 

II, 99. : AIE 
Gvozdecia, cetate, Moldovenii bătuţi 

de Poloniy, ll, 258. 
Gunduin general, I, 191. 
Gurgiul!, cetăţuică, II, 44, 138, 175. 
Gurghii, protopopiat, II, 305. 

- Guvaz, craiă al Lazilor, I, 167, 168, 
Gve 20 Staremberg, comitul, II, 347. 

H, 

Habdan Sarachinul, bătut în Asia, ], 
288, 

Habsburgul, comitat, II, 293. 
Hador, ÎI, 114. - 
Hafis-Ahmet bașa, II, 425, . 

- Iasiler, III, 229, .35,. 236, 239, 251, 
255, 258, »174. 

Iaister, III, 337, 338, 341, 4. ; 

  

348, 351, 
33 . 

Hala Mazar, ceauş Turcesc, II, 418. 
Halchidonia, Î, 114. 
Haldia, [, 309. 
Ilale, |, 330. 
Haller, III, 315. 
Halliţia, 1, 539, 541, 616, 620, 625,1, 

183, 

Gălmagi, sat, III, 126. 
Hamersdort, II, 460, 
Hammona, III, 82. 
Hamuza, numit Jeracofor, prefectul 

Vidinului, Îl, 59, 80, 
Ilansfalăi, 1, 530. 
Tlariopoiul, cetate, 1, 390. 
Hariton, episcopul Varnei, |, 133, 
Haromsec,- 1], 301; III, 26, 49, 75, 

241, 305. - 
Iarrabaci, sat, 1, 480. . 
Îarşacul, ţinut, |, 428. 
Harsian, |, 317, 
Hartinie Legmanul, II, 530. 
Hașagul, |, 440,  
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Hasan-bașa, III, 117, 326. 
Hasan Sarachinul, ia cetatea Cartagi- 

nEnilor, |. 210, 
Hasparuh, 1, 202, 208. 
Hassia, principat, III, 309. 
Haţeg, 7, 589 ; III, 31, 60,. 

280, 305, 310. 
Hazaria, I, 
Hazari, 1, „16. 245, 246, 
Hazon-aga, II, 420. 
Hebrul, i, 106, 425. 435: 
Hecștadiă, III, 338. 
Heder başa, II, 496. 

».Hedviga, fata ur Ludovic, craiul Un- 
zariei, 1, 549, 553, 563, 584. 

Heicul, pov Stuitoriă armenesc, Îl, 163. 
Heirommetul roman, I, 305. 
irlena, muerea lui Gavriil Haller, HA 

499. 

Hellaâiul, [, 27 
Hellespost, 1, 45, 514. 
Helma, comitat, N 52, 
Heltai, I, 575. 
Helteven sat, |, 547, 548. 
Hem, munte, 1, 42, 178, 205, 209, 217, 

226, 291, 800, 833, 836, 350, 352, 354,- 
359. 414, 439 594); JIU, 217, 

Hencman, featele' episcopului Goblin, 
I, 555. 

Heoninghe de Şeguşvar, 1, 549, 
Heninghie, comitul din satul lui Pe- 

tru, Î, 474, 
Henric. Dondului, duca Veneţie!, ], 386. 
Henric Frâncu, craiul Poloniei, Il, 360, 
Henric, fratele luY Balduin, povăţuntoriă. 

I, 386, 389. | 
Henric II, împăratul apusului.more, ], 

311, 
Henric al treilea, împăratul apusulul, 

1, 318, 319, 321 322, 
Henric al patrulea, 1, 324, 825, 328. 
Henric V, împăratul apusulu!, ], 338. 
Henric Diac, gubernator, II, 17 
Heric Pal, 1, 441. 
Henric Tamaş, comite al Săcuilor, 1, 

628. 
Henter Mihaiă, SU, 244. 
Herbevi!, generarii, III, 341. 
Heraclea Thrachiei, |, 155, 153. 
Heraclian, 1, 117, 
Heracle, Povăţuitoriă, bate pe "Peri, 

I, 178 
Herculie Maximian, chesariă, 1 52, 57. 
Hercunian, |, 40. 
Herenic Etrusc Dechie, împărat, |, 33, 

34, - : ! 
_Herhara başa, (Ferhad), II, 402. 
.Heriua, curte episcopescă, |, 426. 
Herman, Ul, 59. 
Herman, sat, III, 

179, 

262, 

2 

"245, 301, 398, 399,   

“ Herman, fratele lui Lintec, 1, 423. 
ilermonassa (Moncastru), II, 121. 
Hersoniteic, I, 216. 
Hersonul saă Crimul, |, 216. 
Hertelie, Îl, 441. 
Herţegovina, III, 248, 2 
Heruiil, |, 37, 41, 43, 163, 

_Husarien, Il, 166. 
Jlusser,-Homburg, prințul, III, 366. 
Heterearha loann, |, 277. 
Hetruria, II, 388, 425, 429, 458. 
Ietumagiar, (șepte Ungur), 1, 266, 
Heveneşi, provineialul, HI, 363. 
Hiachint Mlodseţehi, HI, 372. 

* Hicanati, fiul luy Marul, 1, 276. 
Hidvegul, [. 484, 

" Ieronim (Eremia Moghilă), II, 503: 
Hieronim Laschi, II, 247, 281. 
Hielmas sai Ilinghiluş, riă, |, 
Hilhuaie, “magistru 6stel Ro maret, I, 

164. 

Hildebald, craiă al Ostro- Ghothilor, I Ă 
163. 

Hilderic, craiă al Vandalilor, 
I, 159, 

Hilperhusan, prinţul, XII, 437. 
Hinidora, comitat, [, 576, 589; III, 41, 

126, 130, 804, 305, 331. 
Ii, II, 95. 
Jipponul, oraş în Alrica, ], 120, 
Hişpania, II, 417; II, 285, 301, 302, 

330, 3418, 370, 316, "400, 4104, 412, 429, 
Hişpanit, III, 364, 425. : : 

_Hittobul, 1, 45. 
Hmelovia, 1, 619. 
Hmielov, 1, 620; II, 13 
Hoedin, 1,-573; II, 443 
Hofchirchen, Il, 493.- 
Hotman, comisar, II, 492. 
Hoila, 7, 226. 
Holevem, cetăţuică, 1, 503. 

- Holiciul (Maliciul), cetate, MI, 
Hollandii, III, 338, 344. 
Ioltoveni, II, 512. 
Homorod-Sâmpal, II, 226. 
Hondorf, sat, [, 549. 
Honglon, lac 1, 202, 204, 
Honoria, ], 132, 
Honorie Avgust, I, 106, 108, 119. 
Hood, ], 455, 
Horeca, fiul Jur Tuhutum [, 270, 302. 
Horez, mânăstire, I]I, 258, 
Horian, povăţuitor lui Hosroe, bătut, 

I, 167 
Hormisda, episcopul Romei, |, 153. 
Horvat Micloş, “UI, 892, 
Hospitalii sati 'Toannitele din Rod, J, 

494, 

Hosroe, craiul Perşilor, I, 162, 192, 
193,-296. 

alungat,
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Hossutoti, sol chesaro-crăiesc, III, 26, 
Hoştilian împărat, ], 31, 
Hotărta, protopopiat, III, 306. 
Hoţii, I, 38. 
Hotin, |, 591, 619, 631; 11, 13; UI, 8,: 60, 173, 176, 183, 217, 253, 358, 400) 403, 410, 438, 461, 462. 
Hottar, craiul Hunnilor, 1, 120, 
Hovoş, pădure, I, 265, 266. 
„Hrisopoiu, I, 322, 
Hristea vornic, III, 10, 
Hristian, cumnatul luy Lentec şi Her- man, Î, 423. 

55 
Hristin, ], 224 
Hristofor, fiul lui Roman, 1, 277, 284. Hriţeo de Pomorzani, palatinul Podo- lei, 1], 53. 
Hriza, II, 406; II, 35, 38, 102, 103, 166, 184. 
Hroneul, cetăţuică, I, 341, 

373, 
Hrysafie, |, 130, 131. 
Hrysant, noul patriarh al Jerusalimu- 

lut, II, 345, 346, 408, 409. 
Hung, cetate, 1, 168, 266, 267. 
Hungaria, (de la Huvg), L, 268, 
Hungari, 1, 268. - 
Hughelin, I, 430. 
Hunnii, 1, 90, 91, 95, 119, 123, 125, 157, 169, 194, 197, 248: 
Hunnivar, oraș, |, 135, 
Hunod, comitat, ], 446. | 
Huraia (Hievaia), apa, Il, 439. 
Hurez, mânăstire, III, 267, 
Husian başa, III, 153, 335, 339, 397, Hust, cetate, III, 58, 111, 320, 322, 329, 360, 362, 

YI, 

lablonovschi marşalul, 111, 224. 
lac, în comitatul Turdel, III, 207, 434. 
Jacoi; Antoni, Il. 493. 
Iacob Basilid, (Herachid), Zacob Despo- 

tul, II, 328. 
Jacob de Betlen, 1. 534, 
lacob Codorii,.nohil, 1, 201, 
Iacob fiul lu! Ciama, II, 471, 494. 
Iacob, patriarcul Țarigradului, II, 261, 
Iacob Ghelesteni. II, 143. 
lacoh Lacic de Santo, 1, 596, 
Iacob, episcop, |, 121, 
Iacov Harşani, III, 120, 125, 

252. 
Iacov Ioan Hamriel, solu Olander, III 

285, 

Hristian, fratele episcopulur Goblin, ], 5. 

Hros, Valah de nâm,1, 366, 367, 372, 

Iacov, fiul lu 1, Sobieschi, II, 226, 

Iacob din Mânăştur, [, 551. 
Iacob Pilarino, III, 326. 
Iacohin, secretarul lut Nafraghi, II, 438. 
Iacusicie, episcopul Agrie!, III, 58. 
lacves Gherarţ, colonel, III, 145, 
[ad, 1, 498, II, 141. 
Iadra, 1, 520, 560, 
lăgăreştiy, 1], 409. - 
Iaghelio. (Vladislav), craiul Polonier. 

1, 553, II, 357, 
Iaghielniţa, II, 23, 266 
Iahoiniţa, cetate, JI], 188. 
Iali. aga generariul tătăresc, III, 143. 
Ialla, i, 236. 
Ialomiţa. rii, 51, 89, 
Ialomiţa, judeţ, 1, 556. 
Ialpuşc în Bugiac, III, 57, 
lamandi, Il 267. 
Iampoiul, cetate, 1, 466. 
Ianachi, domn al AMoldover 1730, in- 

tărit şi sugrumat, III, 426; 
Ianicoiă, III, 410. 
lanco. sluga, |, 546. .. - 
Iancul, protopop de la Giumal, 11|, 306. 
Jane, serdariul, II, 117. 
Iane, visternicul, II, 386. 
lane Valaul II], 291, 
Ianicear-bașa, II. 194. 
Ianoroşea, om, III, 195, 
Ianoş, nemeş, Ii], 353. 
Janoş Meister din Dobca, [, 542. 
lanoș. serdariul Cozofenul, III, 209. 
lanuş Benadofi. [I, 4iă. | 
lanuşie Radzivil, herţogul, III, 67. 

* Ianuarie şi Ivst, consuli, ], 69. 
lanuş, generariă Imuscăcesc III, 357 
lara, 1, 529. 530. 
Iarin, JI, 309. 
Iaroslavia, ÎI, 150. 
lașloveţ cetate polonă, III, 180, 188, 
laşii, |, 420, 568, II. 356; III, 5, 19, 

113, 147, 157, 168, 213, 261, 257, 283, 
355, 366, 382, 403. 407, 462, 

Iașuţa, oraş, (Iaşir), 1, 600. 
Iatru— luptă, 1, 160. 
Jaurin, Î, 98, 319, 324, 399, 499; 11,394 

III, 337. 
Javria, 1, 164. 
Jazigia, |, 205, +67. 

- laxa, căpitanul, III, 257, 
Ibaşfalăă, sat, 1, 547, II, 144, 
Ibaţa, povăţuitnrii al Bulgarilor, I 307, 
Ibrahim bașa, III, 187, 
Ibrahim başa, vizirul, II, 419, III, 406 
Ibrahim, ciauşul, IL, 510. 
Ibralim, sultanul, III, 55. 
Icaș, ungur, I, 481. 
Idumir. protopop de la Bârghiș, III, 305. 
Jean, Prince de Valaquie et le Prince 

de Moldavie (Ioan Mircea), |, 583. 

.        



Iclod, III, 446. 
lenache Russetul, serdariă, III, 389. 
enache Scarlati, cămărașul, III, su. 

pLenache Văcărescul, agent, III, 335, 
340 

Jenache, dragomanul, domn, Li], 381, 
383, 3Y1, 397, 406, 407. 

lenache Machellariă, II, 425. 
Ienei, II, 446, II, 114, "258. 
Jenopolia, II, 248, 249, 
Ilenopoiul, 1 »69, 
lerarul, Î, 91. 
Jerasul, rii, I, 333, 535 
Ieremia, comisul, III, 170. 
leremia II, patriarch în Țarigrad. VI, 

285, 

leremia, vornicul, Il, 37. 
lerotheiă monach, ], 286... 
Ierotheiii, III, 411. 
Ierusalimul, 1, 193, 427, 558, 1$9; III, 

218, %6i, 310, 346. - 
Iesuiţil, ordin religios, 283. 
Jeţa, rîă — luptă, II, 521. 
lezid calif, 1, 219, 
Igalia, sat. I, 405. 
Isfon, pădure, | , 265. 
Ignatie Loiola, spaniol, 1], 482. 
Ignatie, mitropolitul Trinov ului, 1, 632, 
Ignatie, 
Ignatie. logofătul, III, 200. 
Ignatie, s6rbul, preot. HI, 37. 
Ignatie, fiul lui Michail” Rancave, |, 

235, 259.: 

Isnatie, patriarch, |, 257, 259. 
liua, I, 470, 
II, povăţuitoriă, I, 143. 
Ilia, protopopiat, TA 305, 
Ilia, sat, II, 60. 
Iliaș II, "fiul lux Petru Vi Rareş domn 

al Moldovel, I, 622, II, 291, IN, 7, 157. 
Iliica, ținut, II, 45. 
ilie, fiul lut Gheorghic din Thomoş- 

falăă, 1, 552, 

Ilina prinţipessă, III, 41. 
lina, mama lui Constantin c. MI. 1, 68, 
Jlina, crăiasa Sărbic!. [, 456, 
lina, fata lui Vlaic, 1,522. . 
lina. fica. lu Ioann al lut Asan, |, 

217, 410. ..- 

lina, murea lu! Bela al doilea, ], 343. 
Minca fata Radului X, III, 197, 283, 

„815, 
Minca, Il, 96 
llinopoii, oraș, Î, 74, 
Iliriă, popor, Ii, 231. 
Illiricul, Î, 313, 406, 422, 556; [Il, 286. 
Jlolochia, "cetate, HI, 229. - 
Woşva, sat, II], 134. 
Ilşvaseg, L 41. 
lumţa, rii, 1,:535. 

mitropolitul Valahiei, "ui, 94.       
  

-Ilvaniă, rii, ], 185, 
Imhof, comisar, Il, 492 
Imwmas, reshoiăă, I,. 25. 
Indidi Pal, II, 208. 
Incul, oraş, III, 1, 
Innochenţie, comite, ], 149. 
Innochenţie, papa, j, 67, 114, 288, 371, 

377, 384, 386, 389, '391, 424,- 494. „- 
Inochentie XII, patriarchul, III, 414, 

415. . 

Inochentie Clain. baronul, Ul, 317, 
oachim Reticul, II, 338. 
Ioahim, archiepisoopul Bulgariey, 1, 456 
Ioachim Prudentie, 11, 342. 
Ioachim, patriarchul, măzălit, II, 178, 

182. 

Ioahim, patriarhul Teinovul, I, 459. 
Ion Albert, fiul lu! Cazimir, "craiul Po- 

loniej, II, 132, 149. 
“ Toann Anei, prefectul 'Thessaliej, II, 

502, 

loan Anjaloş, protonotarii, JI, 493. 
Ioan Alacasanul, patrichiul, 1. 291. 
Ioann Abraham, preot, II], 394 
san Alecsie, omorit, II, 515. 
îca Agota, II, 197. - 
I6nn Antiochenul, Î. 121. 
Ioann Aplesfore, 1 485, 
loân Baptista Castald, II, 303, 428. 
Joann Bece, patriarhul din Țarigrad, 

1, 446. 

loan Buda, părcălab în Almaş, ÎI, 461. 
loan Bornemisa, II, 979, 401, III, 86, 

451, - 

„Ioan Berendi, II, 430. : 
Ioan Boroncai, nobil, omorit, LI, 431, 
loan Betlen, ministru, III, 107, 123, 

145, 115, 558. 

Ioann Bareia!, III, 138. 
loann Boga, j, 274, 276, : 
“Ioan Boroş, sol unguresc, III, 77, 85. 
[oaan Bob, episcopul, III, 416, 436, 451, 
Joan Bernasii, II, 420. 
foann Beleznai, ungur, ÎN, 430. 
loan Burgundul, X, 583. 
Ioan Cheşeriii, ÎI, 493, 499, 
loan Calnochi, II, 496. 
loan Cazimir, eraiă polon, II, 80, 
loan de Canisa, archiepiscopul Strigo- 

niulul, 1, 582, 
loann Csifilin, patriarhul, I, 326. 
loan Chemeni, |, 630; III, 139, 146. 
Ioann Calecul, patriarhul din Țarigrad, 

I, 506. 
loan Cola, nobil, 1, 618. 
Iounn Cuţamy! „1, 316. 
loann Cantacuzen, chesarii, |, 355, 501, 

502; III, 226. 
Joan Coppa, căpitan, Il, 469, 

_ Ioan Chendefi, 1, 302
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I6n Corvinul, duxul Opavier, fiul luy 
Matiaş craiul, [], 131, 132, 

I6nn Dermocaitul, povăţuitoriă, [, 314. 
Ioan Deac, şpan de cămară din Cluj, 

II, 460. 
Ioann Damaschin Lubinieschi, episcop, 

1, 540, 
Ioann Daniel, III, 85. 
Ioan Duca, împăratul, |, 410, 414, 425, 
Ioan Dragii de. Beltene, magistru cul- 

cerilor crăescl, II, 208, 237. 
Ioan Egri, hodnogi, Il, 489, 
Ioan Fierleă în Lublin, I], 355. 
loan Foro, omorit, II, 401. 
loann Fiat, III, 312. 
Ioan Galf, omorit, 1], 391, 
loan Gheţi, gubernator “al Ardâlului, 

II, 370, 379, 380. 

loann Gheorghie, marchion din Bran- 
denburg, III, 21. 

Ioann Graspon, |, 276. 
Ioan Gherenâi, II, 401. 
Ioann Gheren, 1], 551. 
I6n Gherile din Vingraâa, II, 68, 
I9n Ghiscra de Brandis, povăţuitor al 

6stel ungurești, IL, 76, 
Ioan Heber din Segovia, Il, 351. 
Ioann Haller, fruntaş ardelta, II, 138, 
loan Huniadi, |, 576; [1 4, 8. 12, 14, 

19, 25. 

Ioann Horvat, banul Croaţiei, 1, 498 
560, 561; II, 195. 

Joann lHennul, I, 488, 498, 500. 
Ioan Huber, commissariă, III, 268, 
Ioan Ifâă, II, 400, 401, 430. 
loan Impefi, II, 508. 
Ioann iab'onovsehi marşalu III, 219. 
Ioan Imreffi, III, 56, . 
loan Jereufi, II, 463. 
loan Jivenal, Ursin, archiepiscopul re. 

mensilor, |, 577. . : 
loan Lugoşi, ÎL, 509, 
“loan de Lasco, cancelarul lur Sigis- 

mund, II, 188. 
loan de Marot, |, 611. . 
On Mizicon, palatinul Podoliei II, 84. 
Ioann Moghila Măzilul III, 26, 20. 
loan Muralie, II, 441. 
loann Mystic, |, +78, 
loann Nemes de Patac, baronu mort 

1727, LU, 424, 
Ioann Maurocordat, vodă, 111, 405, 418, 
Ioann Nemeş de Patac, preot, III, 396. 
Joann Niţe, spătarul lui A, Cantemir, 

III, 343, - 
I6n Oliesehi. din Sienn, general a! lu! 

Cazimir, II, 29, 30. 
Ioann Onorie, comitul, 111, 343, 
Ioann Patachi, III, 397. 

loan Potoţchi, prefect în Camenec, II 
02 
Ioann Patachi, III, 332, 363, 413. 
loan Peţ, II, 461. ă 
loann Pater, JI, 204, 
Ioan Pap, protopopul de la Ballomir, 

UI, 457, 
Joan Pojoni, II, 420. 
I6n Potcovă, I[, 362, 364, 
Ioann Paleologul, fiul îmmpărătesel Anna 

1, 501, 508, 514, 630 
Ioan Piasoţchi, II, 235. 
I6n Polacul, povăţuitor. II, 104. 
loann Palfi, Il, 337, 347,350, 354, 339 

431, 

Ioann Radivis, palatinul Vilner, II, 58. 
Ioann Radenul, patriarch, ], 276. 
loann Raț, căpitân, II, 120. 
Ioan Regheni, 11, 493 
loann Șincai, tata lui G. Șincar III, 310, 

413. 
Ioan Somer, Îl, 327, 338: 
loann Șaroşi, protonotariii, III, 295, 317, 
Ioann Şebenştea, II, 431. 
Joann Sacadati Oberlailinant, MI, 451. 
Ioan II Sigismund, 11, 353. 
loann Sigismună, electorul Brandebur guluy II, 230, UI, 4. 
Joan Sentpali, II, 451. 
Ioan Satmari, II, 463. 
Iânn Sevastocratorul [, 351, 855. 
loann Silagi, din Bihăria, II. 134. 
Ioan Silvasi, prect, 11, 461. 
Ioann Sobieschi, Ji, 211, 226, 247, 252 

2178. - 

oana Tout, 1, 551. 
loann Țirea, III, 331. 
Ioan Thoma Droiovschi, prefectul Pre- 

misliei, II, 368. 
Ioan Tario, II, 352. 
Ioan Ttutul, logofăt, 1I, 85. 
Ioan Tarnovschi, comandant Polona, II, 

258, 271. 
loan Tahii, gubernatorul Auraneit IA 

243, 

Ioann Telechi, II], 121. 
loan de Ţizov, castelanul Cracoviei, 

L, 655. 
loan Theodor a Vicemmbere, III, 303, 
Ioan Vlad, (Vlad III), 1, 615. 
Ioann Vasilid, |, 247. 
Iacob Vilamonschi, 1], 290. 
I6n de Vişniţ Cmita, căpitan din San- 

„domiria şi Premislia. II, 36. 
Ioan Vulcan, III, 199. 
loan Vasilie, [1], 356. 
loann Vasilie, povăţuitor al Muscalilor 

1, 246, 
Joan Villeii Francul. II, 330.     
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goana Verişmorti, proto; »op caltin, Il, 

loann Vladislav, [, 308, 309. 
Ioann Zemisca, I, 289, 290, 291, 299, 

294. 
ISn Zapolia, voivodul Arăeluluy, II, 213, 

216, 242, 281, 229. 
loaan 'Zoha, protopop, UI, 204. 
loann: Zombori, II, 143: 
Ioan Zamoischi, cancelarul Poloniet, 1 

314, 448. i 
Ioan Zigomala, retor patrarcesc în 

“Țarigrad, II, 337. 
Ioann al II, fiul lui Asan, ], 397, 411 

414, 439, III, 53, 
loan vodă, III, 32, 
Ioan ], domnul Moldovei Il, 355. 
Ioan III, (lancola), domn. al Moldova, 

II, 367, 3172, 483. 

loan IV (Lungul), domn al Moldovei, 
II, 36 
can, prepositul bisericel din Alba, 1, 

474, 4179, 

Ioaun fiul lui Emie Vaş [, 499, 504, 532. 
- Ioann, fratele luy Petru, craiul Bulga- 
riel, Î, 283. 

loann în Trinov, mitropolit, III, 416. 
Ioann, archiepiscopul Bulgarie, ], 349, 
Ioan, duxul Liptover, fiul lut Maliaş, 

II, 117. 

"Ioan, archereul Ahridel. 1, 184. 
I6a, episcopul Oradier-Mar, II, 56, 83. 
I5n, alesul şi întăritul din Pect, II, 56. 
loann, magistru, ], 274. 
Ioann, preotul, 1, 554. 
Ioann, rectorul IL, 2178, 

Ioann, fiul lui Theodor Lascare, împă- 
ratul, 1, 439. 

loann, Il, 208, 210. 
I5n, împăratul 'Ruşilor, III, 
ISn, episcopul Muncaciului, m, 20, 151. 
Joan, archiepiscopul din Gnesna, Ii, 224, 
Ioann, fiul lui Micula, 1, 455, 
Ioan, “împăratul, A 613. 
Ioana, bodriul 'de Ceamafaia, I, 494. 
Ioann, fiiul lui Țegul, ], 507. 
Ioann, craiul Zagoriel, 1, 369. 
ISn, comitul cetății St, George, 

craiă unguresc, II, 73, 75. 
Iloann, viţe- -voivodul Ardelului, I, 

349, 550, 557. 

ISnn, prefectul Ilyricului, |, 154. 
Ioan, tesaurarul AMoldovel, 1, 200. 
I6on, tyranul, 1, 119, 
Ioana, fiul lui Emeric, |, 404, 
Ioann, fiul lu! Martin soigăbiraele, |, 471 
loann, fiul ur Alexie Comnen, 1, 320. 

337, 339, 341, 34. 

Ioann, 'fiiul Ir Ghecus, magistru, |, 535, 
529, : 

2 

3 

ales 

540,   

Ioann, ipodiaconul, 1, 380. 
Ioana, protopop de la Lepindea [II, 305. 
Ioann, protopop de la Săngiorz, III, 306. 
loann, protopop din Călion JI, 305, 
Ioana, protopop de la Chineşti III, 306 
Iovan, protopop de la Lazuri, 306, 
Ioann, protopop de Hined6ră, III, 305. 
Ioann, episcopul Albanului, |, 382. 
Ioann, din Almacherec, [, 558, 
Ioan, comite de Tarnov, II, 278. 
Toann, fiiul lul Augustin, I, 550. 
Joann, fiiull ur Ladislav comitul, [, 525. 
loann, episcop Grebenului. I, 329. 
Ioan, fiul lut Geubul, |, 479, 480. 
Ioan, fiul lui Gheren, I, 540. 
loan, fiul lur Nicolae din Somosfalăi, 

I, 540. 

loann, Patriarchul Ţarigradului, 1, 472, 
loann, fiul lui Toşnaci, |, 470. 
loann din Prislop, mitropolit, III, 92. 

