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 LBTOPISEȚUL MOLDOVII 
De la Dabija Vodă până la loan Vodă Mavrocordat 

cu o 

PRECUVÂNTARE 

şi 

O SAMĂ DE CUVINTE 

ce sânt auzite din om în om, de oameni vechi şi bătrâni, 

şi în letopiseţe: nu sânt scrise 

de 

IOAN NECULCE 
Biv vel vornic. 

PARTEA II 

De la Dimitraşco Cantemir Vodă până fa loan Vodă Mavrocordat 

(1710—1743)



  
Dimitrie Cantemir. 

După o stampă din Biblioteca Academiei Române, executată după gravura din traducerea engleză a clstoriei pentru creşterea şi decreteşterea curții aliosmăneşti» : «The History of the Growth and Decay of the Othman Empire... Written originally in Latin. By Demetrius Cantemir, late Prince of 
Moldavia>. London 1784,



CAP XIX. 

DOMNIA LUI DIMITRAȘCO CANTEMIR 
VOIEVODA ÎN ANUL 7219 36 

Dupre ce au sosit Dimitraşco Vodă în iaşi, 
dupre obiceiu a treia zi au boierit boierii. Pus-au 
pre Nicolai Costin vel logofăt, pre Lupul Co- 
stachi vorn:c mara de ţara de sios, pre loan Stu.-za 
vornic de fara de sus, pre Antioh Jora hatman, 
pre un Grec anume Spraiofi Dracomana vel po- 
sfelnic, pre mine loan Neculce vel spatar, pre 
Gheorghiţă vel paharnic, pre Dabija vel ban, 
pre Ilie Cafarşiul vel visternic, pre Sandul Sturza 
vel stolnic, pre Constantin Costachi vel comis. 
AĂcesfii era boierii lui Dimitraşco Vodă dintâi, 
iar mai de credință şi mai ales toate trebile 
domniei era după mine loan Neculce vel spatar. 

Şi atunce dintâi era boierii cam îngrijiţi de 
“numele lui Dimifraşco Vodă, de pre când era 
mai tânăr beizade la domnia frăfine-său lui An- 
tioh Vodă. Că era atunce nerăbdător şi mânios, 
Zlobiv la beţie, şi-i ieşisă numele de om rău, 
Iară acum viind cu domnia ştiă să-şi piarză nu- 
mele cel rău, au doară mai la vârstă venisă, au 
doară chivernisisă viața lui, unde nu era pace. 
Că așa se arăta de bun şi de blând, că tuturor 
le era uşile deşchise, şi nemăreț, de vorovia cu 
tofi copiii. 

Atunce au scos pre fară doă civerturi banii 

367) 7219 — 1710, 
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steasului; şi de cum era soma la Nicolai Vodă, 
au mai scăzut pre fară la un civert, câte frii 
mii de galbeni. AĂşijdere şi mazililor le-au scăzut 
dăjdile pre giumătafe, şi unora şi mai bine. Şi 
le-au făcut şi testament cu giurământuri, să nu 
deie desetină boierii, după cum nu didese mai 
înainte. Că acest obiceiu se făcusă de la Mihai 
Vodă, de da desefină boierii, iară Dimitraşco 
Vodă i-au iertat. 

Deci boierii văzând aşa milă şi nemărire, în- 
cepusă toţi a se lipire şi a-l lăudare. Era om în- 
văţat — numai la giudecăţi nu prea putea lua 
sama bine, poafe fi unde îfusăse trăit mult la 
Țarisrad în străinătate —, lăcomie nu avea mare, 
lucrurile lui poftia să fie lăudate, 

Atunce avea domnia mare supărare şi chel- 
tuiaiă cu oastea lui voievoda Chiovschi și cu oas- 
tea cea şvezească. O ierna şi o srijia de zaheră. 
Lemn încă ducea la Tigshine pentru tocmitul ce- 
tăței şi cara fara pâne de la Brăila la Tishine. 
Aşijdere şi lemn cara din fară la Dunăre, de 
făcea pod mereu la Carfal. Veşti din Ţara Le- 
şească şi de la Moscali în fof ceasul totdeauna 
cerca, de frimifea la Poartă. Deci era domnul 
pre în val şi în mare supărare, căci el venisă 
de curând şi lucrurile toate era neaşăzate şi 
lipsite. Şi silia ca să-şi plinească poroncile Porții 
toafe şi-i era prea cu şreu, că era fara stricată mai 
înainfe vreme, iar afunce începutu-s'au şi un 
omor mare în vite. Că așa muria, cât nu mai 
biruia oamenii să le despoaie. Așijdere şi de 
pâne încă era lipsă, că nu rodisă într'acel an. 

lară boierii carii avusăse greutate la Nicolai 
Vodă, sfa fot vârtos cătră Dimitraşco Vodă, ca 
să pârească pre Nicolai Vodă la Poartă pen- 
fru răul ce le făcusă. Dar Dimitraşco Vodă nu 
primia nici de cum, nici se potrivia, şi nu le da 
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voie, ce finea lesătura ce făcusă cu Nicolai Vodă, 
când s'au fost împreunat la Galaţi. Iară Nicolai 
Vodă după ce au asiuns la Poartă la Ţarisrad, 
au călcat siurământul. Şi cum au mers la ve- 
zirul, au şi pârit pe Dimitraşco Vodă, zicând 
că el, când au mers în Ţara Moldovii, au săsit 
mai bine de siumătate boierii haini la Moscali 
şi prinzânduri i-au închis, iară Dimitrașco Vodă, 
cum au luaf domnia, au şi răpezit de olac îna- 
inte şi i-au slobozit pre foţi; şi încă pre carele 
era mai mare hain, l-au pus caimacam. Ce vezirul 
nimică nu i-au finut în samă vorbele lui. 

Atunce, dacă au înţăles Dimitraşco Vodă de 
acea vorbă bună de prieteşugs ce au srăit Ni, 
colai Vodă căfră vezirul, au şi chiemat pre 
boierii ce-l îndemnasă să pârească pre Ni- 
colai Vodă şi le-au spus de Nicolai Vodă 
cum ţine prieteșusul. Şi îndată i-au şătit pre 
o samă şi i-au frimes la Poartă. Şi sosind boierii 
la Ţarisrad, au socotit vreme şi au păscut pri- 
lejul. Şi când au ieșit împăratul la seamie, ei 
şi-au aprins rosojini în cap şi au dat arz la îm- 
păratul, jăluind pre Nicolai Vodă ce le-au tăcut. 
lară împăratul văzând atâta jalobă, au şi tri- 
mis să aducă pre Nicolai Vodă, să-i faie capul. 
Numai norocirea lui, s'au fâmplat un prietin de 
i-au dat ştire. Şi s'au ascuns deau scapat de 
peire, că poate l-ar fi tăiat. 
“Acum socofiţi, fraţilor, de vreme că cei mari 

nu-şi finu siurământul, ce încă-şi aducea peire, 
dar cei proşti cum l-or ţinea! 

Dimitraşco Vodă se sătia pre faină să prinză 
pre Brâncovanul Vodă, precum îi poroncisă Poar- 
fa. Şi trimesăse și iscodia la Munteni, de văzusă 
toate lucrurile Brâncovanului Vodă cum sfau. Şi 
şi-au făcut Dimitraşco Vodă vreo cinci şese sfea- 
suri de lefeci şi doă steaguri de Lipcani.şi câţiva 
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feciori de boieri srijiți bine îi ţinea în Iaşi. Şi 
făcusă cuvânt că va să meargă în sus cu pod- 
Sheaz la Moscali, ca să nu se priceapă Munte- 
nii. Și aştepta din ceas în ceas să-i vie om de la 
Poartă cu ferman de la împărăție şi să se pornească 
la Brâncovanul Vodă, să-l prinză. Venit-au şi de 
la hanul ferman numai să încalece să mearsă să 
prinză pre Brâncovanul Vodă. Ce pre fermanul 
hanului nu cufeza Dimitraşco Vodă, ce au mai 
scris la Poartă că el este safa şi hanul încă i-au 
scris să purceadă; ce să ştie şi de la împărăție, 
purced-va la Brâncovanul Vodă să-l prinză au 
ba. Ce de la Poartă i-au venit răspuns să mai 

_aştepte, că când a fi vreme, i-a face el ştire. 
Că aștepta vezirul să plinească cele cinci sute 
de pungi de bani Brâncovanul Vodă, ce le ce- 
rusă vezirul împrumut, precum sau scris mai 
sus. 