“Ioann, fiul lui Petru din Silagiseg, I, 
550. 

loann, fiul lut Theodor Angel, 1, 419, 
” Ioann al optulea, papa, |, 260, 
Ioann, fiul lui Thoma, I, 526. 
Ioann, fiiul lui Beche, [, 551. 
Ioana, fiul lui Iacob de Betlen, ], 334. 
loann capellanul, ], 374, 375, 376, 378. 
Joann astronomul, Î, 283. 
I&nn, povăţuitoriă, i, 126, 217. 
loann, fiul lu! Micola din Călata, Î, 460. 
loann, din Calian, |, 513. 
Ioan, fiul lui Miţe, 1, 439, 447. 
Joan sai [oani-hie (din neamul co- 

mitopulilor, din cari aă fost şi Samoil), 
I, 350, 355, 311, 392, 406, 410, 420. 

Joann Comnenul, făcut mitrogolit Der- 
ştiorului, III, 412, 

IGann Innochentie Clain, la Viena, IL, 
423, 428, 496, 444, 451. 

Ioana, i lui Simeon, I, 281. 
" Toann, fratele lui Bale comitul, I, 553. 

I9n, părcălab, II, 121. 
Ioan, fiul lu! Sigismund, craiul Unga- 

riei, |, 575. 
Joan, craiul Frâncilor, 1, 286. 
loann, fiul iul Nicolae din Vizonca, 

I, 549. 
Ioann sai Vladislav, fiul lux Aaron, |, 

305, 306, 209, 310. 
i loanna, mauerea lul Anârciă, craiul Nea- 
poiului, I, 504. 

oana, baba lui Ioan Coacocie, II, 440. 
Ioannopoiă, cetate, 1, 293. 
iGnnichie, împăratul, I, 288, 372, 

378, 383, 384, 386, 387, 391, 39, 
loannichie Zeican, episcopul Maramu- 

răşului, HI. 141, - 
Ioanichie (lân 1), craiul Bulgariei, II, 

139, 

313,
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4 Ioanichie, mitropolit în Preslava, III, 

16, - , 
oannichie saă Calo-Ioann, craiul Bul- 

garilor, |. 376, 415. 
Ioanichie, grec, III, 208, 
Ioannitele. |, 427, 433, 
Iosafat. III, 8, 130, 
Ioasaf, patriarchul Țărigradului, II, 

39, 34, 
Iob, fiul lu! Grigorie din Săntmărtin, 

I, 550. 
- Tob de Gara II, 117. 

loob, 1, 472, - 
Ioclisia, fata lut Andrei al Jl-ea, [, 395. 
Iola, fiul lui Leostachie, magistru |, 495. 
Iola, fiul banului Ladislav, [, 440, 
Iolanda, mutrea lui Andreiă II, 1, 395. 
Joldea. II, 308. i 
Iona Baradi, ucigătorii, III, 141, 
Iona Ban Solomon, palatin, 1, 399. 
Ionaşco, II, 388. 
Iora, polcovnicul, II, 99. 
Iordan, arhimandritul mănăstire din 

Mânăşturul Cruşuluy, 1, 505. 
lo“dacă Beizadel, III, 191. 
Iordache (saă Gheorghie) beizadeiă, fe- 

ciorul lui Șerban vodă Cantacuzenul, III, 
398. - 

Iordache Cantacuzenul, II, 230, 232, 
254. 

Iordache Creţulescul, III, 300. 
Iordache Muzelit, grec, 11, 207, 
Iordache Ruset, postelnicul; III, 193. 
Iordache Rosette, vistisriul, III, 307,331. 
Iordache Rosset, vornicul, JII, 339. 
Iordache (Iordan) visti6riul, 111, 87, 97, 
Jorga slugiariul, UI, 408, 
Iorman căpitan, III, 36. 
loşa de Șom, II, 145, 180, 182. 
Iosef în Ocriţa, mitropolit, III, 416. 
Iosagul Blajului, III, 433, 441. 
Iosif 1. II, 225, 321;. 341, 345, 347, 

351, 359, 360, 362, 363, 4il, 417, 
Iosif archimandritul, II, 86. : 
Iosif Biochi, doftor, II], 2. 
Iosif Budar, mitropolit în Bălgrad, III, 

206. 

Iosif Bringa, 1, 88, 289. 
Iosif Cozia, III, 451. 
Iosif Cubiculariul, 1, 295, 
Iosif Decamellis, episcopul, Muncăcia- 

nul, III, 259. - 
Iosif Haller, comit, III, 2. 
Iosif Meheşi, sfetnic de curte, III, 92. 
Iosif Racoți, fiul lui Franţise [1 Racoți 

JI, 440. 
Iosif pașa, II, 63. - 
Iosuf başa de la Baba, III, 345. 
Ioşu, II, 312. ! 
Jovanc paharnicul, II, 188. 

      

    

Iovin şi Dagalaif, deregătorii, |, 84. 
* Ipan din Tălmaciă, 1, 409. 

Ipatie, fiul lu Secundin, învins, I, 152. 
Ipolul, III, 351. - 
Iraclie chesariă. 1, 201. 
Iracliona, fiul lu! Irach;e, 1, 200. 
Irina, ], 220, 231, 233, 410, 420, 442 
Irina, fata lu! Theodor Angel, ], 418. 
Irina, mama lut Leon al patrule., I, 

227. Ă 
Irina, femeia lut Leon al patrulea, 1, 

228. . . 
Irina, fata cea mai mare a lui Mihail 

Paleologu, |, 447. - 
Ienac, fiul lui Attila, 1, 135, 
Isabela, fata lui Sigismund I, craiul 

Poloniei, soţia lui Zapolia, II, 277, 35, 
- Isac, povăţuitor turcesc, Il. 62, 188. 

- Isac, Begul:Semendarier, r&sbor cu Hu- 
niade, II, 4, 26. - 

Isavria enprinsă, IL, 200. 
Isaachie sevastocratul, 1, 381, 363. 
Issachie Comnen, împărat, |. 323, 324. 
Issachie Angel, împăratul, 1, 350, 35, 

35, 354, 358, 360, 
Isaachie, călugăr, 1, 97. | 
Isaia, episcopul Rădăuţului, II, 357. 
Isaia, vornicul; III, 88. 
Isaia, părcălab în Chilia, HI, 72. 
Isaia Diacoviet al Tiinişârel, III, 248, 

269, 255. 
Isdiculă, III, 87, 353. 
Isida, Mirina, colegiă, |, 21. 
Ismail, III, 284, 
Ispravnicul Maramurăşului III, 259. 
Istrate Dabiţa, domnul Moldovei, 1662 

(Evstatie), Îl, 147, 179. 
Istrate postâlnicul, II, 119. 
Istria, 1, 587. 
Iştvan lanoş, III, 3:5, 
Isuf-başa, III, 292, 
Isvarna, sat, III, 36, 
Isvaşar, 1, 420, 
Italia, Î, 175, 202, 515; III, 13, 174, 

309, 321, 364, 376, 400, 457. - 
Itile, prăsit din Alani, 1, 481. 
Iulia, cardinal, II, 11. 
Ivan, , 4»8; 380. 
Ivan Rusu, ], 481, 482, 486. 
Ivanc, L, 364, 368, 369, 330. 
Ivanc, prâtin lui” Asa, Î, 362, 11, 237. 
Ivan Calinatzli, II, 177. . 
Ivan, fiul lu! Dragmer, 1, 562, 613. 
Ivan, unul dintre botrii lur Alexandru 

craiul Bulgariei, |, 497. 
Ivan Iancul, căpitan, IN, 100. 
Ivaşco, pârcălab, II, 121, III, 228. 
Ivaşco, fiul lui Petru IL. |, 590. 
lvaşco Cepariul, III, 107, 
Ivaşeul din Gaia, III. 37. 

  

   



Ivaşco Bălenul, III, 166. 
Ivaşcul, vornicul, HI, 37. 
Iveria, |, 298, 322, 
Ivoniaţ(Ioan 1), domnul Moldover. II, 

55, 
Iwod, sat, I, 519. 
ludita, soţia soţia lui Cristofor Banfi, 

II. 499. 
luga, fiul lu! Petru III, domn Moldo- 

vân, |, 568, II, 589, 
IulieFrideric, Comitul Bucelens, III, 

303, , , 
“Iulie Chesariul, II, 401, 492. 
Iulian Sabinul, |, 52. 
Iulian cardinalu!, îndemnă pe Vladi- 

slav 1 să rupă pacea cu Turcii, II, 9. 
Iulian, Mitropolit, |, 121. , . 
Iulian îi, Paravatul, Apostata. chesariă, 

1, 18, 80 82. a 
Iulia Augusta, ferneia lui Sever şi mama 

Geta, ], 22. | | 
lulie Avrelie Ipofim, 1. 18, 21, 27, 

„Iulie Maiorian, împărat, ], 136, 143. 
Julian, povăţuitoriă, 1, 2, 
Iuliana, sora lui Franţisc II, Racoți 

II, 309. _ 
Iunie Sever, I, 16, 89. 
lurz, cetate, II, 233. 
Iurgi, oraş -— ocupat de Mihal vitâzul, 

II, 394. 
Justinian al doilea învins de Sarachini, 
1, 210, 208, 214, 216—217, 
Iustin |, împărat, Î, 155, 157, 161. 

- Justin II, nepot lui Iustinian, împărat, 
1, 170, 174, 1175, 

Iustinian | August, 1, 157, 158, 159, 
160, 163, 164, 170, 181. , 
lusuf-haşa, II, 284, 

Izan, sat, I, 562, 
Izal-Agasi din Bugec, III, 273: 

J. 

Jibet, Ali Begul bătut de 6stea ungu- 
râscă, II, 113. 2 
- Jijia, II, 310. 

Jioaţul de jos, Ii, 179. 

Jiurgi, II, 313; UL, 36. 
Juc, II, 400; II, 442. 

E 

Kar, contra. Perşilor, Î, 51, 
Hendi Franţise, Il, 266 
Kenigseg, povăţuitoriul preste oști III, 

440. 
Hevenbhiuller, III, 437. 
Kineki, II, 283, 
Kleopatra,.], 14; 
Kmielov, oraş. 1, 631. 
Ktesifont, |, 51. 

Cronica Românilor. Tom, II7, 
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L. 
Lăcustă Vodă, (Stefan VU), II, 277. 
Ladislav I Bessarab, domnul Munte- 

niel. 1, 453, 500. 
Ladislav II, domnul Valachiei, I, 528, 531,:533, 535, 537, 542, 548, 
Ladislav II, domnul Valachier, 1, 532. 
Ladislav I, (Sântul), craiul Unsariel, 

I, 3:5, 327, 329, 330, 333, 336; III, 84. 
Ladislav II, fratele lui Gheza II, s'a 

încoronat, ], 347, , ” 
Ladislav al II-lea, craiul Ungariei, 1, 383, 386, 389.  - 
“Ladislav 1V, craiul Ungariei, 1, 420, 

443, 449, 459, 454, 456, 
Ladislav al V-lea, fiul luy Vențeslav, 

1, 464. 
Ladislav VI, craiul Ungariei, II, 2,13, 48, 
Ladislav Iaghello, crainl Poloniel, 1, 

553, 563. 
Ladislav, Voivodul Ardeluluj, 1, 433, 

441, 451, 406, 463, 551, 557, 
"Ladislav, vițe-voivodul din Arde, 1, 
455, 463, 546. 
-.. Ladislav, craiul Neapolului, 1, 593. 

Ladislav de Loșonţ; Tavernicul 1], 140. 
Ladislav de Canisa, II, 36. 
Ladislav, fiul lu Joann din Almache- 

rec, I, 558. , 
, Ladislav, fiul lui Muşad din Almaş I, 
25, - 
Ladislav, fiul lui Deșeii, 1, 546, 
Ladislav din Somosfaltă, [, 551, 
Ladislav, magistru, fiul lu! Ianoș Mei- 

ster, | 542, . 
Ladislav, bonul, 1, 440. - 
Ladislav de Naţivenlgeş, magistrul cul- 

cerilor crăesci. [| 44, - 
Ladislav de Machedonia, prepositul din 

Peci, II, 243, 
- Ladislav, fiul lux Gherei, L. 551, 

“Ladislav, comitul Secuilor şi al Bistri- 
(el, L. 498. . 

Ladislav, fiul lu Carol Robert, 1, 501. 
Ladislav, fiul Alexandru voevod 7, 524, 
Ladislav, fiul lu Carol II, cel mie, |. 

536. - 
Ladislav, fiul lu! Huniadi, prins şi o- 

morit de Ladislav VI, II, 43, 
Ladislav Bencl, |, 494. ” 
Ladislav Bornemisa din Cluş, III, 56, 
Ladislav Banfi Logionţ de Bonţida, II, 

210. . - i i 
Ladislav Columi, protopopul Bârdeşu- 

lui, II, 437, ” 
Ladislav Cfachi, comit, III. 73, 226, 
Ladislav Ciachi, voivodul Ardelului, , 

e24 
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Ladislav Gara, palatinul Ungariei, II, 
48, 118. - 

Ladislav Giulafi, II, 459, 493. 
Ladislav OQeicar, III, 329, 349. :. 
Ladislav Pâte, II, 490; . 
Ladislav Radac, generar al lui. loan 

Sigismund, Il, 337, 341. 
Ladislav Salandi, omerit, 11, 401; 

„ Ladislav Sechelti, III, 320. 
Ladislav Şombori, tutor al lu! Sigis- 

mund Batori, 1, 370. 
Ladislav Toroţeai, Il, 467, 
Ladislav Urdenfi, [1], 302. 
Ladislav Vai, calvin, 11], 309. - 
Ladislav Vaş, fiul lui loan al fiului 

lu! Enric, 1, 508, 534, 557. 
Lagarmian, |, 91. 
Lahana, |, 447; 449, 

" Lahanodracon. ], 229. -. 
” Laic Bassarab (Vladislav 11), 1, 535, 
606. - 

Laiot (Vladislav IX), 1, 500; 1. 262. 
263. : 

„Laita, apă, UI, 337, 
Lampsac, 1, 411, 435. 
Landavia, II, 321, 330, 335. 
Lansachie, 1, 439. | 
Lanscoronschi, general, Il. 204, 
Lanţiţia, ţinut, |, 569, 619. 621. 
Lapuș, |, 525, 529, 530; II, 306. 
Lardea, |, 332, 357, 466. 
Larissa, cetate, I, 295, 298, 305. 
Lascare, |, 436. 
Lascharache, agentu lui Cantemir, III, 

256. ” 

Lasţi, felămarşalul rusese, III, 431. 
Laţearache, spătariul, III, 195. 
Laţeo 1, domnul Moldovei, 1, 517, 538, 

541, 545, 550, 568. 
Lavrentie palatinul, 11, 2. 
Lavrentie, ban Severinului sai Craio- 

vel, |, 444. - 

Larentie, comit, 1, 399. 
Lavrentie, voivodul, I, 423. 
Lavrentie de Bator, 1, 552, . 
Lavrentie, fiul lui Chemtnni, |, 441. 
Laţco, domnul ţării Muntencsci, |, 525, 

545, 574. 
- Lateran, |, 417. 
Latinii, adecă Italianii, Francii şi Ger- 

"maânii, |, 386; II, 276. 
Latipod, tatăl lui Fotin, 1, 278. 
Lavrentie Miedziltschi, episcop în Ca- 

"meneţ, II, 236. - 
Havrenţie Pecri, turbură Ardslul III, 

344. 
Lavrentie Șismond, II, 454. 
Lavrentie, arhiepiscopul Cassandrei, 

ŞII, 54, i 

> 

  

Laurentie, feciorul lut [oann al fiului 
lut Enric, |, 504. 

Lavrentie, fiiul lui Avel, 1, 506. 
Lazăr, despotul Seorbier, |, 514, 55», 

564; IL, 210..: 

1], 143, 

„Laxandra cocână, II, 95. 

i 
- Liedţina, cetate, III, 184. ai 

Lazăr, povățuitoriă schythicesc, I, 346. 
Lazica, |, 162. 
Lazar Magn, II, 55. . 
Lazuri, protopopiat, III, 303. 

    

Leabul, ostrov, 1, 531, 
Deca, I, 330, 
Leca, comisul, IL. 453, 484. 
Ledegina, III, i 94. 

Leles, |, 518, 523, 533, 
Lelie Maximilean, 1, 23. 
Lemburga, |, 513. - | 2 
Lemin, protopopiat, III, 306. i. 
Lemon, căpitanul, III, 309, E 
Leodiă, III, 309. i 
Leon I, împărat, |, 136. i 
Leon Il, nepotul lui Leon |, împtrăt, i 

Leon al treilea împărat, |, 218, 220. 
Leon al patrulea, împărat, numit şi 

Hasar, 1, 227, 228. 

239, 240. 

262, 263, 272. 

Leon V, armenul împărat, 1, 235, 236, 

Leon al şeselea, incoronat, 1, 259, 261, 

Leon vodă, feciorul lu Stefan (XI), 
IL, 27, 34. 

Leon X papă, ÎI, 211, 236. 
Leon povățuitoriă, [. 276, 296, 
Leon, archiereul Preslarer, [, 323, 
Leon fratele lui Aeţie, 1, 231 
Leon cardinalul, 1, 333, 384, 379, 388. 
Leon, archiepiscopul Ahridei, [, 323. 
Leon, din viţa Ghe:noştilor, |, 249. 
Leon-protopopul. | 555. 
Leon patriarehul, |, 222, 
Lieon Batate, |, 347. 
Leonard Barlbaşi de Hederfaia, vițe- 

voivodul Ardelului, I[, 201, 228. 

2853. 

Leon Calcotuba, povăţuitoriă, |, 314. 
Leon Diabatenul, |, 329, ! 
Leon Foca, domestie şesletor, |, 216. 

Leon terosfactul, 1, 263, 256, 
Leon Mungul, archiepiscopul Ahrider. 

I, 329. 
Leon Melissenul, magistru, I, 296, 297. 
Leon Monastariote, judecătorii, 1, 355. 
Leonţia, fica lui Leon, Î, 140. 
Leontie, comite, 1, 87. 
Leontie | august, ], 146, 210, 
Leontie II, |, »14, 
Leopard, episcop, |, 258,  
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Leopoiă, oraș, bătut de Bogdan UI, 
N, 184. 

Leopold, 1, împăratul; II, 111, 144, - 14%, 180, 208, 20, 211, 231, 234, 243, 

Litvanii, 1, 493, . 
Litvania, Î, 540, 563, 569 ; II, 85. 
Livanie și Maxira, oratori, I, 8. 
Livorno, III, 13, 246, 247, 250, 252, 53, 264, 265, 266, Lob, bocriul, I, 404, 215,276, 280, 55, 286, 292, 290, 302, 324, 929, 336, 538, 310, 841, 353, 368) 310, 376, 416, 443. 

Leopold II, împărat, III, 92. 
Leodold Colonici, cardinal ete, ÎI 

225, 296, 
Leopo!dopul, IIi, 338, 341, 347, 
Leostatie, voivodul Ardâlului, 1, 359, 
Lepheni, Il, 392, 
Lepindea, protopopiat, III, 305, 
Leşii, UI, 169, 177. 
Leston din Lansachie, 1, 539. . 
Leţfalăti, — adunare (Seira), 11, 448. 
Lelie, trimis contra Visigothilor, 1, 183, 
Leueiovia, cetate, [I, 147; II, 354, 
Leucuş, fiul Iu! Vaș, ], 526, 557, 
Leuntica, feciorul lut Arpad, 1, 263, 
Leurdeni, Ul, 149. . 
Leustachie, voivodul, ], 404, 
Leva, ll, 152, 176, 329, 
Levedia, 1, 245, 247, - 
Leventa. ruda S, Stefan, |, 313, 319. 
Levela, Ii, 402, 
Libie Sever II, împărat, 1, 140, 
Liboţoviţi. 11, 466. 
Lica, asa, 1[, 425, 
Lichinian Lichinie, 1, 59. 

> 

Lichinie uvgustul, contra. lui Constan= 
tin cel Mare, 1, 63. 

Ligoe, iczuit, II, 149, - | 
Liguria, cuprinsă de Alboin, |, 174. 
“Liliecron sfetnic, svecicese, III, 104. 
Liloaș. pod, III, S9. 
Limoiu, voivodul, |, 458. 
Lindva, 1, 337. 
Lintec, comitul, 1, 423, 
Linţi, oraș al Austriel, 11, 232, 
Lioa, II, 501. | 
Liov, |, 622, 624, III, 215, 
Lipova, 1, 303, 440; III, 1, 115, 229, 

268, 
Lipov&ţ, Ii, 31. 
Lipschiă, 1, 309. 
Lipsia, Il. 393. 
Liptoul, [. 490. 
Lisbona, III, 330. 
Lisimac, craiul 'Traciel, II, 288. 
Literata, făcută cetate de Justinian, 

J, 17. . ” 
! Liithen, chenezul Românilor, [,.4443, 
Litheoria, Î, 226, : - 
Litobul, prefect cetăţet, 1, 425. 
Litorie, povăţuitoriul, bătut de Visi- 

gothi, |, 153. o 
Litva, 1, 428; UL, 189. 

Lobocovici, generariul din Arââl, III, 
439, - - 13 

Lobcoviţ, oraş, II, 824. 
Lobizul, cetățuică, |, 358. 
Lobodă, hatman Căzăcesc, Il, 99, 403, 
Lohonţii, III, 337, - 
Lodomeria, 1, 393, 398, 433, 478, 546. 
Logog], ţinut, II, 45. . 
Logosiul, oraș, |, 487; II, 446; III, 

117, 126, 141, 142, 222, 268, 
Logovii, 1, 246. 
Loista, ţ&ra, I, 409. 
Loloranic, 1, 620. 
Longheval, căpitan, III, 309, : 
Longin, povăţuitorul prins, 1, 8, 148, 

149. 

Longobarăii, |, 43, 164, 207. 
Longul, strimtâre, 1, 304. 
Lorand, custod, [, 405: 471. i 
Lorand Lepeş de Varașchezi, viţe-voi- 

vodul Ardâlului, 1, 628. | 
Lorantfi Susanna, muma lui Gheorghie 

ÎI Racoți, II, 111, 135.- 
-Lorantfi Cata, mutrea lul Stefan Anafi, 

II, 107, 
Lori în Etruria, |, 18. 
Lotaringia, IL, 366, 427, 429, 
Lotaringul, Il, 220, 224, 229. 
Lovişte, III, 166. - 
Loviţ, 1, 324. 
Lubeovică, prințul, II, 461, 
Lublin, î, 515, 569, 600; 11, 168. 
Lubomirschi, generariul Polonilor, III, 

107. . 

Luca vislieriul, II, 236. - 
Luca, protopop din Seleuș, II, 206, 
Luca, episcopul Buzăului, II, 406. 
Luca Baconiai, II, 426, 
Luca Chirsa (Cumienic), 1], 218. 
Luca, Plebanul din Proştea, UI, 449. 
Imca Traurner, Il, 468.- 
Lucaşar, |, 412. 
Lucasie din Diog, 1, 555. 
Tucemburga, JI, 293. , | 
Luchie Septirmie, Sever, more, Î, 24. 
Luchie Ver Antonin, |, 18,19. 
Luchilla, Î, 18, 
Lucico, cetate, 1, 615. 
Ludovic I, craiul Ungariei, |, 474, 500, 

301, D038, 506, 518, 523, 527, 632, 534, 
54, 542, 562, 

Lundovie II, fiul lui Vladislav II, II, 
171, 215, 216; 1, 284, - 

Ludovic |, împăratul, 1, 243, 244, 253,  
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- Ludovic al doilea, împăratul apusului, 
L, 255, 257, . Da 

Ludovic al treilea, [, 272. | 
Ludovic XIV, craiul frâncesc, III, 301 309, 330, 347, 361, 376. 
Ludovic din Baden, marhionul, III, 229, 

259, 321, 
- Isudovic, (cel cu evlavie) împăratul, 1, 
249, ' 

Ludovic VII, craiul Fi rancilor, 1, 344, 
3, 
Ludovic Griti, fiul doge! din Veneţia, 

gubernatorul Ungariei. II, 261. 
„Ludovic, comitul Pleci, 1, 386. 
"Luduş, sat, 1, 555. 
Lugafiberă, 1], 276. " 
Lugdun, răsboiii, |, 78, 424, “ 
Lugoşi Ferenţ, [II, 315. 
Lunca, ţinut, III, 126, 418, - 
Lup, povăţuitoriă, 1, 203, - 
Lup, feciorul ul Gavriliţa, II, 357, 364. 
Lupichin, archereu, 1, 114. 
Lupul, vornicul. III. 256, 
Lupul, căpitan, III, 39. 
Lupul, păharnicul, II, 7. 
Lupul, visti&riui, III, 308. 
Lupul, logăfătul, III, 49, ” 
Impul Bogdan, hătmanul cel mare, III, 

261, 307, 308, 340. , 
Lupul Cere! în Vienna, spune lui Clain 

că a citit scrisorile, III, 397, 
Lupul Corniș, Il. 409. 
Lupul Stroiţ, II, 356. 
Lusco Goâiţchi, II, 55. . 
Lusie povţuitoriă, 1, 6, 14. 
Lusinie Gaspar Peucer, II, 338. 
Lusinie Episcopul, II, 336, 340, 
Luţco, |, 612. 
Luter Martin, II], 236. 
Lycostom (Chilia), II, 71. 

AL. 

Macarie, episcop în Roman, II, 321. 
Macarie, metropolitul Nicomidie!, 1, 630; 

] ie “ 
"Macarie, archiereii Drăştiorului, II, 1'75. 
Macarie al Varnei, III, 346. 
Macarie, sfinţitoriul, III, 54. 
Macaveiă, protopop de la Nemiştea, 

IIt, 306. 
Machedonie Țarigrădenul, I, 153. 
Machetida, 1, »84. . 
Machidonia, |, 207, 248, 279, 295, 314, 

322, 328, 207, 390, 414.. 
Macra, cetate, 1, 390. 
Macoviţ, localitate, III, 82. 
Macrian, 1, 36,.40, 
Macrin, prefectul pretoriului, împărat, 
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Macrina, călugărița, III, 193, 
Madame de Lussan, 1, 583. - 
Maghin, generarii, III, 241, 245. 
Maglai, III, 280, 
Magn, comitele Valachiei, 1, 564. 
Magnentie din Galia, ucide pe Con- 

stante, Î, 77. 
Magoa, II, 111. 
Magoiă, Il, 203, 

. Mahait, ciohodariul, III, 190. 
Măhal, sat, 1, 530, 532, 
Mahăn, |, 535. 
Mahelin saă Mahelra din Bavaria, |, 242, 
Mahomet bei oglu, III, 68. . 
"Mahomet Beiuc,.(Mihar-Oglu), 11, 207. 
Mahomet, dragoman, II, 317. 
Mahomet, povăţuitoriii turcesc, II, 61. 

- Mahumed prorocul Tureilor, 1, 196, 
198, 212... 
Mahomet I, fiul lui Baiazet ], 1, 594. 