Atunce dacă au înshiefat apele după Bobo- 
tează, au şi purces hanul în pradă pre apa Do- 
nului în Ţara Moschicească în sus pre la Harcov, 
dar la salioanele moschiceşti n'au putut să asiun- 
să să le aprindă, precum s'au fost apucat cătră 
împăratul turcesc, nici spre Chiov de acolo n'au 
putut merse, că au dat de oşti moschicești. Şi 
s'au întors înapoi iar la Crâm cu mult plean. 

Sultanul din Bugeas și cu voievoda Chiovschi 
de la Bender, cu oasfea lor, au frecut Nistrul 
şi au purces pin Ucraina în sus, tot prădând şi 
stricând până la Nemirova şi până la Fastuv 
aproape de Chiov. Iară Moscalii ce era de 
sfrajă pre marginea ărei Leşeşti, dacă au 
simțit, s'au fras cu foţii de sau sfrins în 
Podolia spre lazlovăţ la Buceci, unde le era 
Sheneralii lor şi aştepta să le vie ucaz de la 
Petrisbrug de la împăratul moschicesc, să vadă 
ce vor face. Atunce Adam Sinavschi hatman i-au 
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mustrat pre sheneralii moschiceşti, anume pre 
Volcovschi, pre Ianăşi şi pre Vejbah, şi le-au 
zis aşa: „Ce oameni sânteţi voi, de aşteptaţi ucaz, 
şi neprietenii pradă şi sfrică fara?” Şi îndată 
i-au pornit asupra Tăfarilor şi asupra lui voie- 
voda Chiovschi. Şi le-au dat şi hatmanul un rei- 
mentfar cu vreo friizăci de steasuri leşeşti cu 
slujitori şi Moscalii încă era ca vreo zăce mii. 
Şi cum sau pornit asupra sultanului şi asupra 
lui voievoda Chiovschi, n'au sfătut sultanul cu 
voievoda să se bată cu temeiul oşfii moschicești 
şi leşeşti, ce s'au întors înapoi la Buseas. Fără 
cât numai câte o strajă unde şi unde de se 
lovia. 

lară după ce sau întors hanul şi cu Calsa 
sultan din ceambururi, au scris la Poartă de 
toafe ce au lucrat. Aşijdere au scris şi paşa de 
Tishine. Dar vezirul vrând să adeverească imai 
bine, au frimes pre taină pre un ciohâdar 365) 
de ai lui de olac la Dimitrașco Vodă, de l-au în- 
ftrebat anume cum au îmblat hanul şi cu sultanui 
în ceambururi. Dimitraşco Vodă au scris de foate 
cum le-au fost de rând. Iar după aceea sctis-au 
vezirul cu scârbă la pașa de Tishine, zicând 
că beiul de Moldova:este un shiaur şi şfie foafe 
ce se facu la Moscu şi la Leși, de le scrie tot ade- 
vărat la Poartă, „iar fu, vezi Doamne, eşti bu- 
surman 3%) şi nu ştii nimică ce se lucrează”. La 
atâta credinţă şi laudă avea Dimitraşco Vodă la 
Poartă, cât apoi paşa de la Tishine fot la Di- 
mitraşco Vodă frimetea de lua veşti, de scria 
la Poartă. lar Dimitraşco Vodă încă se purta 
bine, că-i trimitea veştile peste cinci şese zile 

368) ciohodar = „servitor, slujbaş din serviciul intim 
al unui demnitar”. 

369) busurman — „musulman, mohamedan”. 
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după ce scria el la Poartă, pentru ca să sor 
sească înfâi de la dânsul veştile, apoi de la paşa. 

Dimitraşco. Vodă văzând că de la Poartă îl 
zăbăvescu cu răspunsul pentru Brâncovanul Vodă, 
au început a gândire că doară au prins veste 
Brâncovanul Vodă şi şi-au focmit lucrul. Și ştiin- 
du-l pre Brâncovanul Vodă mare neprietin şi so- 
cofind că de i s'a tâmpla vro mazilie, n'a fi bine 
de dânsul, și văzând că atunce trăgea toată 
creştinătafea bucurie şi nădejdea creştinilor, -a- 
decă a Moscalilor, au început şi el a se asiunse 
cu creştinii şi ari înştiinţa de la Poartă. Şi aşa cu 
meșteșug au scris la Poartă ca să-i deie voie 
să se facă a se asiunge cu Moscalii, şi ce ar 
vedea şi ce ar înţălege, de foatfe să facă ştire 
Porții. Deci vezirul sândind că va fi drept Porții, 
datu-i-au şi acea voie. Apoi Dimitraşco Vodă 
luând şi acea voie de la Poartă, și mai fără 
sială au început a se asiungse cu Moscalii. 

Și se fâmplasă de avea la Poartă şi un capi- 
chihaie, pre anume lano, foarte om de freabă şi 
prea mare felmiz 3:0). Şi poate fi că-şi ştia şi mai 
denainte voroava, că cu meșteşusul acelui capi- 
chihaie lua cărțile de la solul moschicesc ce era 
închis în Edecule. Și le trimitea la Dimitraşco 
Vodă, şi Dimitfraşco Vodă le frimifea la împă- 
ratul Moscului. Deci cu acel fel de credinţă şi 
slujbă au căzut Dimitraşco Vodă în mare cinste 
şi dragosfe la Petru Alecsievici împăratul Mor 
scului. Că altul nime nu cuteza a face acele slujbe, 
că era solul în mare pază. lar pre acea vreme 
Muntenii nu şfia pentru slujbile ce făcea Dimi- 
trașco Vodă Moscalilor, nici din boierii moldo- 
veni încă nu șfia. Și scria Munfenii de rău de 
Dimitraşco Vodă la Moscali, iară împăratul Mor 

370) telmiz = „discipol, aderent, om devotat”. 
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scului, văzând slujbele ce-i făcea, nici de cum nu-i 
credea. Aşijdere pre aceea vreme, fiind mitro- 
polit ţării, părintele Ghedeon și cu Antioh Jora 
hatman şi cu alți boieri mari încă scria de rău 
pentru Dimitraşco Vodă la Moscali, să nu-l creadă, 
că el este ca şi un Turc şi ţine cu Turcii, dar 
ei au zece mii de oaste şi zahert; şi să trimită 
împăratul cinsprezece mii de oaste, să lovească 
podul de pre Dunărea, să-l sfrice şi să bată 
tot Bugeasul. lar împăratul, văzând slujbele lui 
Dimitraşco Vodă, nici de unele nu-i asculta. 

Impăratul Moscului văzând că Tătarii au pră- 
dat în ţările lui, chiematu-și-au pre toți sfetnicii 
săi, de au stătut la sfat ce vor face. Deci unii 
sfătuia să mearsă împăratul cu toată - puterea 
asupra Crâmului şi să lasă o samă de oaste la 
Chiov de apărare, de ar merse cineva asupra 
Chiovului, iar unii sfătuia să meargă pe Nipru 
până la Vozia, şi să-şi ducă zahert pre apa 
Niprului, şi de la Vozia să se ducă în sus până 
la Cetatea Albă, să cuprindă Dunărea; alţii sfă- 
fuia să meargă pe Nistru în şios la Tighine. 
Dar împăratul n'au primit sfatul nimărui. Şi au 
zis că la Crâm a lăsa oaste şi împrofiva Voziei 
a lăsa iar altă oaste, iar la Lishihea nu-i bine 
aşa îndată să o ieie, că şi-a răni oastea şi apoi 
cu temeiul Turcilor nu s'a putea bate. Ce pre 
Tishine a lăsa-o în urmă şi va merse drept la 
pod împrofiva vezirului să-l bată, că apoi lesne 
va fi a lua pre urmă şi Tishinea. „Că zahere 
ne va scoate Brâncovanul Vodă, că așa se ade- 
vereşte, şi ne-a ieși înainte cu freizeci de mii 
de oasfe. Şi este să mai iăsă cu Brâncovanul 
Vodă douăzeci de mii de oaste Sârbi şi Leşii încă 
vor să ne deie friizeci de mii de oaste. Şi din 
Moldova iară scriu boierii că sânt sata zece mii 
de oaste”. Şi are şi el ca treizeci pafruzeci de 