601. - 7 
Mahomet II, II, 36, 63, 334. 
Mahomet Il, sultan, 11, 412, 
Mahomet 1V, sultan, III, 132, 208, 209, 

227, 260. | 
Mahomet -V, sultan 1730, III, 425. 
Maia, sat, III, 100. 
Maiache, 1, 213. 
Maicași Boldiglar, III, 241. 
Mailberga, oraş, [II, +86, 288. 
Maina, comite, 1, 573. 
Maiorian, împăratul, [, 139, 
Malaspina, solul papel II, 435. 
Matcoiii, 1], 125. “ 
Malcovici, voivodul Vidinului, 11, 135. 
Malim, sat, 1, 534; 1], 74, 596. 

„ Mamante, |, 237. NR 
Mamertin, ocărmuitoriă, [, 84. 
Mamilac, castelanul Chiliel, 11, 120. 
Mammea, ], 26. 
Mamonui, III, 78. - 
Mănăradea, |, 440; III, 84, 433, 445, 

446. 

Mânăsturul Cruşului, 1, 505, 551;1l, 
53, 56, 

Manike, povăţuitoriă, I, 335. 
Maniak Boristenul, povăţuitorul Tăta- 

rilor, II, 85, | 

Maniă Nâgoe, 
şteni, III, 396. 

Manoil, mânăstire, |, 312. 
Manole, pribacul, II, 264. 
Manui! Ibaţa, |, 315, 318. 
“Manuil Selher sat Sulher, II, 471. 
Manuil, fiul lui Andronic, un grec ves- 

tit, III, 376. 
Maramurăş, comitat, 1, 207, 275, 517, 

528, 545, 562; IIL, 81, .107, 145, 239, 
306, 322, 324, 402, 

protopoul de la Bro- 
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Marc Avrelie Antonin [1 împărat, |, 
18, 20. . 

Mare Avrelie Comod 1, 20, 21, 
- Mare Avrelie, Car împărat, |, 51. 
Mare Avrelie Prob împărat, |, 49. 
Marc Avrelie, Sever Alexandru, împă- 

rat, 1, 26. 
Mare Antonin, Gordian împărat, |, 29, 
Mare Appie, que:torul coloniey Sarmi- 

zoghetuza, |. 15. . 
Mare Clavdie Tacit împărat, 1, 48, 49, 
Marc Clodie, Pupien împărat, 1, 29, 
Marc Clavdie Florian împărat, 1, 49. 
Marcu Cocceă Nerva, înălțat la tron, ], 4. 
Mare Didie Julian împărat, |, 22. - 
Mare Iulie Filip, 1, 30, : 
Mare Lichinie Muchian, |, 11, 17. 
Mare Staţie Prisc consul, 1, 18. 
Mare Surian, propretor, |, 17. 
Mare Ulpie Muchian, 1, 2. . 
Marcu Uipie Nerva Trajan, adoptat, 1, â. 
Mare Valerie Longhin legatul, leg., 

RIII,. 1, 23. 
Marchel, episcop, |, 133. 
iarchelle, cetăţuică, 1, 222, 229, 230, 

233, 

Marchian, episcop, |, 114, 121. 
Marchian, împăratul, |, 136. : 

„ Marchianopol (Preslava), ], 11, 43, 67, 
178, 184, : - - 
Marchie Ver, I, 19. . 
Marco Csilocarav, ieromonach, II, 39. 
Marco Seghedi, II, 490. 
Marco, fiul iu! Petru (1) Vodă, II, 263. 
Marco, fiul lui Petru IV Cercel, II, 456, 

h06. 

Marco Caiovici despotul Bulgariei, 1, 
513, 546. 

Marcomannii, pace, Î, 19. 
Marcu Betlen, nobil, II, 74. 
Mardasan, povăţuitoriă al Sarachinilor, 

], 218. - 

Mardia. |, 61. 
Marea-Nâgră, |, 209; II, 26, 202. 
Marea Marmara, III, 410. 
Mareaianopoiii, |. 41. : 
Mareş Creţulescul, III, 150, 166, 170, 

175, 

Margareta, fata craiului Frâncilor, că- 
sătorită cu -Bella I]I, 1, 353. 

Margareta, fata împăratului apusului 
Carol al VI-lea, căsătorită cu Ludovic, 
craiul Ungarie!, |, 503. - - 

Margareta, muerea lui Eremia Alo 
ghilă, IL, 502. 

Margareta, soţia lui Silagi, II, 74. 
Mărgărit, prins, 1, 436. 
Marghita, dâmna lui Bessarab vodă, 

1, 488. i 
Marginai Gaşpar, ], 575.   

Mărgin6ni mânăstire, Il, 150, 218. 
Margul, cetate, I, 124. 
Maria, soția lui Sigismund, 1, 549, 553, 

557, 560, 572, 574. 
Maria, dmna lui Stefan (V), mârtă, 

IL 203, 
Maria, fata Evloghiei I, 442, 446. 
Maria A. Cantemir, III, 343. 
Maria, văduva lui Constantin Brânco- 

venul, III. 149, 167. 
Maria. mutrea lu! Matheiă. (după alţii 

dic Constantin Bălăcenul), III, 233. 
“ Maria Constautin Duca domna, II], 272, 

280, 3175. 

Maria, muerea lui T. Cantacuzenul, 
HI, 385. 

Maria, fata lui Filip, craiul Hispaniei, 
II, 215. 

- Maria, fata lut Lazar, despotul Ser- 
biel, 1, 552. 

Maria, mutrea lui Petru craiul Bulga- 
rie!, I, 235, _ 

Maria, fata lui Theodor Commenul, 
1, 406. 

Maria Cristierna, soţia lu! Sigismund 
Batori, II, 409. - 

Maria fica lui Asan, ], 419. 

Maria, fata lui Emanuil Commen, mu6- 
rea lui Bela III, 1, 349, 353. 

Maria Theresia, împărătâsă, II, 435; 
III, 801, 427, 429,. 460. - 

Maria, fiiă lul C. Brâncovenu, II, 257 
28, 264, 

Maria, sora Sofiei crăesii Polonier, 
], 619. . . 

! Maria, mu&rea împăratului Mihail Pa-- 
leologul, Î, 473. . 

Maria, văduva lul loann Vladislav, 1, 
309, 310, 312. 

Maria, mutrea lui Alexandru craiul 
Bulgariel, I, 498. . 

Maria, murea cea dintâiă a lui Ca-: 
rol Robert mârtă, I, 473. - 

Maria, fata împăratului Hristofor, 1,282. 
Marian patrichivl, |, 287, 
Marie al Comeci, ], 67. 
Mariemburg, 1, 608; II, 101, 251. 
Marin diaconul, ], 258. 

- Marmora, povăţuitor al Turcilor, 11,305 
Maronia, III, 200. 
Marota, 1, 77. 
Marta Vinţa, II, 270. 
Marţial, episcop al Appiariel, I, 138. 
Martin, comit, |, 399. . 
Martin, Î, 163, 178. 
Martin din Thate, ], 555 
Martin, fiul lul loan din Calian, |, 513. 
Martin, fiul lu loan Hemil, |, 498. 
Martin, povățuitor, 1, 627. 
Martin Andraşi, Il, 267, 320.
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Martin 'Caprinlar, II, 493. 1] Maxima al Ieropoiului, III, 346. , Martin Gheorghie Covacici, III, 72. Maximilian, archiduxul Austrier, Il, 379. Martin Haraziţ de Vroţimoviţe, solul Maximilian 1, fiul lut Frideric UI, II, lui Cazimir, 1, 101. ă 132, 215. 
Martin Luter, 1], 482, Maximilian IM, împărat, II, 3:6. Martin Sborovschi, II, 340. . Maxim II, tyrannul în Britania, |, 102, Martin Tarţan, comite, II, 128, 104. - Martin 'Tordai, II, 465, hiaximin, |, 27, 28, +9, Martina, mutrea a doua a lut Iraclie, Maximin, sol, 1, 129. ! 1, 200. Mechyllie Avit avaust, |, 135. ! Martinov, III, 24. , Nediaşul— scaunul, |, 473, 530; III, 1, : Mariyrie mitropolit, I, 102. 111, 145, 241, 
Masaremp, tatăt lui Dan, II, 15. | Medislan, |, 40, 53, 162; II, a78. Masovia, II, 355. a Mehadia, III, 8, 102, 439, 440, 441, Massalia, 1, 60. | Mehmet 1, 1, 607. | Matasunta măritată cu . Vitige, 1, 160. Mehmet Sultanul, III, 97, 164, Ţ Matheiă, feciorul cel mal tînăr al lu! Mehmet aga veneţiauul, IL, 273, | C. Brâncovenul tăiat, 11, 575. "Mehmet, vezir, 1], 479, 496. i Matheiii voivooul Ardelului, comitul Mehmet başa, vizirul, UI, 266, 340, ! Solnocului, |, 443, 445. 353, 403, 408. 
Mathei, protopop de la Lăpuş, III, 306. Mehmet Abaza din Xicopoiăi, 11, 83. . Matheiă din Trencin, I, 470. Mehmet begul, 11, 26 - Matiaş de Gheuţ, nobil, Il, 201. Mehmet beghit de la Nicopoii, II, 259. Matiaş logofătul, 11, 183. " Mehmet Ele ndi, 1, 300. . | Matea prepositul, 1, 405, Nehmet Ghirra, hanul tătaresc, II, | Matheiă, fiul iut Stroia, II, 171. 122, 131. i - Mater Alecsandru Muag, profos, II, î81. Melanchton, II, 338. | Matia Balog, trimis unguresc, 11,110. Melanhienii, 1, 110, - i Mateiă aga Bessarab, III, 30, 97. Melenieul, cetate, |, 425, 484, 435, | Matiaş Corvinul, craiul Ungariel, II, îs, Melentiada, oraș, |, 146. . ' - 49, 63, 69, 73, 85, 87, 88, LII, 119, 129; Meletie II, 21 Sofiei, 11, 175, - IL, 13, 82, 270, 418, . Melhier Palaşga, II, 246, Şi Matheiă Cantacuzenul aga raare, III, Melhior DBogati, ÎL, 429, 430. I: 16, 218, 461, : Melhior Racovschi, tăiat, II], 347, i Matheii Cărămidă, sol, HI, 189, îlelias, |, 276, 
Mater lelodi, nobil, 11, 201, | Melitinânii, L, 221, : Mater Merghe, 11, 3-6, îien, Î, 213. ! Mathia Tarnoţi, episcop din Vat, III, 82. Mend-Chiraiă, 1, s47, 
Matei Vicer, fruntaş din Cluj, II, 477, Mendliger, eliesariul Tătarilos, prădeză i Matia Vahtentuh, hodnogi, II, 463.. Moldova, II, 200, , Matei Vodă Basarab, II, 167, 290, 522; |  Menhart Balași, 11, 324. ! II, 94. Ii Menhard Bogati, II, 458, 494. n Matreseară, Il, 346. .. Menhard Naglu, 1, 494. i Maurocordaţii familie, III, 95. Menie Odenat, 1, 40. Mavia al cincilea califă, 1, 200. Menurnorout, I, 265, 269, 272, Mavrichie, povăţuitoriă al oștilor de Mercurea, sat, |, 535, la răsărit, |, 176, 189. Merghbenburg, sat, 1, 547, Mavrichie aveust, 1, 116, 192, AMerinorse, învins, |, 148, J Mavrichie, tatăl lui Simon, |, 533. Merza, cel mare, Îl, 469. “| Mavrovlachia (Bogdania), |, 601. Mesa, 1, 35. : Mazarul, oraşiii cuprins de ileraclie, Mesemvria, I, 205, 223, 227, 295, 276, I, 178, 28%, 329, 952, 438, 44, 446, AS1, 493 Maxentie fiul lux Icreulie, 1, 58. - Meșendorf, |, 480, 
Maxim ] chesariă, 1. 28, - „ Meesenia, oraș, 1, 366; 111, 383. Maxim, mucenic, Î, 53, Meseşul, |. 269, 270, 326; IL, 46211], Maxim, să retrage în Sirmii, 11, 187, | 123, 153. - Maxim, călugăr, 11, 172. Mesia, Î, 355, 372, 480, AS1, 492. | ! Maxim, părcălab, UI, 121, Messia de gios, 1, 20, 200, 259, 3:35, i Maxim, metropolitul, 1, 211, 356. | Maxim, protopop de la Avrig, III, 305 Mesie Dechie, împtrat, [, 32, 33, i . 

! l 
'  
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Mesopotamia, |, 313. 
„Methodie, mitropolitul din Varna, E, 506. 
Mothodie, călugăr, |, 251, 254. 
Mezentie; chirurg, II, 465. 
Meziboza, oraș, Il, 107, 
Mezit, povrățuitorul Evropri, |, 631; 

"II, 5. 
Miche, sat, 1, 550. 
Miched-ban, Î, 5t2. 
Michicș, generarii, LII, 99. 
Micinica muma, HI, 199. 
tlicloș, oraş, Il, 225, 
Micola din Calala, 1, 460, 
Micul, căpitanul, ÎI, 351, 
Micul hatmanul, 11, 282, 
Micula, sat, 1, 455, 630; 1, 630. 
Micula, român, HI, 92, 
Miera, munte, |, 547. 
Mihadia, II, 231 

- Mihail 1, domnul Valachiei, |, 420, 483, 
590, 006. - ” 

Mihail ai doilea, vodă după Radu vodă 
Negru, , 435, 606. 

Mihail 1V, 1, 576; II, 3, 263. 
Mihail V, domnul Valachiei, II, 3s5, 

397, 416, 425, 448, 452, 459, 454, Ul, 
3, 73, 108, 

Mihail (VI) Radul prinţul Valahier, 111, 
"173, 97, 113, - 

Mihail bulgarul, 1, 248, 255, 200, 335, 
419, 420,437, 498, . 

„2 Mihail al doilea: poreclit și Amoreu, 
împărat, 1,241, 944, 245, 

Mihail al treilea împărat, L. 250, 254, 
256, - 

Mihail 1V, craiul Bulgarilor, 
485. 459, 492. 

Mihail Paleologul, împărat, |, 439, 442, 
447, 450, 455, 460, - 

ălihail Parapinan, împărat, I, 327.. 
Mihail II, -liul craiului Consiantin, I, 

446, 459, 460. 
Mihail poreclit Rancave, împărat, 1, 234, 

235. . 
Mihail, următoriul lut Caliman, 1, 434. 
sihail, feciorul lui Urban, 1, 445. 
Mihail Dermocaitul, tribun, Y, 315. 
Mihaii din Ard6l, 1, 445. 
Mihail, fiul lui Siţismund, duxul Lit- 

vaniel, ÎI, 23. 
M.hail de Pegtea, II, 99, 
Mihai postelnicul, LII, 170, 
Mihail, logofătul, II, 23. 
Mihail spătarii, II, 31, 3i, 40, 97, 218. 
Mihaiă vodă, inânăstire, III, 233, 395. 
Mihail armașul, UI, 3, 
Mihail, fiul lut llenninghe,], 549.» 
Mihail, fiul lut Petcu din Nima, 1, 559 
Mihail, fiu! lui Simeon Mozhilă, 11, 50 
Mihail, fiui Mariei feel Evloghiei, |, 44 

I, 481, 

2. 
a 

  
  

Mihail, fiul lux Anastasie, 1, 321, 
Mihail cel preste cohorte pus, |. 278. 
Mihail monahul fratele lui Petru craiul 

Bulgariei, 1, 283, 
“Mihail magistrat, 1, 229, 
Mihail, feciorul lui Simeon, 1, 280. 
Wihail din Şilea, 1, 555. 
Mihail fiut lur Blasie, 1, 550. 
Mihail, Cantor, I, 405. | 
Mihail (Veniamin, Boian), I, 281. 
Mihail de Temeşheli, II, 45, 

„Mihail, episcopul Milcovie, (în Mol- 
dova), ÎI, 226. — 

- Abhhail, prepositul din Poşega, 1, 491. 
Hlihail, episcopul Sardicher, I, 330. 
Aihaiă, protopop de la Călata, III, 306. 
Sf. Mihail, episcopul din Sinaaa, II,252, 
Mihail fiul lui Apud, magistru, I, 405, 
Mihail "Arhanghelul cel mat mare ge- 

nerariă al lur Matheiă Vodă, II, 40. 
Mihail Angel, ginerele împăratului Mi- 

hail Paleologul, 1, 463. - 
Mihail 1 Apafi, 11, 74; UI, 95, 148, 

182, 226, 240, 250, 263. i 
Mihail IL Apafi, prințul Ardelulur (II, 

208, 218, 246, 270, 271, 215, 
Mihail de Budoc, I[1, 142, 
Mihail Belteun, îl, 493. 
Mihail Buciaţehi, căpitan din Sniatin, 

I, 620, 622; 1, 69. 
Mihail Cantacuzenut, III, 230, 265, 274, 

291, 808, 321, 352, 374, 38», 
Mihail Cantacuzenul, II, 344, 366. 
Mihar Chepeţi, JL, 430. 
Mihail Ceachi, III, 367. 
Mihail Calmandi, omorit, II, 481. 
Mihail Corniş, II, 465, - 
Mihaii Coţofanul, povăţuitoriii, III, 39. 
Miha! Catai, omoritorul lut Bocicai, 

II, 498, 
Mihail Chendefi de Ia Malomviz, II, 168, 
Mihail de Cormlod, II, 162, 
Miha“ Daniel, 11, 515, II, 46. 
Mihail Horvat, II, 393, 397, 408. 
Mihail Iinvefi, 1, 33. - 
Mihail Iteci, II, 474. 
Mihail lacei de Cuşal, Comile al Să. 

cuilor, 1, 628. - . 
Mihail de Luc, II, 83, 
Bihaii Micheș, III, 86, 125, 
Mihail More, ÎI, 34, 
Mihail Miholotti Stroseni, JI, 307. 
Mihail Orsag de Gut, 1, 403;11, 13, 
Mihail Peten, capitanul Morosechiului, 

1, 404, 
Mihail | Racoviţă, domnul Moldover, 

III, 262, 308, 350, 352, 378, 403, 404, 
410, 425, 47, 

Mihail 1 Racoviţa, III, 422, 
Mihail Raț, 1, 260,
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Mihail Secheli, parcalab al Bistriţei, | 
II, 74. 

Mihail Șeremetev, generariă, III, 358. 
Mihail Strabotricariă, povăţuitoriă, IL 

314, 

Mihail Somar, tăiat, 11, 442. 
Mihail Silaghi de Horogseg, II, 44, 48, 

51, 52, 56, 70, 73. 

Mihail Șandor, II, 320. . 
Mihail Stepion, I, 279. 
Mihaul Șarvari, II, 493. 
Mihail de Tofen, superiutendent, a, 204. 
Mihaul 'Toldataghi, JI, 5, 49, 
Mihail Telechi, II, 174, 19, 207 "ou, 

245. 

Mihail Tozara, 1, 276. 
Mihail Vais sau Albul, Îi, St. 
Mihail Vaş, II, 201, 
Mihai Vai, calvin, III, 309, - 
Mihail Vulcan, il, 198. 
Mihail Vaida, II, 451. 
Mihail Visnieveţehi, craiul  Jeşesc mort 

1673, III. 6, 182. 
Mihail Voraicul, II, 874. 
Mihail Zernere, ", '430. 
Mihail de Zob, IT 260. 
Mihailon, II, & 
Mihaiufalăă, 1, 535. 
Mihald, ţinut, II, 45. 
Mihalcea, banul, II, +58. 
Mibalculi, II, 264, 
Mihalţa (Mihail banul), II, 435, 
Mihăş, IN, 402, 
Mihnea Vodă (Mihail II), 

Valachiel, II, 181, 195. 
Mihnea Vodă turcul (Mihail 1V), fiul 

lut Alexandru II, II, 36;, 483. 
Mihnea (Mihail VI domnul Valachiel 

1658, III, 114, 115, 117, 131, 
Mihnea spătariă, (IL. 3, 35. 
Mihnea Vodă, III, 142, 265. 
Mihnea, feciorul lul Foristie, II, 351. 
Mikhaz, decanat, Il, ::26. 
Milcov, 1, 545. 
Milcovia, decanat, li, 226. 
Miletie, II, 310. 
Miligia, fata lui Lazăr Gheorghievică, 

II, 211. 
AMiloş vodă, Îl, 378. 
Minervina, muierea lu! Constantin cel 

Mare, 1, 59, 68. 

Minescul banul, III, 194. 
:  Minic, prințul călăraşilor, ÎI, 278._- 

“ Miunih, generariul, III, 438, 458, 461, 
Mira mânăstire, III, 262, 
Mircea |, domnul Valachier, 1,474, 500, 

531, 556, 569, 574, 577, 519, 587, 594, 
597, 604, 606. . 

Mircea II, ţilirhe) domn al Valachier, 

domn al 

  L, 604, 605, 606, 613. 

Mircea III Voda, (Ciobanul), domn al 
Valachiei, 11, 200, 
315. 823,- 325, 

Mircea” fratele logofătului Mirislo, II, 
417 

Aircea, comisul, II, 88. 
Mircidre (Chiajna) inumaă lui Petru JI, 

domnul Muntenesc, [|, 344, . 
Mireş, III, 134 
Mireseni sat, II, 3. 
Mirislăă— Mihar 'V invins de Basta, I, 

445; ÎL, 447. 

Bliroa, logofătul, II, 199. 
Miron Bernovschi, domnul Moldovei, 

IL. 25, 21, 43. 
Mironescil, n&m bosresc de frunte, III, 

253 
Mironoşca, logofăt, II, 251. 
Mirosla, iogofetul, II, '107. 
Mişea, |, 393. 
Mişche, Sat, UI, 126, 
Mişeolţ, III, 337, 344, 
Misithen, I, 29, 
Misla, wmânăstire, II, 263. 
Missii, locuitori al Heruului, 1, 350, 

356. 

Miţe, craiă al Românilor și Bulgari- 

202, 293, 294, 301, 

lor, ], 437, 439, 442. 
Mitrea Vornicul, II, 406. 
Mitrea pitariul, ud, 42. 
Mitrea, vistirnicul, II, 364; UI, 31. 
Mitrofan, mitropolit, Ul, 173, 346, 391. 
Mitul, fratele lui Ivanc, I, 370. 
Miziz, tyrannul, I, 203, 
Mnestheiă, |, 48, 
Mniacul, I, 435, 
Modares, povățuitoriă, 1, 99. 
Modra, oraş, Lil, lă. 
Moduarie, diacon, 1, 115, 
Moghilă, boer din " Moldova, II, 265, 

308. 
Mogbhilesci!, familie, III, 9. 
Moglena, ], 336. 
Mogleni!, I, 306, 
Moglenite, AI 336. 
Mohaci, oraş, II, 241, 

210. 
Mohal, sat, 1, 405. 
Mohi, oraș, II, 135. 
Mohilov, III, 18 
Moise AMoshila, domnul Moldovei. 

16:9—1631, IL, 28, 43. 

aloise Sechelil, 1, 429, 464, 467. 
Moisi, feciorul lu! Vladislav III, domn 

al Munteniei, Îl, 249, 253. 
Moysi, feciorul unul comit din Bul- 

garia, I, 288, 295, | 
Moldova, țară, 1, 191, 202, 206, 247, 

264, 275, 320, 339, 348, 393, 403, 409, 
448, 515, 557, 1], 5, 7, 18, 22, 26, 83, 

III, 224, 225, 
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38, 58, GO, 68, 71, 16, 97, 120, 160, 166, 
183, 216, 273, 343, 852, 384, 480, In, 4, 
116, 252, 265, 300, 325, 361, 402, 408; 
451, 458, 462 

Moldoviţa, mănăstire, 1, 591. 
Moldova, rii, 1, 454, 
Moliscul, 1, 308. 
Molvabaţ, dceanat, II, 226. 
Moncastru, cetate, ocupată de Baiazet 

II, îl, 120. . 

Mancus, |, 458. 
Monerci, sat, 1, 182; III, 23, 
Mongolii sati Mangalil, 1, 409. 
Monofii, episcop, |, 138. 
Monothelitele; |, 199, 207. 
Montecuecoli,. genera riă împărătesc, UI, 

143, 153, 829, 
Monze, sat, 1, 519. 
Mopsuestia, oraș, 1, 80, 289. 
Morahua, apă, ÎI, 9. 
Morava, râă, |, 246, 315, 313111, 338, 

405, 4585. . 

Morava, cetate în Pannonia, |, sii, 
315. , 

Moravia, provincie, Î, 254, 493; 11, 15, 
10, 293, 329. ” 

Moravii, I, 266. 
Morea, |, 514; II, 317. 
Morini la Terrâna, — Carol V, luptă 

cu Frâneii, Il, 52 
Moroleou, A 78. 
Morosechiă, 1, 494, 
Morot, povăţuitorii, 1, 265. 
Morovisd, 1, 309, 
Moscovia, Il, 336; Il, 173, 285, 439, 
Moşon, I, 324, 39), 431 
Mosonopoiii, I, 507, '300, 318, 369, 390, 
Motru, ÎL, 97. 
Mozoc, serdariul, II, 30, 319, 334 39. 
Muchian si Fabian, consull, 1, 25, 
Muncaci, oraș, Îl, 321; Il, 9, 69, ti, 

145, 246, 225, 229, 309, 329, 54, 359, 
300, 361, 423. 

Muncăcianul, episcop rusesc păpistă- 
șit, III, 259. 

Muncas, I, 266. 
Mud, "poveţuitoriă învins, |, 160, 162. 
Mundagra, cetate, ], 263, 266. 
tunderic, I, 91. 

Mundon, contra lui Anastasie, |, 151, 
Mundzuc, prințul Hunilor, ], 119. 
Munte-Flascon, I, 539. A 
Munţeferratul, |, 386. 
Muracheoz, ţinut, MI, 337. 
Murany, II, 66. 

Murăşul, cetate stricată, II, 2 
Murăşul, scaun, II, 144. . 
Murăş, |, 266, 271, 420; III, 123, 291, 

402, 

7 

NI, - 

  

Murăş- Oșorheiă, 11, 250; III, 49, 133, 
126, 143, 902. 

j Murin, protovestiaritul, 1, 448. 
Mursa, oraş, |, 77. . ” - 
Murza Canternir, han tătăresc, II, 17. 
Murza, tătărese Orac, NI, 40. - 
Musa saă Moisi, fiul lu” Baiazet |, 

593, 601. 

Musachie, craiă al barbarilor, I, 183. 
Mușad din Almaş, Î, 525. . 
Muşat, fiul lui Ladislav comitul, I, 525. 
Muse, “XII, 97, 116, 194, . 
Muscânil, popor, i, 246; HI, 28, 807, 

345, 350, 355, 368. 
Muscu, riă, 1, 89. 
Music, serb Evnuh, I, 262, 
Muşna, II, 494. - 
Mustafa, fiul Jur Baiazet 1, [, 593, 609. 
Mustafa, fiul lut Mahomet II, 602. 
Mustafa 11, Sultanul, III, 266, 271, 273, 

284, 985, 290, 835. - 
Mustafa başa, vizirul, INI, 264, 3-1. 
Mustafa bașa” AU, 397; III, 187,:233 
Mustafa aaa, capigiul, IN, 371, 872. 
Myrapaul, |, 213. 
Myrtagon, I 240, 241, 
Myşsia, luată, de Sarachini, I, aa, 

N. 