269



mii de oaste. „Şi ne va asiunse atâta oaste”. 
Şi aşa cu acesfe nădejdi şi-au pornit împăratul 
sreimea oştii lui în şios de la Riga. | 

Dimitraşco Vodă dacă au simţit pre Antioh 
Jora hatman că-l pâreşte la Moscu, l-au mazilit. 
Şi m'au pus pe mine, pre loan Neculce spafarul, 
hatman în locul lui Anfioh Jora. Dimitraşco Vodă 
chiemându-şi boierii, au înfrebat sfat, zicând că 
Moscalii se posoară asupra fării, ce or face, ca 
să, vază cine ce ot zice. Dar el să le spuie adevărul 
că este asiuns cu Moscalii, nu spunea. Deci 
boierii nu-l credea pe Dimitraşco Vodă, sândind 
că fine cu Turcii. Deci unii din boieri zicea aşa, 
să se deie Vodă în sios spre Fălcii şi pre doamna 
să o trimiţă pe Oituz, iară alții zicea să o trimiţă 
spre Bârlad, alții spre Focşeni, până se vor bate 
Turcii cu Moscalii. Şi care parte a birui, cu aceea 
să ţie. Şi au rămas să frimiță pre doamna cu siu- 
pânesele. la Oituz, iar Vodă cu boierii să purceadă 
în gios spre Fălcii. Şi cum s'au pomenit acest lu- 
cru, au şi început unii din boieri a-şi răschira 
casele lor, cine cum putea, şi ales unii a se 
asiunse cu Moscalii, precum s'au pomenit. 

Dimitraşco Vodă au frimes sol pre Luca vi- 
sternicul la Moscali, zicând că-l trimete iscoadă, 
şi au scris şi la Turci făcându-le ştire. Deci Luca 
visfernicul au săsit pre împăratul Moscului a- 
proape în Ţara Leşească, la Iaroslav la o nuntă 
leşească a unui domn mare, şi aşa au aşezat 
cu împăratul de au făcut lesăfură: Ţara Mol- 
dovii cu Nistrul să-i fie hotarul. Şi Buseagul 
şi cu toafe cetăţile tot a Moldovii să fie. Numai 
de odată prin cetăți să aşăze Moscalii oşfeni, 
până sa înfemeia fara, iar apoi să lipsească 
oasfea moschicească. Bir să nu deie fara nici un 
ban. Pre domn să nu-l mazilească împăratul 
până la moarte şi pre urmă din fiii lui să fie 
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pre carele şi-ar alese fara. Neamul lui să nu 
iasă din domnie. Numai când s'ar haini sau când 
şi-ar lepăda legea, atunce acela să lipsească şi să 
puie din fraţii lui. Pre boieri să nu-i mazilească 
domnul din boierie până la moarte sau cu mare 
vină să-i scoată. Vama Ocnei şi altor fârsuri 
să fie venitul domnilor, iar altă dare să nu fie. 
Mazilii şi inănăstirile să-şi stăpânească ocinile, 
moşiile şi vecinii săi, şi să-şi ieie şi desefină de 
stupi şi de mascuri şi soştină de oi de pre 
moşiile sale. Zece mii de oaste să fie fof sata în 
fară şi împărăţia să le deie lefe din visteria îm- 
părătească din stoliță. Din Moscali să nu se 
amesfice la boieriile Moldovii, nici să se în- 
soare în fară, nici moşii să nu cumpere. Domnul 
pre boieri să nu fie volnic a-i perde, orice sreşală 
ar face, fără statul tuturor şi fără de iscălitura 
mitropolitului. 

Cătră aceste i-au daf şi fită371) de domnie, să 
se scrie mai de cinste şi mai sus, după cum se 
scriu domnii acum. lară aşa era: „Seninatul domn 
al Ţărei Moldovii, samoderjef (adecă sinsur stă 
pânitor) şi colesator (adecă prietin) Ţărei Mo- 
schiceşti”, iar nu rob supus, care acest nume este 
puţin oarece mai de şios de câta unui craiu. Care 
se “chiamă lătineşte „serenissimus”, iar slove- 
neşte „predsfealnişe”, iar leșeşte „eşniosfințu- 
nii”. Aşa i-au daf tit împăratul, într'acesf chip 
ca să se scrie domnii Moldovii. 

Aşijdere nici de cum pace Moscul cu Turcul 
să nu facă, iar de s'ar tâmpla să facă pace, să ră'- 
mâie Moldova iar subt stăpânirea turcească. A+ 
tunce să aibă împăratul moschicesc a da lui 
Dimitraşco Vodă doă părechi de curți în sto- 
liţă şi moşii pentru moşiile din Moldova și chel- 

371) tită = tit=— tit. 
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fuială pre zi în toată viaţa lui, şi oamenii lui 
să nu-i lipsească, Şi de nu i-ar plăct acolo şi 
sar trage într'altă fară creştinească, volnic să 
fie a merge. Şi altele multe ca aceste. 

Şi pre aceste poncturi au Siurat tare împărăția 
oscului şi au şi iscălit mai sios şi i le-au tri- 

mes pre Luca visfernicul. Şi au scris lui Dimi- 
traşco Vodă să se săteze şi să iasă întru întind 
pinarea oștii moschicești la Nistru. Iară de n'a 
ieşi la Nistru înaintea oşfii şi va aştepta până 
sa bate cu Turcii şi i-a birui, atunce ori să se 
închine, ori să nu se mai închine, că atunce 
mulți domni se vor afla. Că scrisăse Dimitraşco 
Vodă pre Luca visternicul de-i făcusă ştire îm- 
păratului moschicesc că oaste turcească este mul- 
tă, patru sute de mii, şi puşce mari, patru sute 
tot tunuri mari, şi Tătărimea esfe multă; şi în Țara Moldovii nici trii mii de oameni de oaste 
srijiți bine nu sânt şi pâne în fară nu-i. Nici 
atunce la o vreme ca aceea nu pofu oamenii să 
care de Tăfari, că-i robescu şi oamenii fusu la 
păduri. Şi el nu poate să se închine aşa îndată, 
că sânt Tătarii aproape şi i-or robi fara. Dar 
împăratul Moscului au răspuns Lucăi precum 
cu Tătfarii s'au asiuns şi nu l-or robi, nici or 
pute, şi oaste are multă, nu se miră de Turci. 
Şi pre zahară de vite şi de pâne a da bani, 
na luoa în dar, că şi la Brâncovanul Vodă au 
frimes bani şi are nădejde că-i va scoate zahară: 
de asiuns. Şi aşa cu această tocmală s'au în- 
fors Luca visternicul la Dimitraşco Vodă, adu- 
când lui Vodă de la împăratul daruri un left 372) 
cu diamanturi, cavălerie 313), pecete împărătească 
şi câţiva soboli. 