Nadani, ucigătoru lui Gavriil Batori, 

Nadani Mihai, protonotariă, III, 123, 
Nadşagoşi, II, 237. 
Naghi Pal, III, 4, E 
Naghtseghi Gabor, III, 290, 315, 316, 

322, 328, 331 
Nagon, hocriul, Il, 23. 
Nugornii, |, 246. 
Nasul Aga, III, 29. - 
Naher, generariă, II, 241, 245, 
Naigere, generariul nemţesc, JI, 458, 

439 
_Nais în Dachia, 1, 42, 114, 815, 323, 
Nalaţi, baroni, ", 18%, aG4, 
Nalaţi Iştvan, Il, 289, 314, 315. 
Nandor-Alba, cetate, Il, 233, 

“Napoleon Benaparte, împăratul Gali- 
lor, 1, 597 ; LII, 302, 

Nardan Aga, generarii tătăresc, ÎI, 108. 
Narses. |, 165, 168, 174, 192. 
Narseu, craiul Perşilor, , 53. 
Natin, i, 352, 
Naupactul, 1, 316. 
Navogie din Taţin, |, 516. 
Nazia, ducat, II, 13. 
Nea polul, cuprins de Tatila, |, 163, 508, 

5517; III, 385, 376, 429, 
Nechita, fiul lux Arbure hatmanul, ÎI, 

239. 
*
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Necropola, adecă shocăturile Danapru- 
lui şi ale Nistrului, I, 213, 

Nectarie, archiepiscopul Ahridel, II, 507. 
Necvile, II, 47, 
Nedea, sora lui Stefan, craiul Serhiey, 

I, 485, - | 
- Nedelibul Boitangul, III, 36. 

Negrea, paharnicul, II, 88. 
Negrea, spătarul, II, 425. 
Negrilesci, III, 143. 
Negroni, sol unguresc, III, 96. 
„Nâgoe Basarab, domn al Munteniei, 

II, 210, 228, 207, , 
-Negoe, vornicul, II, 235, 249. 
Nâgoe, post6lnicul Secuarul, III, 161, 

169. 

Nâgoe, banul, II, (83. 
Negoesci, mânăstire, II, 97. 
Negoiţă, vistiâriul, HU, 184. . _. 
Nelivaico, hatman căzăcese, îl, 99. 
Nemeş de Ilidveg, 1, 434. ” 
Nemeţii, sat, II, 82. 
Nemetuivarul, Îll,' 337. 
Nemirov, oraş polânese, [1,362 ; III, 

202, 207, : 
Nemiştea, protopopiat, III, 306. 
Nemţii, |, 207; LL, 3; [, 236, 244, 

279, 291, 321, 368; 378, 109, 458. 
Nemţul, cetatea Podoliel, 1, 615, 572; 

II, 34, MI, 223, 252, 
Neni, II, 241. 
Nenişor, sat muntenesc, III, 51. 
Neofit al Sevastiei, III, 346. 
Neoştadii, oraş, [IL, 165, 342, 309. 
Neostapoiul, |, 425. - a 
Nepolemiţa, 1, 618, 619. 
Nepotian, |, 77. 
Nergheş, II, 301. 
Nesmil, — Albert craiul, —mort, L, 633. 
Nesteralba, decanat. ÎI, 226, 381. 
Nestorie, patriarchul, |, 121. 
Nestoriţ, bulgar, 1, 310. . 
Neuzol, oraș, III, 14, 16, 66. 
Niestah, generariul lut Theodor Coria-" 

tovici, |, 499. 
Nicheia, 1, 63, 66, 220, 228, 437, 450, 

II, 43, 
Nichelsburg, oraş moravic, II, 24, 71. 
Nichifor, cel d'intâiă împărat, |, 231, 

232, 293, 290, 391, 
Nichifor Foca, |, 263, 2607, 288, 89. 
Nichifor Uranul, povăţuitorit, 1, 298, 
Nichifor Csifia, povăţuitoriă, 1, 3vv, 

304. | 

Nichifor Pegonitul, patrichiul, |, 309, 
Nichifor, episcopul Belesbhugdului, 1,327. 
Nichifor, logofătul, I, 328. 
Nichifor ll Botoniat, [, 320. 
Nichita, sfânt, 1, 89, 
Nichita, archereu, Î, 108,   

  

Nichita, pretor, Î. 229. 
Nichita, protovestiariul, 1, 275.: 
Nicola lanoş, nobil, ÎI, 440. 
Nicolae Apafi din Noşifalău, II, 141, 

266. 
Nicolae Betlen, II, 164; III, 283, 298.. 
Nicolae. Berceni, catholicul, III, 309, 

410, 421, . , - 
Nicolae Bogatii, Îl, 451, 462, 
Nicolae Bartacuti, omorit, ÎI, 432. 
Nicolae Basarab, finl lut Barbu Basa- 

rab vodă, II, 351. 
Nicolae Ciupor, voivodul 

II, 83. 
Nicolae Coragiani. IN, 385. 
Nicola Costin, hătmanul, III, 308. 
Nicolae Capi, omorit, Ii, 515. 
Nicolae Ciazar, 11. 300. 
Nicolae Camenitzchi, palatinul Craco- 

viel, Il, 184. Ă 
Nicolae Cont Palatinul, Î, 520. 
Nicoiae Farcaș, Il, 494. 
Nicolae Garra, [, 535, 549, 553, 557, 

559; [| 2. 
Nicolae Gavai, ÎI, 377. 
Nicolae Gherend, episcopul Ardclului, 

1Î, 254, : 
Nicolae de Gharend, custom! din Alba, 

II, 243. 
Nicolae Herbort, prefect în Teopoiă, 

II, 372. 
Nicolae Ianoși, părintele lhcoiog. III, 

452, , 

Nicolae Jvonia, părcălab, III, 9. 
Nicolae Istvanfi, |, 421, 
Nicolae iaslovețchi, prefectul Sniati- 

nului, ]Î, 372. . 
Nicolae Liberatul, secretarul lu! Radu 

X, 1, 497, 
Nicolae A. Maurocordaţ, II, 327, 350, 

364, 366, 37%, 388, 397, 405, 408, zii, 
416. - 

Nicolae Alico, omorii, Il, 431. 
Nicolae Mielovschi, ÎI, 355. 
Nicolae Melsat, 1, 538, 540. 

Nicolae Mavtocal, penerariiă, I, 332. 
Nicolae Narrinai, Il, 383. 
Nicolae Ombozi, Il, 320. 
Nicolae Oloz, Il; 300. 
Nicolae Olahul, 1, 182, 243. 
Nicolae Palii,: palatin, il, 376, 427. 
Nicolae Pap de la Beia, vicari, III, 

442, 457, 
Nicolae 

Ii, 32. 
Nicolae Sofialeul, III, 160. 
Nicolae Şebeşi, sol unguresc, îl], 77. 
Nicolae Sinevschi, prefectul Rusiet, If, 

303, 363, 312, 

Ardelulul, 

Porava, căpitan din Hiliel, 
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Nicolae Sincoschi, hatmanul Pulţii, 1, 
260. 

Nicolae Seghedi, omorit, 1], 515. 
Nicolae din Somoşfalău, 1, 540. 
Nicolae de Ullak, II, 4, 73. 
Nicolae Vajda,: omorit. 11, 480 
Nicolae Vitezi, II, 422. 451, 462, 
Nicolae Vaş din Sâutul-Jude, 1, 589. 
Nicolae Vaș, feciorul lui Emic, |, 494 

199. . : . 
Nicolae Yaș, comitul, |, 472. - 
Nicolae Zoliomi, comit, II, 130, 143. 
Nicolae Zalegidi, povăţuitor, II, 430. 
Nicolae, fiul lui Gheorghie Rosetti, 

III, 376. 
Nicolae Vistiârul, domnul Muntenie! 

1623, III, 26. . 
Nicolae, păharnicul din Moldova, gi- 

nerele lui Brancovan, III, 339. 
Nicolae, muzicul. I[, 465. 
Nicolae dis şi Niculiţa, 1, 301. 
Nicolae de Hidepviz, 1, 549. 
Nicolae din Vizonca, ], 549. , 
Nicolae, fiul luy Iacob din Mânăştur, 

1551, 2 n 
Nicolae din Valcon, 1, 552. 
Nicolae, fiul lur Nicolae din Valcon, 

I, 552. . 
Nicolae de Zeci, banul Croaţiei, 1, 549. 
Nicolae din Luduş, |. 555. . 
Nicolae, episcop în Seret, [, 557. 
Nicolae, fiul luf Ladislav din Dobea, 

1, 543. . | | 
Nicolae, arhiepiscopul ladrei, |, 520, 
Nicolae” vodă sin Alexandru vodă, 1, 

522. 523, 525. . 
Nicolae vodă, |, 531. _ 
Nicolae, fratele lui Deşeu, 1, 532. 
Nicolae, arhiepiscopul din Strigon, 1, 

520. 

Nicolae, fiul lu! Andreiă, [. 506. 
Nicolae, fiul lui Emic. 1], 476. 
Nicolae, preposit, 1, 479, 491. 

- Nicolae, fiul lut Anha, [, 490, 
Nicolae, fiiul lu! Ioann al fiului lul 

Emic, |, 494, 503. o 
Nicolae, fiul lui Daniil, |, 475. 
Nicolae, fiul lut Salamon, |, 475. 
Nicolae, fratele lui Hughelin, Î, 430. 
Nicolae III, papa, |, 454. 
Nicolae al IV-lea papa, I, 435, 
Nicolae, arhimandritul mânăstiri! din 

Cluş, |, 470. 
Nicolae, castelanul din Cicei, |, 471. 

- Nicolae, voivodul Ardâiului, 1, 471, 
535, 508. 

Nicolae, 
Nicolae, 
Nicolae, 
Nicolae, papă, 1, 254, 255, 274, 275, 219, 

protopop al Clujului, 1, 405. 
fiul lui loann boieriă, 1, 404. 
comit curțel crăieşti, 1, 399..   
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Nicolae, feciorul lut Leon 
riul şcâlelor, 1, 277, 

Nicula vistiâriul, 
II, 38, 40. | 

Nicuia Cantarisul, III, 39, 
Nicomedia, IIL. 246, 31 
Nicomid mucenicul, sărbătore, IL 556- : 
Nicopoiul, |, 316, 534, 577;.1], 416; 

III, 37, 175, 267. 
Nicostrat, comite, [, 149. . 
Nicula, protopop de la Șebiş, III, 305. 
Niculei, mănăstire de lângă Gherla, 

II, 306. i 
Nifon, patriareh, II, 146. : 
Nima, sat, |, 559, 
Nimfeii, oraş în Asia, 1, 632, 

- Niir, 1, 320. . - 
Nir-Bator, 1], 522, 
Nirenberg, cetatea Germaniei, |, 614. 
Nisivi, cetate, I, 39. 

Nisoţchi, II, 346, 368. , 
Nissa, cetate, |, 360 ; III, 35, 237, 246, 

399, 401, 405, 437. . ” 
Nistor, şerb, |, 328. 
Nistor Ureche, Ii, 503. . 
Nistru, IL, 209; 11, 185, 340; LII, 9, 43, 

164, 177, 307, 432, 462. 
Nisuf-bașa, seraschirul din Baba, III, 

336. 
"Nitra, II, 257; III, 66. 

Nitria, oraş, II, 14. 
Nizov, Il, 364.- 
Noga, hanul Tătarilor, |, 442, 

458, 461, . 
Nogăiani, II, 200; IIL,: 300. 
Noghevic, IL, 399, 
Nogoiul, 1, 246. . - 
Nohai, II7, 164. 
Nolau, munte, III, 338. 
Nor, |, 269. ” 
Noricul, cetate dată Longvbardilor, 1, 

povățuito- 

boiâriă muntenesc, 

449, 

166. 
Nosacl; povăţuitoriă 'cozăcesc, III, 80. 
Noșfalăul, 1, 511. ae 
Noţia, cetate, 1, 306. - 
Noţigul. 1, 440. 
Novac Baba, generariă, II, 49. 
Novele, cetăţue, 1,131, 172, 185.- 
Novi, cetate, II], 405. -. .: 
Novigrad din Croaţia, 1, 560;.111, 14, - 

237, a . ; 

". Novogrodul, |], 493... 
Novomant, |, 147. 
Numerian, chesariă, 1, 51... 
Nureddin, sultan, III, 222. 

0. 

„Oarda, II, si, ata, 
„Obedenul, II1,. 390, 381,; ia tă
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Obertin, sat, — Petru VI bătut de Po- 
lony, Ii, 259, 

- Ohilesci, sat, III, 89, 273, 320, 
Oblicicea, II, 151. 
Obluciţa, III, 39, 56, 

| Ocinovehi, sol, Ul, 16, 
Ocnele, II], 322, 
Octavian August, |, 14. 

1, Ocypelles, Țăpăluş, voivodul Valachiel, 
114, 

"Odenat, 1, 38, 39, 40, 
Odis, 1, 205. 
Odoacru, craiii în Italia, 1,144, 149. 

-  Odor, căpitan, II, 119. 
. Odorheiul, III, 56, 144. | 
„ Odossopoiul, cuprins, I, 152 
Odrianii, |, 243, 301, 564. Ă 
Odriiă, |, 65, 95, 177, 231, 235, 236, 

938, 249, 248, 214, 273, 309, 38, 357, 
387, 389, 105, 414, 435, 458, 480, 498, 
50), 556, 572, 59411, 57, 101, 1, 204, 
III, 116, 128, 136, 146, 160, ' 161, 175; 
211, 274, 279, 325, 326, 847, 835, 855, 
366, 355, 399, 407, 

Oman, 1, 269, 
Ohaba, sat, II, 69; III, 305. 
Oituz, plaiă, III, 49. . 
Olakii, (adecă Românii), 1, 428, 450, 

„Olt, rii, 1, 899, 498, 434, 453; UI, 23 
258, 351, 392, 405, 406, 108, 409, 437, 

Olcoveţ, sat, ll, 40. 
Ol Terentic Pudent, ocârmuitoriă, Da- 

chiel, 1, 19. 

Olafalăă, 1, 420. 
Olaș, II, 271. 
Oldamur, pavăţuitorii Comanilor, 1,- 

450, 454. 

Oleşnica, I, 516. 
Oligherd, Î, 493, 499, 
Olimbia, călugăriţă zidită, 1, 373. 
Olimpie, |, 116. 
Olimpiada, mama lu Alexandru cel 

Mare, |, 5. 
Oliverie, cântăreţ, II, 465. 
Olanda, III, 285. 
Ollie Trog, curalorul căilor şi procon- 

sulul Calliei, [, 17, 
Olomuţ, 1 445, 
Olpar, I, 268. 
Olympul, Î, 298, 
Omar, următoriul ul Avuvecru, |, 198, 

199. 

Omar, fiul lu! Turahan, WU, 63. 
Ombuzteleche, sat, 1, 405.- 
Omenedic, (judeţul Buzăul), 11, 2 
Omer-başa, II, 516. 
Omlaş, 1, 555, 569; Il, 56, 119. 
Oimoden, palatinul, I, 469. . 
Ompudin banul, |, 404. i 

Omyrmazg, (Ortomag. saă Giytagon, 
sai Myrtagon), 1, 2%. 

Onegesie, magistrul lut Attila, 1,130, 
Onod, il, 66. 135, 347. 
Onuca, sat, II, 44. 
Onul, protopup de la Săcal, III, 306. 
Opaforeoş, Î, 269. 
Oppie Sabin, prefectul Mesiel de jos]. 1. 
Oprea, armaş mare, II, 389, 
Oprea asa, căpitan, III, 39, 238. 
Opsichia, |, 209, 294.  - 
Optat şi Paulin, consuli |, 14. 

. Opud, I, 405. 
Opulia, "TI, 493; 1, 21. 
Oracoviţa, cetate, ŢII, 225, 
Orada, II, 270 - 
Oradea Mare, 1, 403, 520, 535, 582; 

II, 92, 104, 321,354, 315, 490, 518; 11, 
1, 327.46, 111, 133, 192, 251,255, 270. 
2174, 341, 366, 418. 

Orăstiață, A 439. 
Orăştie, I, 103; II, 299: II, 69, 126, 

305. + 

Orhbaiu, decanat, II, 256, 
Orban Ferenţ, III, 67. 
Orban Batiani, Il, 266. 
Orbic, — Petru V Ardn, bătut de Ste. 

fan V, fiul lui Bogdan II, II, 52. 
Orcane, tatăl lui Amurat, Î, 508, 
Orellic, 1, 23. 
Orest, protospătariul, 1, 307. 
Oreste, sol, Î, 128, 133, 

! Oreştiiadea, j 310, 
Oreva, cetate, UI, 280. 
Orgnata, domnul Hunnogundurilor, ], 

198. 
Orhcâni, II, 199. 
Origen. osândirea cănţilor, |, î1». 
Orlat, Ul, 53, 
Orlic, NI, 355. 
Ormeniș, Il, 430 
Orinişda, craiul Perşilor învins, Î, 199, 

209. 
Ormun — Sigismund Batori, bătut de 

Mihat V, 1, 439. 
„Orozia, IL, 559, 

IA 
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Orşova sau Ruşava, III, 402. 
Ortoinag, Î, 244, 
Osfentislav, fiul lut Gheorghie Tertere, 
448, 158, 459, 464, 412, 480. 
Osman Sultan, II, 16. 
Osman-aga, HI, 291. 
Ossolinschi, II, 282. 
Ozorhoiă, sat, [, 455, 46, 400, 910 

Gazosoţian, NI, 358. 
Oşteze, |. 233, . 
Ostrogothii, Il, 53, 137, 140, 141, 143, 

207.   Ostroh, sat, 1, 23. 

  

 



Ostroil, |, 167, 
Osul, penerariul, I, 326. 
Osvald Carlachie, II, 186. 
Oşvald de Corovlat, comite în Coma- 

rom, Îl, 171, 188. 
Oţacovul- tinut, locuit de Huni, 1, 169, 

419; III, 438. 
Othum, 1, 265, 311. 
Otman al patrulea, califă al Sarachi- 

nilor, I, 200. 
Olmar, |, 446. 
Oton, cumnatul Iul Gheza, prințul Ba- 

“ariel, 1, 3217, 464, 465, 466. 
Ottocar, craiul Bohemiel, 1, 438; 1], 123. 
Otton, arhimandritul din Mânăsturul 

Clușului, 7, 540. 
Ozai, II, 484. 
Ozehrovschi de Schersberg, Grof, UI, 

213. 
Ozolimna, lac, I, 332, 333, 
Oxendie Virţilescul, episcop, III, 255. 

-P, 

Pacatian și Ilarion, consuli, [, 71, 
Padua, oraş, III, 301. 
Pagan, craiă al 'Bulgarilor, ], 294, 925, 
Pagevg, munte, |, 369. 
Paghet, solul Angliel, III, 319. 
Pagona, prințesa, nr, 385, 
Pahomie, patriarhul, II, 178, 
Paisie, domn, III, 23. 
Paisie, archiepiscopul Ahridel, II, 344. 
Paitie, archimandritul mănăstirey, Put- 

na. mort, II, 162. 
Palanca, noao cetate, III, 266. 
Palaţiol, cetăţuică, I, 135. 
Paifi, II, 221, 337, 360. 

Palcolog, mare domestic, I, 495, 
Palestina, |, 344, 357, 358, 386, 393, 

395, 416; II, 269; LU], Su. 
Palovţii, I, 323. 
Pan, spătariul, III, 119. 
Pana visti€riul, mânăstire, III, 36, 
Pănade, sat, Il, 433, 446. 

Panacotahie, dragoman, HI, 153, 169, 
Panaiot, gramaticul, II, 419. 
Pananle, postelnic mare, Il, 113. 
Panciova, II, 231,348; III, 259, 459. 

“.: 

208, 

Pancratie din Sântmicloş, căpitanul So- - 
"colțel, II, 13. 

Pancratie, prorocul, I, 29. 
Pancratie Șennei. IL, 424, 430. 
Pancrutuca, Armânul, I, 274, 
Panica, cetate, |, 390, 

" Pangraţia, mânăstire, II, 325. 
Pannonia, |, 203, 265. 
Panţ, sol” din Mesia, 7, 484, 

Pantaleon Maurocordat, grec, [II, 95, 
Pantalia, oraş, ], 143. 

Pantoleou, Î, 458. 
Paos, vornicul, II, 383, 
Papa, cetate, III, 321. 

„Papa, visti6riul, II, 184. 
„Papa, logofătul, III, 39. 
Papa, păharnicul Buicescul, II, 216. 
Papa Brăncovenul, boâriă, III, 100. 
Papmezei, II, 464. 
Pappua, munte, Î, 159. 
Papteleche, sat, Î, 405. 
Para, fiul lu! Arzache, 1, 90. 
Paraschiva Boleştenul, III, 194. 
Parciov, Il, 33. 
Parcoviţa, VII, 388. 
Paris, Î, 85; III, 399, 410, aul, 
Parisi, IU, 309. 
Parma, III, 425, 4990. 
Paros, ostrov, II, 337, 
Parthamaspat, craiul Parţilor, I, 14. 
Parthenie |, patriarhul Țarigradulul 

1639, III, 54, 57. 
Partenie, mitropolit în Cafa, III, 416. 
Parthamisir, craiul Armeniei bătut, 

I, 13. 
Partenie, metropolitul Drăştiorului, II, 

334. 
Parthi, 1, 38. 

.. Pârvul, vistieriul Vlădescul, III, 
Pârvul, magistrul agazonilor, II, 
Pârvul vornicul, Il, 177. 
Pârvu, Îl, 230. . 
Pârvul, pârcălabul de Soroca, II, 378 

" Pârvul logofătul, III, 183. - 
Pâcvul postelnicul, If, 195. 
Pârvul, banul Craiovei, II, 282, 233. 
Paşeul, protopop de la “Turda, II, 306. 
Pascvale, gramatic grec, III, 163, 
Passaroviţ în Serbia, III; 237, 404, 405, 

406, 409. i 
Passicrat, I, 27. 
Patacul, Îl, 218. 
Pater lezuit. III, 210. . 
Patern, archiepiscop, I, 155. 
Paţin, 1, 236. 
Paţinachil, 1, 47, 245, 247, 269, 271, 

274, 291, 293, '308, 313, 320, 322 326, 
5332, 335, 339, 348, 349, 441. 

Patraşcul, oraş, TI, 226. 
Patrichie, fiul lui Aspare chesariii, [, 

140. 
Paul III, patriarch, IL. 383. 
Paul V, patriarehul Romei, II, 500; 

ră 2, 18. 
Paul, fiul banului de Lindva, JI, 13. 
Paul, comitul din Diog, |, 445. 
Paul, magistru. II, 131. 
Paul, fiul lut loann bosriul de Cea- 

mafaia, |, 494. 
Paul, fiul lui Barci, |, 525... 
Paul, fiul lut Nicolae, 1, 526. * 

113. 
177. 
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pgeaul Beldi de Bodula, 1, 238, 431, 
32. ” 
Paul Becy, II, 320, 
Paul Barca, Il, 139, 
Raul Carmendi, II, 489. 
Paul Crauseneg, comisar împărătesc, 

UL, 484, N 
Paul de Canica, comitul Timişârei, 11. 

113, : i 
„aul Esterhazi, palatinul, III, 339, 347, 

310. - . 
Paul Jancio, căpitan al lui Betlen, 

II, 26, - 
Paul de Indal, II, 142. 
Paul Julanul, 11, 367. 
Paul Marchazi, II, 363. 
Paul Naghl din Segedin, [|, 451. 
Paul Niazi, II, 487. 
Paul Oros, III, 329. 
Paul Piaseţchi, episcopul "Premisliel, 

Il, 369. - 
Paul Seceni, arhiepiscopul Colocet, II, 

330, 336. 
Paul Tomori, archiepiscopul Colociel, 

“UL, 240. 
Paul de Varda, archiepiscopul Sirigo- 

niului, Îl, 246. 
Pavel Baraini, paroh lătinesc, III, 275, 

282, 89, 
Pavel Ocolicâni,. luteran prisonieriă, 

UI, 309. 
Pavlache, banul, IIi,. 53. 
Pavel, grec, III, 162. 
Pavel ain Svidniţ, |, 538. 
Pavel, episcopul Ulpiului din Dacia 

de mijloc, Î, 168. 
Pavel din Blajul de sus, 1, 549. 
Paziman Petru, collegiă in Viena al 

arhiepiscopului de la Strigon, III, 396. 
Peche, sat, III, 36. 
Pect, oraş, [, 361. 
Peclar, Il, 25. 
Pecri Ferent, III, 121. 
Pega, şes, 1, 278, 282. 
Pelagonia, |, 42, 309, 406, 425, 489. 
Peleșin, rîă luptă între Radu X şi 

Tatari, II, 497, 
Pelopones, |, 36, 273, 295, 295; III, 

405, 
Pelvin, cetate, II, 415, 
Penen, rii, ], 298. 
Pentapoiă (Benevent), 1, 202, 
Pera (Galata), [I, 277, 362. 
Peregast, prefectul Sclavinilor, 1, 183. 
Pererita, III, 252. ” 
Pergamul, încungiurat de Sarachini, 

L, 218, 
Pericean, cetate, III, 460, 
Perinc, |, 181, -   Perişan, bătae, ÎI, 438, 

Peristiţa, 1, 435. 
Peritheoriul, cetate, 1. 390. 
Pernicul cel mare, I, 309. 
Pernicon, cetăţuică, I, 307. 
Pero sai Petro Seghedincţ, 

430, 431. 
strb, IM, 

I, 158 
Perperachiul, Î, 433. 
Persia, |, 246. 
Persida, prădată de Iraclie, L, 198. 
Persii, 1, 40; III, 47. - 
Perusiă, I, 410, 416. 
Peschenie Negru împărat, 1, 22, 
Pesta, II, 13 ; II, 290. 
Peţa, comitul contra Bulgarilor, |, 151, 
Peţamin, |, 151. 
Peterfalău, IL, 433, 434, 445, 416. 
Peterhaza, sat, II, 82. 
Petendorf, sat, 1, 410, 
Petraş, sol, III, 405. 
Petraşc, colonel împărătesc, III, 388. 
Petraşco, fiul luf Mihail V Vodă, II, 

386, 458; III, 4, 73, 96. 
Petraşco Breţoianul, II, 319. 
Petrascu Voaă (Petru I1),.[Î, 284, 315, 

322, 

Petriceiă Vodă, III, 260. 
Petricov, II, 245. - 
Petricovia, II, 161. 

" Petrişan, sat, 1, 24, - 
Petronie, episcopul Novetor, I, 121. 
Petronie Maxim, senatorii, ], 134. 
Petropol, III, 407. 
Petrovaradin, II, 265, 270, 273, 358, 

367, 315, 387. 
Petru Î, Qomnul Moldover, 1, 515,517, 

568; II, 114. . 
Petru II, Muşat, domnul Moldovei, 1, 

521, 550, 563, 566, 590. 

Petru III, fiul lui Stefan II], II, 5688, 
588, 588. 

Petru IV, fiul lul Stefan, domn în Mol- 
dova, ÎI, 13, 22, 24, 

Petru V Aron, domn al Moldovel, II, 
34, 41, 85, 

Petru VI Rareş, domn al Moldovei, II, 
167, 219, 224, 245, 248, 268, 270, 271, 
272, 215, 984, 287, 290, 

Petru VII (Schiopul; domn Moldovtn, 
II, 358, 359, 360, 563, 367, 369, 373, 

-378, 383, 384, 
Petru VIII (cozacut!), domn al AMoldo- 

vei, 1, 390. 

Petru 1 Vodă, II, 263, 268, 269. 
Petru II, domnul Valachiei, II, 315, 

316, 319, 320, 32. | 
Petru III (Schiopul), domn în Valachia, 

II, 325, 334, 336, 337, 349, 

Peroz, povățuiloriă al Perşilor învins, 
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Petru IV Cercel, domn al Valachier, 11, 
315, 314, 115, 317, 318. 

Petru Î, împăratul Ruşilor, III, 
222, 226, 232, 345, 349, 350, 355, 
361, 364, 365, | 

Petru craiul Bulgarilor, 1, 350, 
356, 861, 363, 364, 366, 375, 377. 

Petru Cluceriul Moldovel, (Alecsandru 
IV Lăpuşneanul), II, 305, 308, 

Petru Alemanul, craiul Ungariei, 1, 314, 
318, 319, 320, 321. | 

Petru Vodă, mitropolitul Chioviei, 111,33. 
Petru, craiul Chiprului, 1, 527, 
Petru de Varda, archiep'scop în Calo- 

cea, Il, 119, 120, 301. 
Petru, protopop de la Daia, II. 305. 
Petru, protopop de la Sibiiă, UI, 305.. 
Petru, protopop de la Bâlerad, LII, 305. 
Petru, pro'opop de la Gurgiă, III, 305. 
Petru slujariul, II, 36. 
Petru de Poană, III, 37. 
Petru, feciorul lui Petru Vulcan, UI, 

199. : 

„Petru, fiul lu Turoi, |, 4âl, 
Petru, patrichiul, 1. 233. 
Petru, episcop, [, 138. 
Petru din Silagiseg, 1, 550, 
Petru din Dindeleg, 1, 351. ” 
Petru, fiul lui Apa din Almacherec, 

UI, 589. . 
Petru, fiul lut Ioann din Almacherec, 

1, 558. | 

208, 
358, 

353, 

Petru de Stridiui, vițevoivod al Ardâ- 
lului, i, 596. 

Petru, poreclit Delaan, |, â14. 
Petru, fiul şi urmaşul lui Simeon, 1, 

281, 8, 988, 
Petru, fiul lut .Petru celul ma! mare 

din Mirislăă, 1, 445. | 
Petru din Mirislâu, I, 445. 
Petru, fiul iuti Pavel din Blajul de sus, 

L, 549. | 
Petru din Nima, 1, 559, 
Petru, pretor, |, 183, 19. 

455, 

Petru, fiul lut Ladislav comitul, [, 525. 
Petru, fiiul lut Ponsa, [, 505. 
Petru de Peren, comite, 1, 599. 
Petrică, II, 185. 
Petru, fiiul lui Farcaș, [, 505. 
Petru de Zob, âin Artiodiă, 11, 260, 
Petru, feciorul lut Vartic, 1, 284, 
Petru, fiiul lui Martin din Thale, [, 535, 
Petru, dintre dominicani, |, 481. 
Petru, fiul lui Stefan Betlen, III, 29. 
Petru, fiul lui loob, |, 47». 
Petru, fiul lui Petru de Chevrus, 1, 536, 
Petru de Chevrus, 1, 536, 

Petru, episcopul Ardelului, |, 445, 449, 

Petru, fiul prințulur Stefan Betlen, 
II, 45, 

Petru, viţe-vo:vodul, 1, 55, 529, 530. 
535. , 

Petru Alvinţi de Borberec, III, 204, 
Petru. ArmEnul, han, II, 423. 
Petru Bod, III, 20. 
Petru Bab, [, 550, 
Petru Bozin, comite, II. 181, | 
Petru Budar, român, III, 128. 
Petru Cherecheși, II, 515, 
Petru Chermend;, II, 408. 

- Petru Dobra, direclorul fişeuşese, III, 
428, 436. 
Petru Devai, 

335. | 
Petru Eyrmen, II, 423. | 
Petru Gherele de Vizoena, voivodul 

Ard6lulul şi comitul Săcuilor, II, 11%. 
Petru Gheţi, LI, 450. 
Petru Halas, ungur, Il, 430. 
Petru Husar, povățuitor, II, 430, 450. 

"Petru Mihocea, UI, 219. 
Petru Moghila, fiul prințulul Simeon, 

HUI, 19, 25. . 
Petru Obedenul, UI, 339, 

— Petru Odrovaz, palatinul şi căpitanul 
Rusiei, |, 625; 1], 13, 23, 30. | 

Petru Pavel Aron de Bistra, arhiereu, 
II, di, 
„Petru Pereni, voivod în Ardăl, 11, 246. 
Petru Pap din Daia, protopop, III, 380. 
Petru Petrovici, tutorul lui Ioan Sigis- 

mund, Îl, 280, 321, | 
Petru Partenie, episcop Muncaciului, 

II, 81. 
Petru Pişpechi, sol calvin, III, 332, 334. 
Petru Plebanul din Martonfafău, II, 53 
Petru Rubeii, ispravnicul Sibiului, 1, 

283, 
Petru Redei, 

115. 

Petru Ruf, [, 593, 513, 526, 535. 
Petru Şafraneţ, palatinul Sandomiriu- 

lu, ÎL, 818. , . . 
„Petru Sedlichie, II, 330. _ 
"Petru Tornoc, banul Severinului, [î, 

143, 160... . 
Petru Tomiţchi, secretarul lui Sigis- 
und, Ii, 188, 
Petru Vulcan. III, 198. 
Petru Zrini, LII, 136, 165, 309. 
Petus, [, 505. . 
Pevchinii, |, 41. 
Pi, apotecariă, II, 392. 
Piasaţchi, pârcălab, II, 339. 
Pienul, cetăţue, 1, 131, 172. 
Picolomini, comitul generarii, III, 237, 

241, , ” 
|  Pilarino, Îl, 336, 

pârcălab în Sucâva, I4, 

trimisu lu! Racoți, III, 
a 

m  



£. Pildhi başa. din Bender, III, 356. 
Pilijchie din Leleva, II, 261, 
Pind, munte, [, 299, 
Pintic, ], 526, 
Piperescl, |, 623.. 
Pipes, ], 182, . 
Pireslav, Il, 378. 
Pirisca, fata S. Ladislav, 1, 330, 341, 
Pișchi sai Simerea, |, 446. 
Pisimunt, Î, 114. 
Pison, consul, L, 21, 87. 
Pispuchi, ], 446. 
Pist, ], 67. Ă 
Pitescl, II, 258, 

8391, 438. . 
Placenţia, II, 495. -. 
Plătăresci, mânăstire, III, 236. 
Plaupilla, fica lu! Piautian, 1, 24. 
Piievct, 1, 289. 
Plintha, magisţru oştilor, I, 129. 
Pliscova, |, 300. 
Ploesct, III, 18. 
Plachidia, sora lui Honorie măritată 

după Ataulf, I, 117, 118. 
Ploninit, păduri, I, 515. 
Ploţ. oraş, II, 396. 
Plotina, muerea imper. Trajan, 1, 5. 
Piumbuita, mânăstire, MU, 39; 
Poci, III, 424. 
Pocudia, I, 598. 
Pocuția, |, 247, 614; II, 163,257 ;111, 5. 
Podgoria, III, 248. ” 
Podhaiţe, II, 185, 384. 
Podloși, [lI, 254, 266. .* 
Podolia, 1 2417, 493, 499, 578; III, 105. 

189, 202. 
Podraga, 1, 622 
Pogoin Menhart, viţe-işpan, III, 322. 
Pogona, prințesa, II, 384. 
Poiana Cobia, ţinut, III, 306. 
Pojon, |, 321, 431, 624;-11, 35, 281; 

III, 3, 14, 166,.225, 228, 329,318, 364, 
376, 492.. 

Polenţia, răsboii, Î, 114. 
Polician:, sat, II], 185. 
Polievet, patriarchul, Î, 290, 
Polonia, |, 313, 378, 493, 546, 557;11, 

23, 29, 67, 17, 101, 156, 169, 187, 331, 
236; II, 107, 155, 179, 226. 260, 309, 
228, 350, 351, 354, 359, 360, 561, 368, 
369, 410, 439. 

Polonil, ],.265, 371 ; LII, 234, 265, 269, 
»91, 868, 458. 

Pomerania, -L, 569. 
Pongraţ, I, 515. 
Pontes, cetăţuică, |, 173, 
Popa Mani, protopopul din Tiuriă, 

III, 457. 
Popesci, sat, II, 254, III, 109, 162, 920, 

„ Popmezeă, ÎI, 126. | 

274, 281, 284, 390, 
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Porceaiă, II, 93, 
Poriyria “(Pulheria) printesa, 1, 331, 
Porta de ferr, III, 126, 241. 
Poşsga de lânză Lipova, UI, 115, 235, 

49. 
Pastum, I, 37. 
Patenţiana, văduva lui Vladislav Vaş 

de Țega, II, 126. 
Potocin, rîu, ], 621. 
Potoţchi, nobili poloni, II, 501. 

-. Potoţchi, generariul, Il, 80, 358, 439, 
Potricaniy, III, 89. 
Potuca, castel, I, 482. 
Pous, magistru, 7, 403, 505, 
Praga, I, 538, 627; III, 309. 
Prahova, II, 162, 300. 
Prăirea, târg, II, 384. 
Praşmar, Il, 25 
Prasovul, mune, 1, SS7; 1, 
Precop, îl, 
Preda, fiatele dat Neagoe Basarab, N, 

239. 

Preda Brâncovânul, 
119. 

Preda, fratele lur Theodosie, fiul lii 
Neagoe 'Bassarab, II, 210. 

Preda Prorocânul, II[,:236, 257. 
Preda Breţcovenul, postelnicu, III, 326. 
Preda Beca, botrii, Il, 100. 
Preda Izvorânul, postelnicul omorit, 

Ii, 392, , 
Preda, logolttul, II, 405. 
Preda pâstelnicul, II, 253. 
Pred+, logofătul cel mare, III, 153. 
Preda Florieaul, III, 36. 
Preda Buzescul, mort la Brașci, 

497. 

Preda Milcovenul, II, 257, 
Predenecheuti, 1, 243. 
Prediborie de Conieţpole, castelanul 

Sandomiriet, II, 23, 30. - 
Prediul Silagcul, sat, ÎI, 82, 
Prewmistia, Il, 150. 
Preslava, |, 203, 292, 300, 334, 376. 
Prespa, I, 295, 310. 
Preştina, III, 238. 
Prevosc, li, 150. 

19 

III, 35, 96, 107, 

II, 

Prilapul, cetăţuică, 7, 305,312, 403,425. 
Prini!, domni, II, 33. 
Priseceni, sat, III, 36. 
Prisc, fratele lui Filip, ], 31, 129, 150, 

182, 183, 185, 186, 193. 
Prisuia, câmp, II, 38. 
Privishie, oraş lângă Nitra, III, 66. 
Prizişov, Î, 618. 
Prob, ], 50. 
Probata, mănăstire, II, 248. 
Procopia, mutrea “lui Mihail, 1, 235, 

235. 

Procopie, contra lui Valente, |, Sz. 
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Piocul, 1, 50. 
Procună, povățuitoriă, 1, 145, 
Proiect, episcop al Naisului, |, 168. 
Promot, magistru oștilor, 1, 103, 
Propontide, strimtâre, |, 41, 4. 
Prosac, cetăţuică, 1, 309, 361, 312, 425. 
Protinaii, |, 103. - 
Protoghev, |, 6î, 77, 
Prusa, |, 602. . - Ă 
Prusian, feciorul lui Ioann Vladislav, 

I, 30, 312. 
Prutul, viă, IL, 31, 365; 111 17, 214, 

222, 358, 8061 364,02, : 
Pryvatul, cetățuică, 1, 228, 
Pzeuio Diogen, |, 336. 
Pseudo ifustafa, [, 603. 
Publie Cornelie Valerian, împtrat, ], 

35,99 
Publie Furie Saturnin, propretor, 1, 

18, 23. 
Publie Helvie Pertinax, împărat şi o- 

mori, |, 21. . 
P. Licinie Valerian, chesar şi apul Au- 

gust, Î, 40. - 
Puhlie Lichinie Galliea avgust, 1, 36. 
Pudil, un vlah de frunte, |, 336. 
Pudmeriţ, sat, Il, a4l. 
Pulh+ria, aomna, Il, 383 
Pulcheria, avgustă, |, 117, 134, 183, 
Pulin. |, 47, 
Pultava, III, 349, 330. 
Puşa, armatul, IUL, 36. 
Puşcar, pnvăţuitoriă cozăcese, III, 80. 
Pusta, sat, îl, 83. 
Putna, ţinut-l, IL, 98; III, 43, 213, ase. 
Putna, mânăstire, Ii, 159. 
Pyth Arghir, domesticul shâlelor, 1, 

271, 287, .   R, 

Rabatta, bătut de Haister, III, 338, 
Rachimer, |, 196, 139. 
Râct, III, 348. 
Racomoz, Il, 499; LL, 38, 
Racoş, câmp lângă Pesta, II, 49, 
Racoți, III, 309, 321, 3:9, 336, 338, 

340, 341, 348, 844, 945, 346, 341, 348, 
354, 359, 350, 431, 

Racoți, principesa, JII, 228, 
Racoți Franţișe, cel tîner, II, 135. 
Racoți Îi Franţise, II, 399. 

"Racaveţ:, Stefan V, bate pe Turci, 
II, 93. ” 

Radagais, (năvăleşte în Italia şi este 
omorât), |, 115. i : 

Rădăuţ, |, 59»; II], 58. 
Radestul, 1, 366. 
Radimnul, ÎI, 150.   Radom, Î, 563; Il, 169, 

Cronica Romdnitor, Tom, III, 

Radome:, chenez românesc, II, 47, 
Radomir, fiul lui Samoil. 1, 295, 310. 
Radostlav, cumnat: lut Smilţ, |, 461.. 
Radştot, paca 1714, III, 376. 
Radu vouă Negru, |, 394, 420, 436, 

606. . 
Radul II Basarab, domn al Munteniey 

|, 474, 531, 557, 606. 
Radut III, fiul lu! Dan 1, |], 606, 610. 
Rasul IV, fiul lu! Dracula, [[, 41, 63, 

83, 109. 
Radu Y, fiul lui Vlad'slav, domn al 

Valachi:ă, IL. 138, 146, 172, 174, 
Radul VI, fiul lui Radu cel „mare, IÎ, 

146, 
Radul VII, domn românesc, II, 229, 
Radul (VIII) de la Afumaţi. doran al 

Vatachiei, 11, 229, 235, 
Radul 41X) vodă Paisie, egumenul mă- 

năstiri! Argaşulul, domn român, |], 263, 
3iâ. 

Radu X (Șerban). domn al Munlaniel, 
1, 457, 463, 4614, 507, 510, 511; 114,3. 

Radul XI, feciorul lur - Mihail 1V, II, 
509, UL. 3, 4, 13, 22,23, 24, 

Radul XII, domn muntenose, II, 37. 
Radul (XIII), feciorul lut Leon vodă 

domn, If, 155, 160, 
Radul cel inat tîner, fiul lui Radul cel 

înal bătrân, |, &4. : . 
Radul Papa, ridicat de Craioven! doma 

al Valachiei, ÎL, 371. 
Radul banul, 111, 393. 
Radul Bărescul, aga, LII, 119, 
Radu! beizadea, [il, 354. 
Radul, bocr, IL, 289. 
Radul Cantacuzenul, spătariul, III, 378, 

394. . 
Radul cluceriul, II, 406, 496. 
Radul, coinisul, ÎI, 387. 
Radul Creţulescul, II, 168. 
Radul din Deşa, povăţuitoriă, II, 39. 
Radul Dudescul, Il, 185. î73, 38%, 353. 
Radul, fecicrui al treilea născut al lui 

C. B;âncovânul, III, 375.: 
Radul, fec;orul lui Iliaș vodă, III, 254, 

320, 315, | 
Radul, feciorul lui Socol, Il. 351. 
Radul, feciorul . vornicului Hriza, II, 

267. 

". Radul Golescul logofătul, caimacan, III, 
382, 409. 

Radul Grecen, III, 307. 
Radul Haiaghi, II, +57. 
Radul Izvortnul, II, 320, 321. 
Radul Isvorânui stolnicul, II. 267. 
Radul, lozodnicul Mariel A. Cantemir, 

III, ::43, 367, 
Radul, logofătul, III, 35. 
Radul logofătul, căpetenie, II, 336, 251 
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Radul Năsturel, ÎI, 170, 
Radul Ocnsnul, III, 201. 
Radu, protopop de la Berivoiă, II, 305. 
Radul, protopop de la Colun. III, 305, 
Radul, stolnicul din Boldesci, II, 351, 
Radul, stolnicul Fărcășanul, i, 107. 
Radu Stridia, III, 47, 156. 
Radul Verzariul, II, 18, 93, 150. 
Radul visternicul, N, 358. 
Radul vistiariul Serhescul, IL, 166. 
Radul vornicul, il, 39», 
Radul votavul, III, 4. 
Radul-vodă, mânăstire, III, 3. 
Radzin, UI, 202, 
Radzivil duxul, III. 58, GI. 
Radzivilia, muerea cca dintâii a lui 

Vasilie Lupul, II, 76. 
Rafail Balitzki, ÎL, 184. 
Balota, tesaurariul, IL, 177. 
Rama, 1, 433. 344, 546; (IL, 266. 
Ramanâi vornicul, III, 322. 
Rami, viziriul, IL, 835, 335. 
Râmnicul, II, 9, 110; 235; 

258, 274. 

Răncheci, sat moldoven, III, 37. 
Râpa Roşie, I, 547. 
Rașca, mănă stire, II, 290. 
Raştia (Serbia). i, 48, 249, 
Rasţianii, 1, 439. 
Raț Iştvan, II, 289.. 
Rătezaţi, II, 172. 

" Raţiaria, |, 47, 127, 178. 
Ratiboria, ducat, III, 21, 
Răuţ, Jonaşco, bătut, II, 388. 
Ravena, 1, 38, 202, 
Raysimod, craiul Sarmatelor, 1, 6:, 65. 
Razate, povăţuitoriă al Perşilor, bătut, 

L, 195. 
Raxima, urotovâstiariul, I, 495. 
Rean, al patrulea fecior al lux Cuv rat, 

Î, 203, 265. 

Rechen, caimacan başa la Bender şi 
ucis, III, 377. 

Reder Ferenţ, grof, III, 106. 
Redel, oraş, II-i4. ăi 
Redest, cetate, ], 238, 388, 390. 
Regean başa, III, 406. 
Reshen, oraş în 'Ardăl, T, 403; 11,270. 
Heghen, oraș al nr guțătorilor gre- 

cești, II, 340. 
Regiana, ri, IL, 239, 436, 
Regnin la Țarigrad, MI, 439. 
Rembald, mare magistru, |, 427, 
Remesiana, oraş în Dachia, l, 109, 132, 
Remigie, Î, 389. 
Re'nna, III, 39, 
Rempegio, 'pencrariă, I, 332. 
Ren, riă, IN, 259, 321, 338. 
Rennc, gcnecariul lut Peteu |, III, 337, 
Regir, Ju, 102, 

III, 35, 
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Resboienk, Stefan bătut de Turci, II, 
103 

Retâg, III, 402, 
Retia, 1 Și 38. 
Rev, unguresce= Vadul, III, 274. 
Rha (Volaa), II, 85. 
Ricâni, HI, 337. 
Ringala, (aria) văduva lu Elia 1,1. 

606; II, 
Risvin Daco 1697, III, 284. 
Rîuşor, protopopiat, II, 396. 
Robert, arhiepiscop. 1, 399. 

“Robutin, generariul, 1, 280, 304, 333, 
329, 830, 344, 346, 349. 

Rodna, |, 43, 469; II, 119, 25, 
Roope, munte, IL, 296, 372. 425, 480. 
Hodonat, celiric impărâlese, i, 282, 
Rodosto, II, 410, 421, 429, 140. 
B-dul, L, 42, 217, ETA 
Rogerie, craiul Longobardiel, I, 345. 
Rosna, ul, 402, 404, - 
Roguza, I, 520. 
Rohatin, oraş bătut de Bogdan [II, II, 

184, 188, 
Roma, 1, 255, 398, 478; II, 213, 214, 

215, 483, 482; III, 181, 212, 975, 256, 
287, 318, 373, 335, 396, 407, 413, 415, 
4: :5, 432, 434, 445, 451, 

Romaa, oraș, UI, 58 
Roman |, domnul Moldovei, |, 517, 

5607, 574, 518. 

- Roman II, fiul tur Petru, 1, 594. 
Roman ul, ful lut Iliaș, 1, 13, 20, 22. 
Roman Arghyr, pov ațuitor, Î, 2176. 
Romul Augustul, fiul lut Oreste, [, 144. 
Roman Lacapenul, socrul lui Constan- 

tin Porfiroghenatul, |, 273, 277, 82, 293, 
284, 185. 

Roman al doilea, fiul lu! Constantin 
Porlyroghenetul, încoronat, I, 287, 288, 
289. 
Roman Heirotinetul, 1, 306, 
Roman, fiul lu! Petru craiul Bulgariei, 

L, 288, 290, :95, 302. 
Roman Heriţchi, comitele Valachiel, 
564, 569. 
Roman, pribeg, Îl, 172. 
Roman, prințul Galiţier, I, 371. 
Românaţ, judeţ, III, 31, 23. 
Românil, |, 2u7, 217, 243, 247, PI, 

215, 314, 350, 351, 359, 371, 394, 396, 
399, 403, 417, 49111, 3, 11, 18, 45, 4, 
120, 213, 215, 450, 505, 515; (Il, 
259, 256, 271, 275, 293, 302, 304, 310, 
310, 390, 420, 423, 515, 

Rombhani, il, 354. 
Romodanovschi , căpetenie muscăcescă, 

IN, 194. 
Romula, mama lul Galerie, |, 54, 
Romulian, localitate, [, 51. 

Ka
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Rorand, voivod, I, 460 . 
Rosemberga, luată de la Curuţi, III, 

"351, 

Roset, boeriă, III. 353. 
Rosii (Zerat), sat, II. 82, 
Rosimunda, femeia lur Alboin, |, 175. 
Roşnavia, adunare, II[. 345. Ă 
Roşnou, cetate, ], 547; II, 473, 
Rosocastrul, [, 493, 496. : 
Rossa, cetate, |, 339. 
Rostani, fata lu! Soliman, II, 276. * 
Rosul Urul, socrul lui Mihail craiul, ], 
5, 437. , 
Ratcoveţ, IL, 606. 
Hetişlav, 1, 397. 
Rovină, luptă, 1, 556. 
Rozenberg, II, 465 
Ruas, craiul Hunnilor, 1, 120. 
Rucăriă, 1, 513; 11, 239, 389. 
Rucaţi, sat, III, 125. : 
Rudolf II, împărat, UI, 383. 
Ruâul, III, 25, 
Rufin, tutor, I, 108. 
Rumelia, III, 78, 157, 68. 
Ruzava, Il, 114. 231; LII, 38, 175, 229, 

235, 287, 388, 889, 439, 460, 
Huzavele, III, 460. 
Rusânil, sat, --- Bogdan omorit, II, 24, 
Rusia, 1, 515, 540, 569; ÎI, 150, 163, 

169, 310, 352: VL, 269, 365, 439. 
Ruși, oraş, ÎN, 11, 257. 
Rușidevede, sat, III, »3, . 
Ruşii, |, 247, 290, +91, 371, 378, 393, 

396, IIi, 30. 236, 267, 293, 349, 458, 
Rustan, vizirul, 11, 322, 
Rustel, sat, I, 359. 

4 

Rustie Suplichia prefectul leg. XIII, |, 17,: 
Ruştiuc, II, 195, 107, 371, 
Bustul, II, 337. 
Rutenia, |, 413. 

“Rutenii, 1, 265, 421, 438, 444, 515, 
Ruxanda Cantemir, IM, 261. 
Ruxanda, fica lui Petru VI, II, 215, 

308. 
Ruxanda, murea lu! Timuș. II, 89. 
Ruxanda, soţia lul Alexandru IV, 

mântă, II, 347. 
Ruxanda Terec din Săcal, III, 348, 

$, 
Sabaria, II. 495; III, 337, 
Sabaciul, III, 402, 460. 
Sabauaia, III, 278. 
Sabin, povăţuitoriă al Bulgarilor, I, 223. 
Sabinian, consulul, |, 151. 
Sabirii, |, 246. - 
Sabolci, comitat, III. 24, 19%. 
Săcai, protopopiat, HI, 306, 348. 
Sacaloştulău, sat, 17, 209, N 

i 
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Sacce, cetate, 1, 602, III; 216. 
Săcuil, [, 401, 4:0. 433. 
Sadov. mânăstire, III, 97. 
Safirov, cancelluriul. II[. 338. 
Safta. fata lut C. Brancoven, IL. 300. 
Safta, murea lui Crețulesculă, JI, 375. 
Sahes, spătariul, 11, 55. . 
Salunet, han tătăresc, 11, 40. 

"Sâiacobul, sat, II, 82. 
Şai-Pasu-Gherei, feciorul hanuluj, III, 

Şain, Mahmet baza, cădut, II 
Sălajul, II, 274. 
Salamie Murza, povățuitoriă tătăresc, 

I, 268, 

Il, 46. 
Salan, povăţuitoriă, 1, 265, 268. 
Salauc, adunare, IN, 359. 
Salanchemen, 111, 250, 265: 
Saldobagii, protopopiat, UI, 306. 
Şaler, baron sas, ÎL, 179. 
Săliște, protopopiat, III, 305. 
Saliva, 1, 213 ă 
Salivara, 1, 233. 
Salona, celate, 1, 52, âi. 
Salustie, ocărmuitorit, |, 84. 
Sâmbăta de gios, moșie, II, 397. 
Sâmbăta pe sus în Ardţi, III, 309,351, 

14, 431, 444, 
Sâmbenedicul, sat, II, 82. 

- Şambor, II, 33, 
Sâmbotelecul, sat, II, 83. 
Samoil, craiul Bulgariei, I, 295, 296, 

98, 300, 301, 304, 316, 349, 315, :88, 
37, hi, o 

Samuil Corețchi, III, 5, 17. 
Samoil Calnochi, III, 296, 312, 354, 
Samoil Călngărul, II, 452, 
Samoil Teleclii, comitul, I1, 214, 
Samuil Targovschi, trimis polon, II, 

24; II], 2, 
Samuil Tersufi de Iereuşorheiă. II, 142, 
Samoil Vulcan,: arhierei, III, 2, 199, 

19, 366. “ 
Samoil Clain de Sad, 11, 19, 311. 
Sâncel, sat, III, 433, 445. 
Samoghiţa, 1, 493. 
Samos, ostrov, II, 327. 
Samosata, |, 211, 
Sâmpetru, II, 241. 
Sâncraiă, |, 540. 
Sanct, cantor, |. 479. 
Sandomir, |, 515, 569, 618; II, 29. hi 
Sândomocuș în Ciuc — Andrei Batori, 

morît, II, 433, 
Şaudor lanoş, UI, 262. 
Sandrin, Il, 26. 
Sânger, I, 550. 
Săngiorz, protopopiat, III, 306, 
Sângoihard, cetate, III, 153, 
Sânicâră, III, 173.
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Sânmihaiii, protopopiat, III, 306. 
Sân Mihaitelche, 1, 552, 
Sanocei, II, 1. 
Săn- Nicâră, 1, 507. 
Sân-Petru, sat, Batori bătut de Ra- 

dul X, II, 515, ! - 
Santăn, JI, 490. 
Santabarenul, 1, 261. . 
Sântimbru, 1, sut, 546, 550; III, 
Sânt-lob, II, 488. 
Sântiona, sat, Î, 472, 47, 499, 557, 

509, 

Sântmărtin, 1. 550; 11. 82. 
_Sântul lude, I, 494. 505, 51. 

. Săntul, protopopiat, III, 306. 
Sânt-Mihaiă, pârtă, II, 313, 
Sântă. -Mărie, lângă Ilațeg. I, 17. 
Sântul Nicolae, sat, ], 480. 
Sap, crai, 1, 247. 
Sapore 1, craiul Perșilor, 1, 29, 37. 79. 
Sara, muerea luY Gheorghe Bogdi, II, 

499, 

Sarachinii, 1, 198, 203, 209, 208, 249, 
276, 289, 313, 

Saravlanea, povătuitoriă al Perşilor, 
bătut, 1, 197. 

Șaread, cetate, III, 361. 
Sardica, |, 60, 47, 67, 76, 232, 321, 

326. 

Sardinia. III, 36, 400, 4:2 
Sardite başa, III, 1 
Sardanapal, |, 365. 
Sargeția (Ste ei) riu, li, 987. 
Sarlota, musrea lu! Gheza, ], : 
Sarmaţia, J, 202. 
Sarmatele, i, 33, 51, 56, 207, 
Sarmizeghituza, reşe dinţă, 1, 4 UI, 

126, 

Șarodi, căpitanul, III, 333, 
Şaroși Ianoş, Ii, 315, 822, 393. 331. 
Saroş- -Patac, III, 136, 309, 349. 
Şărpăneşti, II, 36. 
Șarub, Î, 491. 
Sarul, ia, I, 197. 

Sărvad, protopopiat, II, 306, 
Șarvarinul, LI, 337, 
Sarvar, povăţuitoriă al Perșilor, bătut, 

I, 197 

Șaschi, preot sârbesc, IL. 430. 
Sas, fiul şi următoriul lui Dragoş, | 

517, 520, 5:8. 545, 5608, 573, 540, 
Sas Penes, N 134, 
Sasil. |, 370, 334, 348, 397, 403, 407, 

431, 498, 535, 520, 547; Il, 275. 
Sas Nireşul, sat, |], 82... 
Sas-Sehoş, IL. 240; HI, 122, 194, 412, 
Sas-Silvaș, 1, 47 6, 478, 199. 
Sasvaroşul, in, 229, 
Saţa, 1, 330. 
Satin, pretor, |, 197, 

299, 302. 

)   

Sătmariă, 1, 353; 
134 174. 

Satmariul, comitat unguresc, III, 
122, 306, 338, 360, 361, 362, 402, 

Satmari Nemeti, A 405, IL 319, 
Satul Nucilor, |, 547, 
Saturnin, |, 38, 50, 122, 
Săuca, moşie, II, 524 

. Sauremate, I, 330. 
Sava Brancov ic, vlădicul, II, 227, 
Sava II, episcop în Bistra, III, 83. 
Sava II Brancovici, mitropolitul Pal 

gradului, LI. 128, 202, 231, 
Sava, "mitropolitul Sucevei, III, 261. 
Sava, şefariul Castireanul, III, 100, 
Sava, protopop de la Sălişte, HI, 305, 
Sava, sfânt, [,. 89. 
Savarmiasteli, I, 243. 
Savatea, sat, II, 70. 

- Savatie, tatăl lux lustinian, ], 
Savromatii, |, 110. 
Savul, riu, 1 176; II, 437, 460. 
Saxenhildburghausen, "m, 458. 
Suxonia, III, 271. 218, 347, 421. 
Sbaraţi, cotate, HI, 190, 
Sb'gneii din Oleşnica, prins, |, 516. 
Sala, |, 499. 
Scamaniru, |, 438, 457. 
Scauderbeg, trimis în Ungaria, II, G: 
Seardoca, “cetate, 1, 439, 
Scarlat, negiţătorii, III, 95. 
Șearlat ginerele ur €. Braucovan, 

a: 92. 
Seaulăt Șalipul, IH, 
Scariat, fiul lui e Maurocordat, 

HI, 355. 
Scarlat Exaporitulu, II, 382, 
Scăuntme, II, 424, 
Srepusiul, comitut, 

228; III, 82, 
Șradsender-başa, 

[IL. 6. 
Scheale, craiiă, 
Sehte, 1, 1:5, 
Sehimni, ciauşul tuicese, III, 39 
Sehimai-aga, IL. 197. 
Shylhia cea, mică (Dobrugoa), 1, 102, 

268. 
Sehyte, 1, 33, 36. 40, 292, £30, 33, 

345. 48, 352, 387, 414, 410, 482, 496, 
Sclavi, L, 265, 69, 439, 
Sclavonia, I, 7, IN, 225. 
Seler, poăţuitoriă, |, 262, 269. 
Selavinii, ], 204, 209, 183, 197; ll, 

93 

Seodra, cetate în Albania, II, 92. 
Scoliţiul, II, 21 
Scopia, cetate, I, 30, 3 
3corii, |, 95, 101. 
Scothida, mătuşa Jul Borala, |, 392, 

“DL, 346; 11, 24, 192, 

157, 

I, 520, 536; 1], 

vezir mare, Il, 522; 

09, 315,45, 

e 

  

    
î 
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Scribon, solul lu! Petru, [, 186, 
Scubun, comitat, 1, 469, i 
Sebennicul, 1, 347. 
Sebes, I. 401, 605, 631; 

III, 305. 
Sebeş Micloş, III, 67. 
Sehbus, |, 313, 433, 434, 
Sec. |, 51»; Tu, âv2, 
Secen, II, 341, 343, 345, 351. 

Seceni, sol împărătesc, III, 337, 338, 
344. 

Secheli Mihar, III, 67. 
Secheli Laslo, III, 264. 
Secheli, nepotul lui Huniade, mort în 

câmpul Merlei, II, 25. 
Sechelihidul, II, 56, 130. 
Seci, Praș, III, 14. 
Secuii din Ardei, Î, 194, 272, 454, 455, 

439; III, 262, 243, 275, 349. 
Secundin, arhiepiscop, L, 131. 
Securioca, I, 146, 
Sedechia, II, 503. 
„Ștaşeica, ! 473, ! 

A Scehedi n, |, 469; III, 269, 

IL, 45, 226 

278, 280, 

Sozusvar, 1, 549. 
Sehntara, sat, 1, 4176. 
Șeica mică, III, 144, 
Srică, scaun, |, 473. 
Seidi- Ahmet-başa, (Sidi- Ahmet). II, 122. 
Scidi Ahmet. Vizirul din Buda, III, 136. 
Sekendorf, comitul, II, 436. 
Seleuș, 1], 322; III, 145, 308. 
Selim. Gherei, hanul, UL, 267, 984. 
Selim, fiul luă Baiazet WU, HI, '203. 
Selim 1, fiul lui Baiazet, pe tronul Tur- 

cică, UI, 207, 217, 208, 
Selim II, fiul lut Selim I, împărat - tur- 

cesc, Îl, 229, 347. 

208, 
Selte, 1, 323. 
Semendria, III, 246, 402. 
Şennenfalva, II, 410. 
Şemniţ, adunare, III, 328, 329. 

„Senava, ÎI, 57. . 
Senegheten, J, 512, 
Şennici Baronul, JI, 360. 
Seneslav, voivodul Olachilor, 1, 429, 
Senderov, 1, 633. 
Şendrea, hatmanul, cumnatul lui Ste- 

far, U, 98. 
Șenia Pongraţ, nobil, 1], 440. 
Sepenicul, I, 515 „615, 6:5, 
Sepin, ], 620. 
Seplacul, 1, 403. - 
Seps, decanat, 1, 226, 
Sepși, scaunul, ], 403, 434, 
Şepte . sate (Săcele), în ţcra Bârsei, : 

99, UI, 258 

Selivria, cetate, L, 287, 449, 591; II, ” 

el 

31 

va 

  

210, 226, 230, 254, 
38!, 

240, 

42, 43; III, 83, 
437, 460. 

II, 395 

Septimie Sever 1, împărat, 1, 22, 
Serra, cetate, |, 295, 309, 388, 425, 

434%, 366, 406. 
St rafin Fux-din Satmariă, II, 145. 
Seraiul, cetate, III, 280. 
Serapion, episcop, |, 15, 
Seraschir- bașa, II, 176, 
Serata, III, î95, 
Șerhaca, II, 
Serban, fiul ir Radu Dasarab, domn. 
Munuteriie!, II, 457. 
Șerban vodă, III, 97, 170, 115, 178, 

200, 352, 312, 334, 

Șerban, căpitanul, III, 230, 
Serban Vlădescul, comisul, ÎI, 230, 
Şerban Cantacuzenul, NIL, 164, 149, 166. 
Șerban, fiul ul Drăgic, UI, '230. 
Serban” Bessarab (Radul), prinț, "IN, 98. 
Șerban Priştânul, clucâriul omorât, 

NI, 391. 
Serban Bugerenul, caimacan, II, 382. 
Şerban, ginerele ur C. Brancovan, JI, 

940, 
Serbia, L. 300, 379, 298, 476, 5l4; II, 

237, 247, 259, 402, 405, 

Serbia, „cetate, I, 301. 
Sârbii, popor, II, »31, 845, 346, 3849, 
0. 
Șarbana, cetate, (sati Zuravna sau Ju 
via) 1676, Lil, 188. 
Sered, III, 331. 
Sereda II. 494. 
Serednia, II, 331. 
Serenci, II, 503. 
Seret, L oi, 413, '539, 540, 564, 606 

Şorfanberg, IM, 230, 
Serghie, călugărul, 1, 260. 
Şerkkenghen, oraş, |, 542. 
IS rlechir bașa, IUL, 118. 
Sermaş, JI, 33. 11. 35, 
erpe, ostelnicul, , 28 

Sorpăteser. Mihal V, bate pe Tătaa, 

De 

Sesan, comitul, II, 313, 343. 
Sester asc, vizir tătăresc, II, 122. 
Sesthiav, 1, 330. 

„Setena, I, 307. 
Seţianiovschi, polonul, II, 309. 
Şeulia, protopopiat, III, 306, 
Sevastia, 1; 630. 
Sovastian de Rozaon, Ii, 36. 
Sevastian, |, 117, 122. 
Sevastopol, oraş, IN, 4-5. 
Sever, prinţul Sclavinilor, 1, arii 
Sever, patriarchul Antiochiel, |, 
Sever, Î, 22,.28. - 
Severian, ginerile lui Filip, |, 31. 
Severin (Zevrinul), oraş, |, 426, 433,
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J 379, 460. a 
Sevinas (Selenas), I, 102, 
Seviolat, 1. 167. 
Sfendopluc, |, 255. 
Sfentosthlav, I, 290, 291, 293, 294, 439. 

436, 

„Sibiu, 1, 597, 401, 
296; 11, 53, 114, 127, 
305, 315, 323, 329, 33i, 357, 393, â12 
423, Sa 

II 

Sfetagora, II, 147; 
Siberia, |. 246. 
Sibiiă, riă, 111, 53, 

II, 252, 255, 336, 

474, 555; LU, 30, 

143, 239, 262 
) 

; 

Sicamvria, |, 56. „ 
Sicchimghen, baronul, IIt, 354, 
Sicheli Laslo, 111, 205. 
Sichilia, 1, 244, 289, 558; III, 429, | 
Sichivida, cetățuică, 1, 135, 
Sidera, 1, 254. 
Sidveiul, II, 493, 
Şieul, rîă, 1, 263, 
Sifrid Ribis, pârcălah în Gherla, ÎI, 450 
Sigheric, craiă al Visigothilor, I, 1:8. Sighet, ÎL, 348; [Il, S4, 229, 270, 306. 
Sigismund Corni, generariti unguresc, „51. 
Sighişora, II, 495, III, LI7, 138, 145. 
Sigisinund Avgust, craiul Poloniei, II, 

311, 357. 
Sigismund Banfi, III, 138. 
Sigismund Budai, III, 140. * 
Sizismund Batori, voivodul Ardelulut, 

„Ul, 75, 379, 381, 870, 398, 899, 400, 450, 523; III, 92. 

JU 
Sigismund III, craiul Poloniei, II, 382, 
„15. i 
Sigisinund I, craiul Poloniey, II, 172, 

217. 
Sigismund, craiul Ungarier, I, 549, 557, 

575, 597, 628, 630. 
Sigismund de Drag, 1], 142, 
Sigismund Forgac!, generarii împăra- 

tului nemţezc, II, 512, 

III 

Sigismund Herberştein, II, 303, 
Sigismund Peci, Il, 465. 
Sigismund Racoți, 1, 443, 500, 503; 
, 56, 

Sigismund Snapec, II, 122. 
Sigonie, I, 148. 
Şiiul-mie, sat, 1, 405. 
Silagiseg. I, 550. 
Silagiul, |. 43», 553. 
Silaşi, ucigălorul lul Gavriil Batori III, t. 
Silca, sat, III, 90. 
Şilcherec, I, 559. 
Șilea, 1, 525. 
Silesia, III, 226, 493, 347. . 
Silesia de gros, III, 293. 
Silesia de sus, III, 293,   

rilor, 1, 261, 266, 
279, 281, 377, 

II, 448, 456, 457, 495; 

Șilindrul Mare, [[, 253. 
Silistria, II, 112, 217. 
Silivaş, protopnpiat. III, 306, 
Silvana, povăţuitoriă, 1, 78, 
Silvestru, III, 164. 
Silvestru, popa, 1. 75. 
Silvestru al dnjlea, papa, I. .301, 
Silvestru, archiepiscop, 1, 253. 
Silvian, subpretor, I, 181.- 
Sima, vistiernicul, I[, 237, N 
Simeon, fiul luy Mihail, craiul Bulga: 

271, 273, 214; 2176, 

Simcon postelnicul. II, 496. 
Simeon, pârcălab, II, 480. 
Simeon, paharnicul, II, 371, 384. 
Simeon Mozhilă, domn în Muntenia, 

MU, 12. | 
Simeon, împăratul, socrul lui Stefan 

V, II, 73, 
Simeon, patriarch în Trapezonta, II, 39, 
Simion, fin lu Baldemir, |, 248. 
Simon. banul, |, 403, 
Simona Chemeni, mort, II, 5. 
Simon Deak, 11, 53. 
Simeon Stefan, metropolit în Belgrad, 

IL. 413; III, 130, 

306. 

Simerea, |, 446. 
Simigia, 1, 390. 
Şimnleul, ÎN, 134, 140, 306, 361. 
Simlia, în ţinutul Tutover, II, 97. 
Simon, protonop da la Silivaş, III, 306. 
Simon, pri top »p de la Băsesci, III, 306. 
Simon din Saldobagii, protopop, III, 

Simon, protopop de la Sărvad, III, 306. 
Simona magistrul, fiul lu! Mihail, |, 478. 
Simon, fiul lu Paul, [, 525, 
Simon, fiul lu Vladislav, 1, 56. 
Simon Patraşco. protopop, IIL, 84. 
Simon Stareţ, craiul Serhiet, [. 523, 
Simon, fiul lui Bocicai, II, 499, 
Simon, feciorul lur Mavrichie, L, 335. 
Simonida, fata lui Andronic împăratul, 
402, 485, | | 
Simon Forgaci. II, 329, 337, 341. 
Simontornia, III, 351, 
Sina, II, 246. 
Sinada, III, 252, : 
Sinadena, mutrea lu! Ladislav cel 

Sfânt, 1, 329. 
Sinai, munte, II, 218, 395. 
Sinan başa, II, 285, 402; [1, 3, 55, 

117. 
Sinavereş, Il, 44. 
Șinca veche, III, 199, 
Şincu Aare, II, 442. 
Sincul, scaun, 1,.+457. 
Sinderovia, II, 104. 
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inea, sat (comitat Aban)), |, 51; 11, 
238, 

Singara, oraş, |, 76, 39. 
Singhidon, oraș, ], 62, 171, 177, 180 

136, ! 
Sinope, Î, 534, , _ 
Șioveg Alert, craiobireă în Sibiă, 1 

493. 

Şipote, IL. 310, 
Sirad, [, 622, 
Sirratola (Chiratoă), 1, 572. 
Siretiă, oraş. II, 40. - 
Siretul, I, 894, 261; HI, 39, 357. 
Siridia, |, 618. 
Siroe, fiul lut losroa, I, 198, 
Sisintc 'Tritiles, |, 233. 
Sisman, feciorul lui Aţexandru craiul 

Bulgariei, 1, 508, 528,-552, 555, 564. 
Sisman, fiul.lur Mihail, 1, 500. 
Sisţia, răsboiă, 1, 104, | 

„. Sitigniețehi, 11, 354. 
Sitta, povăţuitoriă, |, 156. 
Sixt V, papa. IL, 326. 
Sixt IV, pateiarchul Romel, Il, 9i. 
Slavonia, III, 247, 249, 291, 299, 341, 

342, . ” 
Sllava, mucrea lu! Stefan Ucoș, [, 48 

5, - . 

Slatina, mănăstire, UI, 325, 
„Șlecmă, III, 180. - 
Şlikkie, II, 329, 342, 
Slobodia, mănăstire, III, 97. 
Slovenii, prădeză, I, 157, 207. 
Șmettai, generariul, HI, 459. 
Smaline, |, 369, 
Smaragda, fica lui Şerban Vodă, II, 

227, 932, 
Smaragda, murea lul Bălenu, III, 376. 
Smeredova, cetate la tirgul Romanu- 

lui, Il, 118. - 
Smilţ, craii al Bulgariei, 1, 458, 461, 
5. : 

7 

46 
Smotrica, 1, 493; 1], 54. 
Smotrich, îi. II, 183, 
Smyrnele, cetăţuică, ], 172, 
Snagovul, mânăstire, I, 591; III, 150, 

198, 238.. " 
Sniatin, 1, 598, 620, 625; II, 33, 185; 

ML, 24, 213. - 
Soar, protopopiat, III, 206. 
Soheschi hătinanul, (Sobieschi), III, 176. 
Sobieschi, craiul Poloniel, III, 188, 222. 
Soboleiul, comitat unguresc, III, 107, 
Soci, Radul IV, bătut de Stefan, II, 88, 
Socloş, I, 593, 596; UI, 56, 117, |. 
Socol din Bosnia, cetățuică, I, 527 
Socol cluctriul (Cornăţenul), ucis 1654, 

III, 93 : ie 
Socol, vornicul, II, 320, 324, 
Socul, logofătul, HI, 181,   

= 

Socul, tatăl lui Cărstea, ÎI, 100. - 
Socolacul, 1, 499, _ 
Sofia, oraş, III, 175. 237 
Sofia, craiasa, |, 607, 619. 
Sofia, fata lui Stefan Batori, III, 58. 
Sofia Batori, d&mna lu! Racoți, 11, 105, 135, 165. 
Sofialei, cluceriul, III, 161. 
Sofia, fata lu Ilenric al treilea, 1, 322. 
Sofronie ieromonahul, II, 58. 
Sofya, femeia lu lustin II, l, 174, 
Soliman Î, 1. 593, 597. 
Soliman II, împărat, II, 204, 233, 251, 348; II, 114, 229, »50, 
“Soliman IM, împărat 1637, 111, 227, 250. 
Soliman başa,; Seraschiriul, 1, 572; 

II, 2614. 
Soleiman başa, contra Moldovei, 1, 92. 
Soliman. başa, UI, 246, 225, 232, 
Solnocul, L. 443, 534, 588, 596, 551. III. 60, 117, 133, 354, 496, 430. 
Solomon, fiul lul Andreiii, |, 320, 322, 

324, 325, 3+7, 829, 330. 
Solonin, fiul lui Galien, 1-38. 
Sombotheli, sat. [, 456. 
Şomfalăă, sat, II, 82. , 
Șoldon, cumnatul lui Vasilie Lupul 

vodă, III, 49. e 
Șoliomchiă, II, 488, 451; II, 56... 

„Someș, 1, 265, 269, 449, 472; Vl, 134, 
143, 402, | 
Somoş falăii, 1, 540, 551. 
Şona, sat, III, 433, 446. 
Sontie rîu, luptă, [, 147. 
Sosteie, mâvăstire, 1, 355. 
Șoplu, III, $9. 
Şopronul, |, 431; II, 495; 1, 21, 337. 

” Soroca, II, 99, 194; III, 194, 252, 255. 
Soscul, ostrov, 1, 306. - . 
Sosthenie, 1, 311. 
Sozapoiă, |, 472, 
Spalatul, I, 347, 520: 
Spătacul, Ii], 433, 445. 
Spercheiul, rii, 1, 298. 
Spini, III, 433, 446. 
Spiridon Stribiţa, al Verşăţului, 11, 210, 
-Spiteon de Iaroslav, ' subeamerar din 

Premislia, II, 84. 
” Spoletui, orașii cuprins, I, 163, 

$proc, generariă, UI, 107. . 
__St. Alexandru, oraş ars de cagan, |, 
181. - a 

St, Anna, mânăstire, III, 289, 
Sf. Gheorghie, mânăstire, III, 185, 340, 

407. 

Sântul Nicolae de la Muncaci, mână- 
stire, III, 425. Pa 

St. Flavian, patriarchul Țarigradului, 
I, 133, 

„St. Gheorghie, rii, 1, 229.
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St. Ieronim din liyrie, [IL 256, 
St. I6nn firysostom, |, 112. 
St. Ladislav, craiă Ungurilor, 1, 135. 
St. Leon papa, întâmpină pe Attila, 

1, 133, 
St. Mihail, biserică, Î, 443. 
St. Nectarie, sobor, -], 104. 
St. Petru, munte, 1, 547. 

- St. Proterie din Alexandria, omorât, 
1, 137. . Si 

St. Theofil, |, 112. 
Şiainvil, comitul, III, 35%, 393, 409, 

410, 416. 
Stamimatie, II, 345. . 
Stan, feciorul Drăguleţului, II, 35]. 
Stan, logofătul, II, SS. 
Stanca, murea lu Rudul, II, 375, 

" Stanca, fata lu! C. Brâncovânu, III, 
254, 258, | e 

Stanca, numa lui C. Brancoven, mortă 
1699, IN, 292. 

Stanciul Bengan, II, 326. 
Stanco vist:eriul Bucenul, II, 166. 
Stanculon (saă Stanciu), Il, 15, 16, 42. 
Stanciul, sluciaru, Il, 510. 
Stanciul Logof&tul, IL, 382. 
Stănesci, sat, III, 100, 
Stănilă, protopop de la Viştea, II, 305. 
Stănilesct, III, 358. 
Stanislav Canieţpolschi, ÎIf, 15, 24. 

Stanislav Craccher de Craco, II, 468. 

__ Stanislav Lescinschi, craiul Polonier, 
IL. 366, 49. 

Stanislav Golschi, solul Poloniler, II, 
419. . ” 

Stanislav de Hodeţ, marşalul lui Si- 
gismund, II, 188. 

Stanislav Lubomirschi, II, 19. 
Stanislav Vatrobca de Stregilţe, pala- 

tinul Belzului, ÎI, 100, . 
Stanislav Zolchievschi, generariă, III, 6. 
Ştaremberg, IL, 344, 346, 348. 
Starin, căpitanul, III, 346 
Statathie, pos:€inicul, III, 157. 
Statica, Il, 440. 
Statilie, episcop în Alba, II, 259. 

Stavrichie avgust, Î, 231, 23, 262. 

Stavucean, în raiaca Hotinului, III, 461. 

Stefan 1, domnul Moldove, 1, 555, 

617, 620. 

Stefan II, domn a! Moldovei, |, 
571, 574, 518. 

Stefan HI, domn al Moidovel, |, 621; 

II, 5, 33. 
Stefan (LV), ocupă domnia după Petru 

vodă, II, 28. 
Ştefan Y, domn al Moldovei, I, 515, 

517; II, 52, 68, 75, 85, 91,101, 164, 152. 
Stefan VI, ful. lu! Bogdan. ll, domn 

al Moldovei, II, 217, 227, 237, 239, 244. 

561,   

Stefan VII, domn a! Moldovei, ÎI, 272, 
282, 281, 

Stefan VII, domn Moldovenesc, Îl, 
305, 307. - “ 

Stefan IX Tomşa, domn al Moldove!, 
II, 340, 34, 343. . 

Stefan X Tomşa, domn al Moldovei, 
IL, 520, 52. Ă 

Stefan XI Tomşa, domnul Moldovei, 

UL,.2, 21. 
Stefan (XII) Gheorghită, domnul Mot- 

dover 165%, III, 85, 89, 105, 13. 

Stefan (XIII), fectorul Lupului, III, 12%, 

130, 147. 

Stefun XIV Petriceiă vodă, II, 133, 

175, 212, 304. - 
„Stefan Răşvan, domn ul Moldovei, II, 

404, 412, ” Ă 

Stefan Vodă Mailat, 1. 463, 483, 606. 

Stefan Mailat de Suniagseg, voivoil al 
Aralului, IL 240, 254, 269, 280, 306. 

Stefan II Surdul, domn Muntenesc, II, 

382, 
S. Stefan |, craiul Ungariei, |, 255, 270, 

272, 999, 800, 363, 312, 314, 
Stefan 11, fiul lui Coloman, încoronat 

eraiă, L, 3:35, 339, 341, 343, 344, 
Stefan II, fiul lui Gheza UI, crai un- 

guresc, 1, 347, 348, 349, 

Stefan IV, fratele lut Gheza ÎI, |, 347, 

348. 
Stefan V, crai al Ungariei, |, 427, - 

438, 440, 449, 449, 

Stefan, craiul Serbiel, |, 462, 485, 492, 

593. 
Stefan Bulzarul, [, 282, 255. 
Stefan, fiul lut Thoma al fiului lul 

Pousa, 1, 505. 
Stefan, domesticul 

Conto-Ştefan, 1, 297. 
Stefan, patriareh, 1, 261, 282. 

Stefan, magistru, |, 274, 277. 
Stefan episcop, III, 83. 
Stefan, coconul lut Rasul XI, II, 155, 

207. 
Stefan, archiepiscop, |, 339, 432. 

Stefan, archiepiscopul, III, 150. 

Stefan, protospătariul, 1, 229. 

Stefan, fiul lut Pose de Zeer, Il. 49. 

Stefan, fiul lul Sipmaa din Boziuş, 1. 45. 

Stefan, literatul din Sânger, [, 590. 

Stefan, fiul lut Lucasie din Diog, 1, 555. 

Stefan, tatăl iui Gheorghie Stefan vodă, 

III, 99. 
Stefan, feciorul lut C. Brancovan. IL, 

ședlelor, poreclii 

292, 
Stefan, tatăl lut Nicolae Olahui, If, 63. 

Stefan din Thate, Î, 559. 

Stefan din Orozfa, Î, 539, 

Stefan, pitarul, Il, 177, 
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Stefan, -prolopop de ja Sântnichaii, 
IUL, 30 

Bota, eail, I, 210. 
Stefan Apafi, In, 45, 
Stefan Anafi, cumnat lut Racoți, III, 

103. 

Stefan Apor, thesaurariă, III, 275, 263, 
304, 317, 325, 331. 

Slefan' Batori de Soml6, prinţ al Ar- 
atlului, 11, 106, 140, 242, 250, 253, 32, 
376. 

- Stefan Betlen, gubernator în Ardel, III, 
29, 45. 

Stefan Bocicai, II, 370, 400. 
Stefan Bode, îl. 514. 
Stefan. fiul lui Boclrca!, IL, 499, 
Stefan Borgia, cardinal, WI, 482. 
Stefan Barcoţi, generatii haiducilor, 

II, 138. 
Stefan Belen, epi:cop ungurcec, III, 69. 
Stefan Broderic, epistopul Sirmiulul, 

ÎI. 24 
Stefan Beşşenii ÎI, 430. 
Stefun Boer, deputat, III. 410. 
Stefan C. Brancovanu, III, 320, 327, 

315. 

Stefan Bodoni, senator, 11, 430, 434. 
Stefan Cașşal, comisarii, 1, 56, 49. 
Stefan Costa, consilier, II, 435. 
Stefan Cioranul, II, 238. 
Stefan Cheudi, sârgunit, LI, 506. 
Stefan de Canisa, %, 584. 
Stefan Cahos, omorii, 1, 432. 
Stefan Ciachi, comite, UI, 73. 
Stefan Cun, II, 494. 
Stefan Ciutoş, II, 451. 
Stefan Casani, sol, INI, 140. 
Stefan Cacaș, II, 433. 
Stefan Cherecșşi, ÎI, 518, 
Stefan Cuhari, părcălab, NI, 2 
Stefan Ciachi, povăţuilor, Ii, 430, 449, 
Stefan Cantacuzenul, domn 1714, III, 

174, 335, 340, 371, 317», 376, 383. 
Stefan Dobo,. voivodul * Ardelului, II, 

314, 

Stefan Fiuzeşi hodnoși, TI, 515.. 
Stefan Frater, Îl, 488. 
Stefan Ghirghiţe, logofătul, (Ghirghiţă), 

74, 88. 

Stefan Halnaji, hodnogiă, 11, 474, 
Stefan Hederfal, pârcălab al Bistriţii, 

II, 74. : 
Stefan Halmaşi, UI, 496. 
Stefan Iștvanovici, LITA 319, 
Stefan loşica, II, 401, 422 | 
Stefan Lațefi, voivodul din Ardei, l, 

504, 506, 508, 558, 574, 5836, 593. 
Stefan "Lazar, boeriă, TUL, 123, 138, 115. 
Stefan Lazar, povăuitor, II, 398, 4:9, 
Stefan de Loşoni, |, 695, 

TI, 

56 
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Stefan Milutin, |, 462. 
“Stefan Mariaşi, II, 67, 
Siefan Metoviaci al Carloştadiului, III 

269. 

Stefan Maicati, sol, II, 140, 
Ştefan Macoi, II, 465. 
Stefan Naghi din Crasna, III, 134. 
Stefan Nalaţi, III, 205. 
Stefan Ovari, II, "460. 

„Stefan Orţi, ungur, II, 430. 
Stefan Ponan, 1, 498, 505; 
Stefan Petca, IU, 46, 143. 
Stefan Potoţchi, nobil polon, IÎ, 480, 
Stefan Proticul, fiul lut Petru Iv (Cer- 

cel), II, 479. | 
Stefan Pup Timandi de la Jucvicarit, 

IN, 442. 
Stetan Petchi, III, 85. 
Stefan Roman, țăran, III, 136. 
Stefan Ruteni, dominican, episcop lati- 

nesc în Seret, |, 564. 
Stefan Simonie de la Bălsrad, vlădică 

(Pepa Simone), Il, 60, 81. - 
Stefan Suba, episcop, Il, &2 L 
Stefan Șandor, II, 301, 
Stefan Șereai, purtătorii de grije un- 

gurese, II, 105. 
Stefan Şincar, raţionistul de Ia Turnul 

Roşu a perit, IL, 341, 345. 
Stefan Silaşi, II, 431, 
Stefan Sirmal, luteran = prisonieriă , 

III, 309. - 
Stefan Tisa, III, 122. - 
Stefan Turculeţ, sol al lui Stefan V, 

II, 89. 
"Stefan Toldi, povățuitor, II, 430, 451. 
Stefan Tumori de Ciuci, II, 238. - 
Stefan Tarconi, II, 442. 
Stefan Tahi, povăţuitor, II, 430. 
Stefan Uroş, craiul Serbiel,. 

522, 583, 
"Ştefan Zapolia, tatăl lui Ioan Zapolia 

Ii, 241. 
"Stefănuţ, fiul lui Vasilie Vodă, IL, 90. 
Stefănesci, II, 226. 
Ștein, sol, Ii, 405. . 
Steninah, |, 310, 425, 438, 439, 
Stenul, ], 278. 
Stepan Frenţ, feciorul, III, 121. 
Stepan Frenţ, tatăl, au, 11. 
Sţepenic, II, 185, 331, 
Stefanovuţa, TI, 185. 
Sţepus, II, 180. 
Sternilă Vornicul. II, 323. 
Stiborie, voivodul Ardelului, 1, 588. 
Stilbnu, cetate, 1, 481. 

Silicon, tutor, Î, 108, 114, 115, 116, 
Șiria, 1 „327, 433; 1 242, 495; IUL, 

293, 

Ştril p popa, UL, 338, 

? 

I, 467,



I, 

III, 52 

k 

1. 

“Szoia, boer, Il, 264, 387. 

215, 

338. 

- Slraşirnir 

566 
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Stoan, comisul: udescul. MI, 
Stoica, cel bătrân, LI, 3 
Stoica, logofăt, n, 39, 
Stoica, nobil, 1, 199. 
Stoica, hoeriul, n. 496. 
Stoica, păharnicul, III, 190, 257 
Stomilă, postelnicul, 1, 400, 
Ston, ectate, I, 373. 
Strâmba sai Dorgas-Patac, sat, II], 396. 

hulgărescul han. din Vidin. 
522, 523, 58, 481, 533, 534. ' 
Strasniţiul, NI, 2. - 
Stratonie, 1, 62, 
Streiă, 1, 436, 
Strigonul, I, 399, 416, 465, 515 

155, 236, 299, 344 
Strimonul, rii, 1, 231, 284,. 581, 458. 
Strinav, cetăţuică, |. 332, 
Stroia, spătarul, 11, 295, 
Stroe vornicul cel nare, III, 149, 

„ 298. 

500; 

185, 

Stroia, chenez între Români, ], 5+5. 
troia, provisorul Curţii, IL, 177, 
Stroia” Buzescul, II, '443; 
Stroia Leordânul Ii, 160. 
Stroi!, Logofetul, 1, 334. - 
Stroiza logofătul, II, 334, 339, 343, 438, 
Stropeov, “localitate, III, 82. 
Strue, II, 17, 
Strurpiţa, |, 307, 809, 365, 
Strungă, III, 116. 
Studeniţa, cetate, NI, 44, 
Stumpiul, |, 425. 
Stupeiă, cetăţuică, I, 809, 260. 
Stuponiă, [. 296. 
Sturza, spătariul, III, 173. 
Sturse, bocr, II, 308. 
Sucâva, 1, 453, 51, 631: 

253, 

367, 872. 

II, 57, Și, 

Șucolna, sat, Î, 471. 
Sunda, 1, 290. . 
Suhutară, |, 478, 499, 546; “, 337, 

Sul başa, II, 16, 
Sulion, sat, i 10. 
Şulţ, III, 2.0 
Sunad, fiul Dobucey, IL, 265, 3131, 
Suniog, pater iezuvii, HI, 313, ile 552. 
Supt Păduri, protopopiat, HI, 
Sura, cetate! arsă, |, 82. 
Susa, generariă, Int, 15 
Susanna Loranifi domnii II, 93. 
Şvabir, II, 365, 420. 
Svaivenberh, N, 221, 
Svaniţi, II. 99, 
Srecil, popor, II], 70, 260, 07, 345, 

355. 

Svet, decanat, II, 226. 
Svecul. II, 45. 

  
316,   

„Sreţia, Ii. 33, 104, 107, 347, 
Ș.evia, prinţipat, UI, 93, 
Sr evil în Gallia, 1, 115. 
Svezi, III, 350. 
Svihuiul, (inut, III, 220, 
Svitrishel, 1, 59%. că. 
Svagrie şi Evherie, consuli, |, 
Srlţa, I, 190. . 
Symmac, omorât, 1. 158. 
Symvoi, 1, 213. 

"Synesie, L. 333, 335. 

101; 

Syracuza, cetatea Sichilier, 1. 201, 203. 
Syoia, |, 211, 893. 
Syrmiu, E, 50, 180, 165,: 205, 312 
Systhenie, 1150. 

Syta. de neum mare, |. 34%. 

p... 
Ţaca; feciorul lut. Doga, Î, 458. 

" Taca Turcul, 7, 334 
Tagortac, povăluitoria, I, 335, 
Tailalii, 1-43. 63, 66, 95, 

i Tâlmaia” | 49, U, 128; 
Tătnăseset, |, 4:0. 

" Tamerlan, LI, 598. 
Tanaidul, rii, Î, 33, 201, 268; 11, 104; 

HI, 46. 
Tanatele, cetățuică, | 172, 
Tăuganul, mănăstire, [, „198: 
Tantas, poățuitoriă, L 
Tnoroscothia, ], 540, sie 
Tanis, r&sboiă, |. 4. 
Ţ aparda, Î, 118. 
Tarasie, episcopul, II, 86. 
Tarasonţe, -- Poloni! "ătua de Moldo- 

veni, ÎL, 260. 
“Targea Radul, 1], 209, 
Târgşor, Il, 239, 
Targota, 1, 336. 
Târgoveși, o-aș, II, 313; TH, $, 119, 

122, 204, 255, 265, 207, 200, 278, 74, 
284, 284, 292, 300, 808, 821, a49, div, 
345, 357, 369, 893, 487, 

Târgul-Fruuinos, Lil, 113. 
Târgul Șih, (Ji5), Ul, 35. * 
Târgul Ocnei, HI, 291. 
Țarigrad, IL. 75, 165, 

387, 440, 442, 451, 451, 
II, 4, 36, 37, 205, 316, 9317, 34; 
112, 117, 223, 226, 232, 
oâ4, 201, 263, 260, 281, 

319, 335, Bac. 339 340 332, 353, 
356, +67, 37i, 378, 352, 307, 291, 400, 
104, 406, 435, 420, 440. 

Taroci Şebezten,. nobil, I], 
Tarraconenii, |, 38. 
Tars, |, 49, 61, 289. 
Tariaria cea mică, LII, 431. 
Tarvis, 1, 258, 

III, 416. 

197, 207, 257, 
193, 576, dl; 

II, 3, 
231, 245, 3: 

110. 

5, 365, 

EI 

234, 30, av, 

      

 



'Țasiinpax piotostrator, |, 
Tata, cetate, 11. 188. 
Tatawir, fiul lu! Dragracr. 1, 502. 
Tătar, povățuileriă, 1, 344. 
Tătarii, 1, 207, 893, 395, 400, 413, 417, 419, 421, 424, 451. 405, 438. 447, 455 

458, 493, 504, 510 ; III, 79, =37, 240, 243, 259, 260, 262, 267, 269, 307, 299. 
Tatemer, |, 182. , 
Taţin, |, 5i8. 
Tattemba, ungur fruntaș, III, 165 
Tatu, povățuitoriii al "Paţinachilor, 1, 328, 870, aaa, 

“ Taurin, oraşii, I, 00. , 
Țazon. fratele lui Gelimer, |, 159. 
Tâca, îl, 260. 
Techeli, II, 228, 239, 44, 947, 255, 

3;0. | 
Ţecii, cetatea Podoli:i, 1, 615. 
l6ga, |, 408, 472, 416, 475, 499, 505, 526, 530, 557; II. 362. 
Teia, craiu al Ostregathilor, 1, 168. 
Teihomer, împerat Bulgariei, |, 315. 
Teisat, preciă, 1, 430, CR 
Telechi Mibaiă, III, 120, 239, 263. 
Te'cad, sat, II, 126. 
Telesis, craiul Bulearilor, ], 

- Teletin, fugărit, 1, 229, 
Tellerie, erai al Bulgarilor, 1, 2 

21, " 
Teicjent, UI, 101, 102, 58, 389. 
Teleţeur, II, 113, | 

" Telrţiua, cetate ocupată de ' Sicfav, 
1, 91. 

Temere ptăsit din Alan), I, 431. 
Tomeşul, riă, |, 265, 211, 333; III, 

117, 258. Si - 
Tempeie Thesalonichei, 1, u98, 
tenihorii Gheuarur, nunte; I, 340. 

- Tenihorin, munte, |, 335. 
'Tepena, cetate, 1, 4%5, 135, 496, 49», 
Terbeilie, craiă al Bulyaritor şi Slo- 

venilur, L. 208, 211, 213, 218, 220, 
Terdi Mustafa aga Taleheciul, LII, 98. 
Terente,: archiepiscopul. Babel, scbor 

ecumenic, Î, 102, “ 
Terraruunda, 1, 389. 
Te:ţburg, 1, 556, 548; II, 410, 474; 

LU, 241, 242, 
“Pertere, 1, 449, 451. 
Ţerzon, 1, 620. 
Teţium, |, 619 
Tetric, învins, |, 45, 

" 'Teutonii, 1, 490, 407, 410, 413, 
-Teutul, logofătul, mort, II, 203, 
Thalmann, consiliariu, 11, 404, 
Thamar, sora lui Calliman, 1, 421, 
Thamir, 1, 562. | - 
Thate, sat, i, 555, 559. 
Theba, |, 315, 

318, 449, 

20) 
- x. 

»â 25, 

  

  

Thecea, III, 293. 
Theoctist, inciropolit, [, 589. 
Theoctist, mitropolitul Sucevei, II, 32, 

86, 111, 248; 
Theodat, craiul Ostrogothilor, 1, 
Theodat, vistiariă, |, 210, 
Theodol, omoritorul lul Pahomie, II, 

208. , 

" Theodomir, craiul O 
142, : 

Thtodor, [, 590. 
Theodor Angzl, 46. 4:38, 
Theodor Avuche, călugăr, 1, >81, 28», 
Theodor hulgarul, [, 26, 
Theodor. Cantemir, 111, 260. 
Teoilor, căpitanul, II, 188, 
Teodor Colhaş, stegar, II, 330. 
Theodor Comnenul, (domnul Epirului), 

1; 406. 
Theodor, fiul lut 

574, 573; UI, 41, 
Teodor, fiul lu Arbure hatinanul, UI, 

236. , 
Theodor, fiul lu! loann Duca. 1, 410. 
Theodor, fratele lui Iraclia, 197, 199, 
Theodor Lascare. împeratul,. 1, 435, 

431. 439. 

Theodor inagistrul, [, 273. 
Theodor, numit şi Vataţe, 1, 410. 
Theodor, prințul din Ostrog, |, 616, 
Theodor 'Tivoaor, 1], 398. 
Theodor, învinze pe Elpidie, [, 28. 
Theodora, cetăţuică, |. 173. - 
Theodora, fata lui Issachie Sevasto- 

cratorul, L, 363, 370, 373 , 
Theodora, fata împăratului Mihail Pa- 

lcolog", măritată cu Osfentislav, L, 473, 
Theodora, fata lui Theodor Lascare, 

împăratul, I, 459, 
Theodora, fica lut Asan, |, 419. 
Teodora, mana lut Mihail al treilea, 

1, 250, 253. 
Theodora; măritată -cu Justinian al 

doilea, Î, 212. . | 
Theodora, inuârea, lui Mihail al IV-lea, 

1, 492, 
Theodora, mutrea lui Roman, |, 277. 
Thcodora,' sora lui Andronic celut ina! 

liver, |. 454, 
Theodora, sora avguster Zoe, I, 312. 
Theodoric Amal, un craiii al Ostrogo- - 

thilor, 1, 145, 147, 139, 150. 156, 
Theoitoric, craiul Visigotilor, |, 125, 133. 
Theoioric II, craiii al Visigrţilor, |. 141, 
Theodoric, feciorul lui Th: odomir, crai 

al Ostrogothilor, 1, 142, 143, | 
Theodoric, feciorul Iul Triarie, un craiă 

al Ostrogothilor, 1. 145. ” 
Theodorie Buciţki, II, 30. 
Theodoric, Mihail de Musilo, 1, 616. 

169. 

strogthilor, 1, 140, 

Coriat, [, 493, 499,
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'Theodorocan, povăţuitoriă, I, 300, 
Theodosia (Cala), II, 97. 
Theodosie cel mare, ], 85, 30, 98, 99, 

104, 107. 

Theodosie II, împărat, 1, 114, 11£, 123, 
126, 131. - 

Theodosie, fratele Iul Constante I1, o- 
„ Morât, 1, 201, . 

Theodosie al treilea, împărat, 1, 217, 
218, 235. 

Theodosie, fiul lux Negoe Basarab, II, 
210, 23», 

Theodosie banul, II, 301. 
Theodosie Cufara, |, 251. 
Theodosie mitropolitul, III,. 161, 200, 

9: 28, 

Theodosie, mitropolitul - Valahiei, III, 
258, 290, 300, 321, 

Theodosie, Datrichiul, |, 388, 
| Theodosie, patrichiul și protovestiarul 

] 267. 

Theodosie, spătariă, III, 36. 39.. 
Theodosie visternicul, |, 406. 
Theodosiapoii, |, 221, 316. 
Theodotheii, ], 104. 
Theodul Synaden, I, 329. 
Theofan Cubieulariul, J, 283. 
Theofan, metropolit, n, 365. 
Theofan, părintele episcop, Îl, 35. 
'Theofan, protovestiarul, 1, 292. 284, 

Theofany ne, inucrea lul Roman al doi- 
lea, 1, 289, 

Teofi, 1, 213. 
Theofil, 117, 290. 
Theofil archereul, 1, 236, 293. 
Theofil arhiepiscop, II, 413. 
Theofil, episcopul, II. aut. 
'Theoţil, episcop al Gothiel, 1, 62, 65, 66. 
Theofil, episcopul Râmnicului, II, 406 
Theofil, fiul lur Mihail al doilea, îm» 

pirat, 1, 245, 248, 249 

Theofil II, milzopolit, III. 206. 
" Theofil, mitropolitul Bălgradulul din 

Ardăl, II, 271, 274, 276, 2717, 281, 288. 
Theofil, patriarehul Alexanăriet, |, 114. 
Theofylact, arhiepiscopul Bulgariei, 1, 

328. . 

Theofylaci, fiul lur Mihail Rancave, 
1, 235. 

Theotylact, patriareh, 1, 284, 
Theognost, pretor, 1, 229. : 

| Theotiin, episcopul cetiițel Tomos, |, 
106, 108, 138. 

Thermiţa, I, 307. 
'Therrmopoiă, I, 127, 278, 
Thermopile, 1, .36, 154. 
Thesalia, |, 295, 298, 

604. : 
Thessalonica, |, 36, 41, 

236. 

407, 440, 502 

62, 209, 248 

Bn2,   

262, 295, 298, 305, 315, 817, 818, 367 
373, 388, 407, 419, 461, 613 

Theud, craiă al Visigothilor, IL, 163, 
Theudat Iverul, patrichiă, 1, 303. 
Thimiş, tătar, LI, 227. 
Thimotheiă (Tin), III, 81. 
Thimotheă, episcop Tarigradulul, 

153. 

Thimotheiii, episcop cetăţei Tomos, Il 
121. 

Thoma Altemberger, magistrul cetățe- 
nilor din Sibiă, 11, 100, 114. 

Thoma, arhiepiscop, 1, 399. 
Thoma, archiepiscop al Colocză, 1, 520. 
Thoma, arhiepiscopul Strigonulul, ÎI, 

AG8. 
Thoma banul. omori!, II, 269. 
Thoma bașa, Il, 46, 67. 
Toma Bernovechi, căpitanul Cernău- 

țului, II, 246. 
Toma Beţ, povățuilor, II, 
Toma Bozniac, II, 517. 
“Thoma Cantacuzenul, 

353, 357, 169, 385, 
Thoma Cantacuzenul, feciorul lu Ma. 

theiă, JL, 219. 
Thoma Capreili, 1, 453. 
Thoma Chemen, |, 351. 
Toma Chepreoli, coinite, -!I, 484. 
Toma Ciormortani, povățuitor, II, 

431, 

Thoma, custod, I, 479. 
Thoma. Decei din Doba, 1. 134. 
Thoma, episcopul Vesprimului II, 243. 
Thoma” Ese, Îl, 341, 
“Thoma, fiiul lu! Acuş, I, 349. 
Thoma, fiul luY Ponsa, [, 503. 
Thoma, fratele lu Lob, 1. 404. 
Thoma Ghebardi, 1, 539. 
Toma Lohindă, II, 55. 
Toma Nadasidi, 11, 243, 
Thoma Nadojai, judecător crăese, II, 

395, 
Thoma, nemeş, III, 353. 
Thoma, privţul Epirului şi Etoliei, Î, 
Thoma, prințul Epirulu şi Etulicy, , 

4îa. 
Thoma, protopop de la Vinţil d2 gios, 

JL. 305, | 
Thoma Huf, feciorul lul joann al fiu- 

lui lu Emic. [A 504. 
Thoma Secheli, priozul Auranici, IL, 36. 
Thoma, spătariul, III, 97. 
Thoma. de Terramunda. Î, 389. 
Thoma, iyrannul, |, 241, 212 
Thorna Vaş, magistru. [, 309. 

II, 319, 333, 2? 

129, 

Toma voivodul Ardelulul și comit de 
Zonuc, 1, 475, 45, 490, 493, 50., 

Thoina, vornicul, ÎI, 87. 
Thomoş- -falăi, 1, 420, 552, 

—
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- 'Thracesiani, Î, 228.. 
Thrachia, 1, 204, 206, 207, 209, 221, 

229, 23, 234, 238, 2174, 276; 219, 287, 
97, 314, 322, 328, 336, 339, 

365, 370, 440, 452, 453, 481, 434, 50, 
291, 295, 2 

514, 583; Il, 318. 
Tiagola, loc. 1, 333. 

- Țibac, omorit, II, 266. 
Tiverie Il avgust, |, 174, 175, 
Tiberie al treilea îtapărat, 1, 201, 211. 
Tiverie, comitul contra Avarilor, 1,115. 
Tiberie, fiul lu! Justinian, I, 214. 
Tibur, 1, 163. 
Tiburtelchea, prediă, |, 505. | 
Ţichinddi, protopopiat, HI, 305. 
Ticinul, oraş, Î, 144, 
Ţidinis, sat, |, 547. 
Tidric, |, 547. 
Ţiganii, 1, 76, 83. 
meheă III, 345. 
Tishina (Benderi, Il, 394 ; II, 193, 307, 
Tih, tatăl lui Constanlin |, craiul Bul- 

gariei, |, 437, 442. 
'Pilăs, INI, 135. 
Timişora, 1, 492, 524, 558; IL, 67, 306; 

IL, 45; 115, 128,106, 14%, 969, 271, 279, 
73, 368, 3U1, 420, 
"Timoc, rîu, ÎL, 405. 

Timolan, I, 40. 
Timon, doctor, Iu, 181. 
Timons, castelanul Făgăraşului, II, 240, 
Timpa, |, 341, 
Tiwmie Ru, |, 16. 
Țipulissa, 'ormn al Valachiei, N, 
Tirannil, |, 40. 
Tirasovuţa, II, 185. 
Țirca loan sai Mihail ? III, 332. 
Țircasia, provinţă, II, 91, 131. 
Tirol, IL, 242; II, 201. 
Tisaleci Caspar, pișpecul calvinesc, 

NI, 187. 
Tismana, mânăstire, 1, 500, 531; 1Il, 

30, 26, 176, 200. 267, 
Tismenichia, 1, 169. 
Tit Elie Antonin, numit şi Tit Avrelie 

“Fulv, 1, 17,18. ! 
Tit Elie Lup, I, 27. 
Tit, fiul lu! „Bogdan Kmiclniţehi, (Ti- 

moti: sei), VII, 
Tiţichie, efectul Drăștiorului, 1, 308. 
Titos, pădure, 1, 525. ! 
Țitta, povăţuitoriă, 1. 160. 
Titul, cetate, III, 281. 
Titulul, cetate, UI, 229 
Tiuriul, II, 434. 445, 446. 
Tizmena, apă, II, 194. 
Tmor, munte, î, 3i0. 
Toader din Bucov, N, 351. 
Toader, protopop de la Criş, HI. 305. 
Toader, protopop de la Riuşor, VII, 306. 

411, 414, 431, 448, 459,. 496,   
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Toader Sturza, III, 6 
Tobor sol ungurese, ll, 
Țobtelec, sat, II. 82.. 
Tocaii, II, 246, 320; sui zi 29, 329, 

337. ” 

Toct, I, 224. 
Tohan, III, 242. 
Tomi, 1, 41, 43,88. 
Tomori, archiepiscop în Calocia, II, 

239, 
Torculeţ, moldoven, III, 224... 
Toris Beg, I, 513. 
Toriul, sat, IU, 4533, 
Torma Criştof, Lobil, Il, 440. 
Torna, Il, 66. 
Torocom, sat, I, 351. 
Toroţea! Mihai, Lil, 314, 315. 
Torpa, III, 321. - 
Tortalen, sat, ], 547. 
Toscana, |, 175, LII, 
Toşnaci, IL. 470. 
Toţeşti, Il, 329. 
'fotila, craiă al Ostrogothilor, 1, 183, 

13, 457, 

165, 167, 168. 
'Poţora, MI, 17. 
Totroşul, strimptâre, III, 75. 
Totruş, II, 76 ; Il, 48, 195. 
Totruş, prefectul Valachiel, Ul, 110. 

Tox, fiul lui Zoltan şi urmaş acestuia 

-L, 284, 287, 292. 
Trabisonda, Îl. 57, 
Trăfăilă, Ii, 215. 
Traguriul, |, 347, 

- Traian, împăratul, 15,6, 810,11, 
13, 14, 399, A5A. 

Traianopoiul, cetate, |, 390. 
Trapezont, I, 591. 
Trăscău, J, 455, 456, 549. 

Trauzner Luca, LE 307. 
'Trazite, |, 226. 
Trebovulia, II, 185. 

Trembhovla, cetate, III, 19 0, 

“'Trencin, |, 470, UL, 329, 847, 348. 
Trevellian, |, 38. | 

Treviri, |, 93 
Tri, 67, 226, 307, 323, 358, 360. 
Triarie, tatăl lul Theodoric, ], 145. 

Tribigilă, Î, 111. 
Trichilingil, 1, 144. 
Trifon, patriarehul lepădat din scaun, 

1, 284%, 
Trimannei, Î, 146. 

"Trinovul, IL, 363, 316, 380, 386, 396, 
5325 UI, 

14, "54, 149, 115, 329, 338, 343, 359, 423. 

Triopstila, (Trapsila) craiul Gepi îzi- 
lor, L. 147. 

Troia, I, 438, 447. 
Trotuşa. Logofătul, TI, 282. - 
Trul, riă, |, 241,
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Trulla, [. 207. 
'Prymalia, 1, 306. 
Trytea, ostrov, I, 285, 
Tucay, han tătărese, I, 438 
Tutoca 2i0, ÎI, 397. 
Tuhutum, |, 369, 
Tunţa,; riă, |, 498. 
Turcean, câmp, |, 547. 
Turchia, ], 255; 1, 124, 

- Turcii, 1, 174, 207, 245, 246, 263, 264, 
283, 286, 291, '316, "poa, 501. 514, 527, 
55, 532, 537, 54% 556, 53; IL, 106, 
333, 384 : UI, 297, 232, 240, '259, 265, 
268, 219, "soi, 307, 349, 355, 368, 286, 
409; 459. 

Turda, I, 445, 455, 456, 458, 505, 506, 
5t, 526, 534; iă 257, 280; III, 46, 123, 
26, 204, 3v6, 349. 

Turi Frenţ, 1, 491, 

270, 286, 302, 804, 

      Turn, cetate didită de Traian, 1, 164, 
632; III, 268, 

Turnu Roşu, oraş, II, 
34. 

Turoi, 1, 441. 
Turoţul, comitat, 1, 347 
'Turtucai, III, 319, 
Turtucaia, fi: :ga lul vodă, III, 437. 
Turul, d, 254 
Turzo din Betlenfalva, I, 565. 
Turzo de Betlenfalva, Taveruicul, II, 243, 

'Tutapa, mănăstire, IL. 5603. 
'Tuțora, II, 310, 380; IL, 199, 
'Tvorovschi, generai, “1, 204. 
Tvurovuchi, povăţuitor, Ii, 185. 
Tyhan (2? 'Pohan), II, 239. 
Tyra, rîu, |, 41, 43511, 147, 
Tyrah, stăp: initoriă al 'Paţinachilor, I, 

321, 
Tyrismund, fiul „luă Theodorie, L, 153. 
Tyrolul, II, 
Tysa, 1, 159, ESI 209, 265, 267, 324, 

441, 453; 111, 82, 123, '133, 273, 218, 
251, 291, 529, 341. 

VU, 

Ubol din Caloca, 1, 35 
Ucrainia, ], 247, 193; i 19, 193, 196, 

202, 209, 219, 365, 355, 493, 
Udrea 'Slujiriul Doincescul, JI; 100. 
Udrista, boerii, II, 9 

. Udiişte” Năslurel, in, 
Udrişte vistierul, mort, “1, 301. 
Ugliesca Marguaucihul, l, 522, 
Ugocea, “comitat, 1, 267, ÎN, 24, 402, 
Ugolin, arhiepiscop al Spalatuluy,i i, 520. 
Ugrin, magistru, ], 395, 456. 
Ugura, III, 35. 
Uifalăa, protopopiat, III, 306. 

Di . 

36, 139; TA 131, 
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Uidra. de lână Murăş (Uivar), II, 3 
451; [le 321, 354. 

Uipalanea.. "cetate, III, 280, 
Uişeliv, IUL, 348. 
Uldes, “povă ăţuitor al Iluuilor, IL, 112. 
Uifila preotul, apol Mitropolit, l, 67, 

93, 94, 102. 

Ulvianul (lustiniana), IL 1. 
Ulric, cormitul Tiliei, oinorii de Ladis- 

lav Huniaai, 11, 43, 
Umar, !, 224, 

Umbria, cuprinsă de Alioin, |, 
Ung, comilat, 523. . 
Ungaria, |, 578, 3u3, 398, 409, 433, 

444, 402. 478, 493, D406, 59751, 13, 
15. 19, 27, 33, 47, 70. î3, 118, 157, 187, 
240, 300, 428; III, 216, 237, 230, 947, 
249, 259, 265, 269, 277, 260, : 85, 287, 
201, 293, 299, 301, 805, 321, 343, 
402, 404. 

Ungrin, arhiepiscop, |, 291, 
Ungrovlahia, Î, 402, 463, 453, 502; 

DI, 954. 
Ungrovlahii, I, 432, 
Ungurașul,- cetățuică, 

596; 11, 267. 
Ungurii, £, 206, 245. 205, 206, vaz, 

272, 275, 30|, â A 395, 396, 410, 417, 
321, 439, 4545 11, 9, 18, 25, 41.47.19 
133, 208, 446, 44: 111, 155, 275. 

Ungvar, cetate, [ll 8», 331, ivi, 
Unila, episcop, I, 115. 
Unnea, riu, III, 405. 
Uraia, |. 163. 
Uranograţul, cetate, IM, 51 
Urban al V-lea, papa, |, 533, 53, 

540, 5i. 
Ilrban al VI- lea, Papa, I, 560. 
Urban, 1, 445. 
Urhan Baltiani, 1,240 - 
Urban, episcopul [aurinualut, MU, 
Urban Perginan, II, 469. 
Ureche, logofăt inare, 1, 3ss. 
Urlaţi, 1, 193, 357. 
Urs, boeriă, 1, ES 
Urs, episcop, |, 2:8, 259. 
Uroş, craiul Serbiei, I, 513 

ga Uros, palatin, I, 343. 

1, 311, 534, 546, 

Urselti din Ferrara, viţe- colonelul in- 
tră, în Moldova, II, 455, 

Ursia (Orşava sai Buşara), 1, 
Ursilie, 1, 138. 
Uesichin. archereu, ], 138. 
Ursinic, |, 138. 
Urugundii, I, 32, 89, 36. 
Uscia, 1, 522, 
Usgure, 7 26. 
Uşiţa, luată de Sekenăorf, III, 49%, 440, 
Ustea, i, 435, 
Utraicet” pace 1719, III, 362.  



571 
O af AAA 

Utul riu, bătain, |. 128. 
Uzii, |, 318, 325, 430. 

V, | 

Văcăresci, I!I, 35, 320, 375, 391. 
Văcăresci, mânăstire fondată de N. 

Maurocoriat 1724, II, 40), «19. 
Văcărescu, |, 457, - - 
Văcărescul, votatul, II, 238, 37. 
Vadchert, JL. 354. . 
Vadul, JI, si, 
Vag. rii, ], 265, 275; 11, 465; HI, 66, 

329, 346, 348, 
" Vaguer. IUL, 309, 329, at, 
Vahane, învins, 1, 199. 
Vaila, [, 430. . 
Valahia |, 170, 191, 202, 206. 320 

328, 330, 349, 348, 476, 394, 406, 409, 
462, 502, 536, 540, 55; 1, 5, al, 14, 
16, 17. 25, 56, 31, 51,60, 108, 144 163, 
202, 216, 385; Il, 3, 237, 252, 260, 257 
213, 280, 84, 201, 800, 205, 321, 335, 
246, 370, 405, 437, 400. 

Valamir, craiul Ostrogothilor, IL, 138. 
Vâlcanul, plaiă, 1, 31, 85, a2, 889, 
Vălcăă, cetăţuică, LL, 130. 
Valeu, |, 433, 
Valdemar, craiul Daniel, |, 327, 
Valdhid, sat, [, 507, 525, 539, 

„ Valente 1, ], 37, 62. | 
Valente Ii august, [, 85, 96, 
Valenţia, o parte di: Analia, I, 85. 
Nalentin Dembiţehi, castelan în bien- 

ţens, IL. 305. 
“Valentin Pelbert do Buda nouă, Il, 142. 
Valentin Pemehi, 11, 285, 
Valenlin Senaşi div Cluj, MI, 204. 
Valentin 'Teurene (Tărok), LL. 499, - 

„Valentin Turcul (TOrăk),. generarii al 
„Iul Ioan Zagolia, 1, 247. 

Valentinian |, ], 55, 93. " 
Valentinian Il august, L 94, 103, 
Valentinian UI, îinpărat, 1, 119, 135, 

134 : 
Valention, |, 27. .» 
Valerian, archereu, I, 138. 
Valerian, |, 37. : 
Vallia, crai al Visigethitor, I, 118, 

"Vailis, comilul, generariă, IL, 29, 4 :8, 
458, 459. , | 

Valpot, oraș, III, 255, 
Valsine, |, 577. 
Vandain, |, 45, 11, 121. 
Vapsa, sat, 1, 560, 
Vaptista Vevelli, II, 19. 
Varaneţ, decanat, 1, 226. = 
Varari:nes, craiul Pergilor, |, 118. 
Vardariă, riă, 1, 302, 
Varisvacurie, 1, 213, 

  
  

Varlaam, initropolitul, III, 275, 
Ymlaam, mitropolitul Sucâver şi Mol- 

dovei, III, 57. | 
Varlaam, m:tro politul Bălgradului, II, 

200, 206, Aa Sa 
Varmegea, judeţ. 1, 405. E 
Varna, 1, 205, 226, 360, 372, 622; ÎI 

11; 10, 47, 175, 384, 
- Varnava, [, 543 | 
Varnava Batai, banul Severinului, II, 

188. 

Varnava Belan, Ii, 171, 
Varnissul, riii, |, 195, 
Varos (Orăştie), [, 401, | 
Varolia, sat, il, 82. 
Varşovia, III, 6, 75, 157, 213. 
Vartolomeiii Dragi, Cubicular, II. 140 
Vârtotomeiă Ferrati, doftorul, IN, 35a. 

“ Vartolomeiii Peţ, 11, 423, 438. , 
Vartolomeiă. protopop, ], 445. 
Varuh, rîă, |, 247... 
Vârvara Barciay, sora prinţului. Acaţie 

Barcial, UI, 84. - 
Vârvaza Ciasar, 11, 299. , 

- Varvara, fata comitului 'din Chilia, 1, 
596. 

Vaş, familia comiţilor, 1, 403, 
511, 526, 532, 546; II, 362. 

Vasarhâiă, 1, 551. . 
Văsiiu, protopop din Comliş, III, 306. 
Vasiliachi, aga, III, 42, 
Vasilie (Machedonenul), 1, 

256, 257, 259, 451, A 
Vasilie IL Bulgaroctonul, împărat, 1, 

204, 296, 297, 300, 201, 304, 81, 312, 
316, 351, 355, 890. - 

Vasilie, feciorul lui Roman, I, 285 
283, 289. - 

Vasile, împăratul Muscului, II, 203. | 

Vasilie, arhiepiscopul Trinovulut, |, 
378, 4il, ' ” îi 

' Vasdlie arhiepiscopul din Zagora, [, 3176. 
Vasilie Barani, protopopul din Făgă- 

ras, Îl, 457. , 
Vasilie Boşişcovici, episcop al Criziu- 

lu, ÎI, 423, . 
Vasilie. căpitanul, III, 172. _ 
Vasilie Cubiculariul, |, 292, 295. 
Vasilie Gabrilid, vornicul, II, 303. 
Vasilie Galiţin, general, Ul, 26. 
Vaslie Lupul, arnăutul vornicul cel 

mare, IN, 44,48. . 
Vasilie Mosa, arhiereu, II, 416. 
Vasilie Monahul, povăţuitoriul Bulsa- 

riei, 1. 321. 
Vasilie Orisa, 1], 503, 
Vasilie, patrichiul. | 
Vasilie, protopop de la Armâni, III, 

305. . - , : 
Vasilie, protopop de la Braștă, [I1, 203. 

. 

194, 503, 

255, 238.
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Vasilie, protopop de la Calbor, LII, 305. 
sp asiliei protopop de supt Păduri, III, 
DU2. 

Vasilie, protopop de la Săntul, IiL, 306. 
Vasilie Stolnicul, III, 264. 
Vasilie Synadem, prefectul Dyrrahiu- 

lu, |, 315, 
„Vasilie Tarassovici, episcopul Munca- 

ciului, ll, 82. | ” 
Vasilie Theodorocanul, 1, 317. 

Vasilie, un prunc, |, 286, 
Vasilisc, mitropolitul Sardichiei, |, 168. 
Vaslui, [, 572, 632; II, 215, 352. 
Vasni, oraş, II, 32. 

ga oraş, |, &22; 1, 256; Il, 14,82, 
l 
Vaţ, Salomon, învins, |, 327. 
Vatrohocastru, 369, 
Vaşuntelche, sat In comitatul Dăbâcei. 

L 47, 494. 
Vavilon, 1, 396. 
Velicico, hătmanul, III, 227, 253. 
Vecul, dâl, 1, 433. - 

- YVelica, III, 388, 
Vilisarie, povăţuitoriă, [, 156, 159, 161, 

169, 170.. 
Veneţe, sat. 1, 543. 

- Venete, adecă Sloven!, 1, 207. 
Veneţia, |, 174, 455; IL, 163, 173, 181. 

349, 369, 383, 394. 
Veneţianii, ], 347, 411; Il, 291, 368, 

317, 405, 
Venic, II, 204. - 
Venţeslav, craiul Bohemiei, |, 464%. 
Verantie, episcop, II, 34. 
Verbenţi Stefan, II, 213. 
Verea, cetate arsă, ], 162. 
Veregebori, 1, 205. . 
Vereşul, gazda, III, 392. 
Vergo, serdariul, III, 267. 
Verina, femeia lui Leon, |, 
Verona, |, 52, 60, 148, 175. 
Veronie, pace, I, 145. 
Verşăţul, III, 270, 
Versichinia, Î, 230: 
Vespremi Iștvan, superintendet, III, 

290. ! : 
Vesprim, Î, 399; 337, 351, 
Vessachia, ducat, III, 13. | 
Veşşed, sat, 1, 405. 
Veterani, generariul, Il, 229, 230, 351, 

356, 266, 268, 
Veticarel, fiul lui Mendliger, chesariul 

Tatarilor, li, 200. : 

Vetranion, povătuitorul Pannoniei, Î, 77. 
Vezea, sat,. 198, 433, 445. 
Vezinas al doilea după Dechevai, Î, +. 
Viard, generariul, [Il, 401, 403. 
Viarin, Il, 313, 
Vicşanii, sat, I, 590, 6!:3,; LL, 127. 

140, 146. 

  

Victofalil, |, 63, 95. 
Victor și Arinteu, dirigători, [, 84. 
Videric, fiul lu! Vithimir, 1, 91. 
Vidicul Lăpusului, III, 402. 
Vidin, £, 265, 801, 305, 361, 436, 538, 

530, 5533, 534, 568, 
Vidras&u, protopopiat, III, 305. 
Vienna, IL, 47, 48. 193, 215, 251; II, 

58, 96, 143, 226, 2+8, 230, 282, 234, 250, 

254, 378, 283, 289, 296, 303, 306, 309, 
311; 316, 822, 3:5, 830, 334, 6, 44, 
349, 361, 369, 385, 387, 397, 41, 435, 
440, 446, 451. 

Vierding, III, 343 ; 
Vigilie, patriarch al Romei, Î, 167. | 
Vigleniţa, sora lut lustin, ], 137. - 
Viişora, II, 234. 
Vilagoşvarul, III, 258. 
Villacul, oraș, [II, 14, 69 
Villaregic, povăţuitoriă, III, 321, 476. 
Vilna, |, 578; Il, 77, 200, 289; 111, 58. | 
Vilțo, fiul lui Petru III, 1, 590. ! 
Viminachiu, |, 124, 125, 172, 189, 
Vinchentie, comitul, Î, $33. 
Vindobona, Î, 20, 
Vindomir, un craii al Ostrogothilor 

contra Italiei, 1, 142. 
Vindomir, fiul unit cu Visizothil, 1, 142, 
Vinglischie din Godiria, Il. 26!. 
Vinţit de jos, II, 278; LII, 203, 278, 

305, 306. i 
Vintilă Vodă din Slatina, domn Munte- , 

nesc, Îl, 261, 350. - 
Vintilă căpitanul, II, 119, 
Vintilă, cluceriul, II, 406. 
Vintilă, comisul, II, 295. 
Vintilă Cornenul, păharnicul, Il, 195. 
Vintilă, ocârinuitoriă, ÎI, 167. 
Vintilă, vornicul, III, 39. 
Vintilă vodă, mănastire, II, 261. 
Virmonăd, comitul, UI, 404, 410, 416, 

417. 
Virte, generariă svecicose, III, 107, 
Virtemberga, II, 242; IL, 293. 
Vişa, Hi, 83. 
Vise din Maramurăş, Il, 104%. | 
Visca, ], 319. - : - ă 
Visegrad, 1, 324, 225, 331, 492, 49%, 

504, 510, 524, 560, 59. | 
Visigothii, Î. 65, 117, 207. : 

Visliţa, oraş, II, 88. 
Visloc. rîu, II, 150. 
Vişo, sat în Maramurâş, Îl, 47. 
Viştaa, protopopiat, II, 305. 
Vita, |, 534; 11, 82, 
Vital din Daehia cea rîposă, |, 77. 
Vitalian, archidiacon, Î, 153. 
Vitatian, arehiepiscop al Babii, |, ii, 

Vitalian, povsțuitariă, |, 152, 105, 156. - 

Vi.bimir, eraiii, 1, 90
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Vithleim, un prunc, 1, 386. 

1062. 

Vlahia, cea mare numită și Moglena, Vitige, craiu al Ostrogoţhilor, 1, 160, I, 462, 433. 
Vlahi, 1, 207, 240, 347, 353, 376, 409, Vitol de la Achve, 1, 77, | 341, 451, 456, Vitold, duxul, 1, 578, 590. 

Vitoria, biserică, III, 212, 
Vilvas de Sucutard, II, 1%, 
Vizantia, I, 481. 
Vizantie, șerh, 1, 232, 
Vizia, 1, 367, 
Vizocna, î, 430. 
Vizonca, I, 549; III, 1:4. 
Yyzantiu (noua Romă), 1, 70. | Bra, 
Vladimer, ginere lui Samoil, 1, 308, 

30, . e 
Vladimir, povăţuitoriul Galiției, 1, 353. 

" Yladislav I Besearab (Vlaico sau Vai- 
lad) domn al Munteniei, |, 420, 467, 414, 

Vlahii (Kuzo-Vlahi), 1, 47, 
Vlahii sau Ținţarii, 1, 70. 

- Vlaico sai Luţeo, Î; 522, 
Vlacul, logofătul, II, 269. 
Vlaicul, III, 238. 

"Vlavie Marchian, împărat, 1, 131. 
Vlodec Prapdict, II, 61: 
Vlasie, episcop al Brandiţuberului, 1, 

Vlernii, I, 50. 
Voctuniă, 1, 369, 

„Yoic de Cionoc sau Cincis, II, 26. 
Volca, postelnicul, III, 184, 
Voichita, fata Radului (IV) să cunună 531, 606, cu Stefan, II, 99, _- Vladislav (1, domn ai Munteniei, 1, 606. 

Viadislav II Dracula, domnul Vala- 
chici, 1, 586, 606, 611, 613, 625; II, 9, 
10, 41. 

Vlad 1V, voivodul: țări Româneşti, 
II, 36. 

Vlad Y, Țepeș, fiul lui Dracula, domn 
"al Munteniei, [, 591; 1], 4, 52, 57,138. 
1. Ylaa.vodă VI Călugărul, domn al Va- 

lachiet, 11, 116, 121, 137, 
  

Voicina, căpitan sârbesc, III, 36. 
Volcan, sat, 1, 547, 552, 
Volcun, comite, I, 573. - 
Voin, |, 52». 
Voiniţi, UI, 22, 
Voisav din Uscia, comitul, 1, 522. 
Volcr, [, 305. 
Volfgang Betlen, II, 30», 494, 
Yolfuan Cereni, 1, 465, | 
Volfgang Covaşoţi, tutor 21. uk Sigis- Vlăduţ Vodă - (Vladislav VII), 1, 192, | mund Batori, II, 370, 399, 401. : 297, e 

Vladislav VIII, domn al Valachiei, 1], 
232 ” 

Vlad (Vladislav IX), domn al Munte- 
nici, II, 254, 256. - a 

Vlad Petrașcul, Loitriă, II, 351. - 
Vlad, fiul lu! Radul VIII, II, 235, 240, 
Vlad Vodă, nepotul lui Petru VII, 11, 

978. - | 
Vlad, voivodul Bassarabier, [, 584, 
Vladislav, craiul Poloniei, I, 565, 589, 

“578, 584, 595, 616, 622. . | 
Vladislav II, fiul lui Cazimir, eraiul 

Polorier, ales rege Unguresc, II, 132, 
Vladislav III, craiul Polonie, II, 1. 
Vladislav 1V, craiul polon, II, 58, 71, 

260, 270. | 
Vladislav I, craiul Ungariei, 1, 2, 3, 11 

9; III, 47. 
Vladislav II, craiul Unaavier, mort, îl, 

216. . . 
Vladislav III, craiul Ungariei, fiul lut 

Vladislav II, craiul Poloniei, [, 62», 
Vladislav, comitul, II, 344, E 
Vladislav de Nadaş, viţevoivod în Ar- 

- dEl, 1, 596, - 
Vladislav Vaş ae Țega, II, 126. 
Vladosthlav, fiul lux Aron, 1, 295... a, 
Vlaherne, Î, 214.236; 215,079; -282, | î 
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Vuligang Petchi, [[, 430, - 
Voligang Şraiber, 1], 346. 
Volga, Î, 202, 246, 349. * . 
Volgher, craii al Bulgarilor, [ 161. 
Volschii, 1, 515. . | 
Vondenoh, sat, |, 547. 
Vologhes, craiul Parthilor, |, 18. + 
Vonoţ, 1, 50. - 
Vosforanii, |, 37, 
Voteric, omorit, [, 103. 
Vratislav, comitul, IIL, 344, 360. 
Yratislavia, I, 538, 620; II, 85. 
Vretanion, episcopul, I[, 85, 102. 
Vrut (adecă Prut), 1, 247, - 
Vrusie (Ruştiuc), oraș, IL, 396, 
Vucascin, despotul, IL, 522, 533 , 
Vucheliariul din Mantichei, mănăstire, 
313, : 

Vulcaic, voivodul Valachiei, [, 522, 
Vulcan, vornicul, III, 198. + 
Vulcănesti! din Şina 'vâche, III, 199. 
Vusan, II, 326. - 
Vutaia, fiul lui Curat, |, 201, 202, 208 

XR, 
Xerolot, 1, 253, 

du 
„Zabanici, oraş, III, 86, 87. 
Zabocruţ, I, 570. 
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Zagora, 1, 254, 358, 376. 
Zagrabia, I, 399, 405, 528, 548, 549, 

557 ; LI, 298. 
Zalonnatelche, sat, ], 455. 
“Zamborul, cetate, III, 105, |, 
Zamolxes, Î, 12. 

„Zanes, oraşii, I, 172. 
Zapolia, comite, IL, 181; II, 274. 
Zarideal, munte, II, 426. 
Zariţ, bulgar, I, 310. 
Zărnesci, LI, 269, 942. 
Zatarchi Mahomet, başa, îl, 423. 
Zandapa, dărâmată, I, 178, 
Zantaş, socrul împăratului Leon VI, 

], 262, 
Zavolha, 1, 246, 
Zbarovie, sol polon, HI, 21. 
Zeheli, sat, 1, 469. 
Zeic, chenez între Români, |, 555, 
Zelesna, il, 306. 
Zei, [, 1433. 
Zeme, fratele lui Baiazet, Ii, 120. 
Zemlin, cetate, I, 268, 348, 430; UI, 

43; III, 5, 250. * 
Zemtara, J, 418. 
Zenes (Traianopoiul), I, îl. 
Zenovia, |, 40, 45. 

„Zenta, TUI, 278, 281, 283. 
- Zernele, cetățuică, |, 172. 

Zernesoch:, generarii polon, Il], 108. 
Zestreni, III, 391. 
Zeughimnu 1, 3841. 

4 monom ni 

| ui îzIoĂT | 

   
Ca nargati 

, Zeugmen saă Zenzhimnul din Syrmiă, 
341. 

Zieul, spătariul, III, 89. 
Zigatan, [, 226. 
Zingăreni, sat, III, 281. 
Zinon, împărat, |, 143, 148, 
Zipeul, cetate, III, 354. 
Zite, I, +25. 
Ziţiana din gios de Craiova, mânăstire, 

IH, 99. 
Ziagna, 1, 24; II, 136. 
Zlasd, sat din tinutul Devel, 1, 525 
Zlata, armaș, II, 471, 
Znagov, mănăstire, II, 109. 
Zoe, mutrea lul Leon al șeselea, |, 

267, 274, 
Zoliul, 1, 490, 548. 
Zolom, |, 418. :- 
Zoltan, fiul Arpad, î, 272, 28%, 287, 

326, 3217. 

Zonuc, |, 468. 
Zorovavel, |, 82. 
Zosim, archereiă, I, 138. 
Zasta, mucrea lu! Asot, 1, 299. 
Zrini, comitul, Il, 149. 
Zrinopeiul, HI, 269. 
Ztara, sat, |, 455. 
Zuard Cadusa, |, 271. - 
Zubor, fiul lui Horea, Î, 302. 
Zugraf, mănăstire, II, 162.   Zurta Tiu, luptă, 1, 149. 
Zurul, cetate întărită, [, 181, 306, 414.. 
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