  

372) left medalion”. 
373) cavalerie = „decorație (în grad de cavaler), ordin”, 
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Dimitraşco Vodă atunce sta în cumpene, de 
socotfia cum ar face să fie mai bine. Că să se 
deie în sios, se femea în gios, să nu-l pârească 
cineva, să-l apuce Turcii să-l mazilească; să se 
ducă înaintea Moscalilor la Nistru, că acum so- 
sisă Şeremet la Nistru, iar se femea că sau a 
pute să scape până la Nistru de fară sau ba. 
Aşijdere şi penfru fară se temea să nu o prăde 
Tătarii. Ce sta şi se mira cum va face. Ce au 
socotit şi au scos fuiurile şi corturile afară din 
laşi spre Balica, ca să mai chivernisească lucrul 
ceva înainte, să vadă oamenii că purcede în 
sios la oaste înainfea vezirului. Căci Şeremet 
teldmarşal asiunsăse cu o samă de oasfe moschi- 
cească la Nistru şi socotia Dimitraşco că va 
merge Şeremet degrabă în şios, de va agiunse 
în Bugeas şi va începe a se lovi cu Tătarii, şi 
el se va mai zăbovi a se săti la Iaşi, să rămâie 
în urmă, ca să vadă cum a merge tabăra lui 
Şeremef. Avea srijă şi de Turcii balgii ce era în 
lași trăitori. Văzând că Moscalii au întrat în (ară 
şi Dimitraşco Vodă nu mai purcedea în sios, 
să nu priceapă că este hain. 

Şi au socotit Dimitraşco Vodă şi au scris o 
carte la paşa de Tishine precum Moscalii au 
trecut Nistrul în fară pre la Soroca şi Turcii 
balşii tot şedu în laşi; şi le spunea să se ră- 
dice din laşi să se ducă în ios, şi ei nu vor 
să se ducă. Şi poafe pentru dânşii, înțălesând 
Moscalii că sânt în laşi, să nu sloboadă podsheaz, 
să-i strice şi pe dânşii şi fârsul. Ce să frimită 
măria sa paşa un arz a lui să-i rădice din laşi, 
ca să nu facă vro belea fării şi târsului. 

Deci paşa au făcut răspuns lui Dimitraşco 
Vodă că încă fot nu este vreme să trimită sări 
rădice, iar când a şti el vremea aceea, a tri- 
mete de-i va rădica. Şi lui încă îi va scrie atunce, 

18. Neculce. 273



de a merge cu oasfea lui la Tishine. 
Acest răspuns au venit lui Dimitraşco Vodă 

într'o zi pre ameazăzi. lară dupre aceea, dacă 
au trecut vro frei patru ceasuri, fot înfr'aceeaşi 
zi au şi sosit o carte de la Mosâlde sardarul pret 
cum au văzut un Turc mare cu vro freizeci de 
oameni viind de olac la Iaşi şi că alţi Turci, iar 
ca vro frei sute de oameni, au purces din Ti- 
shine în sus: „Nu ştiu la laşi mersu, au aiure”. 
Şi cefind carfea de la sardarul, nau frecut un 
ceas şi au şi nemerit un slujitor de la căpitanul 
ce era pus de strajă la Prut, dând veste lui Di- 
mifraşco Vodă precum un Ture mare cu vro 
treizeci de oameni vine de la Tishine de olac 
şi l-au lăsat trecând Prutul. lar pre urmă au 
sosit însuşi singur căpifanul Timoftei ce era 
de strajă, zicând că au venit cu acel Turc dim- 
preună până la Aron Vodă şi acolo în câmp au 
descălecat să mâie. Şi i-au auzit acel căpitan 
vorovind Turcii ei în de ei zicând că „ne mâr 
necăm mâne dimineaţă să-i prindem pre toți”. Şi 
nau înțăles bine pre cine să-i prindă, pentru 
că Turcii vorovia pentru caii lor să-i prindă a 
doua zi de dimineaţă. Și viind înainte căpitanul, 
au spus lui Dimitraşco Vodă. Şi auzind Vodă, au 
socotit că a fi viind cu mazilia. 

Atunce Dimitraşco Vodă auzind şi văzând a- 
cele, şi văzând că-l chiamă pașa la Lishine, s'au 
temut că-i vine mazilia, prepuindu-şi că l-ar fi 
pârit lordachi Rusăt vornicul la pașa Tishinei 
că este hain, pentru că Iordachi vornicul îl ştia 
pe Dimitraşco Vodă că s'au asiuns cu Moscalii. 
Și zicea Vodă: „Nu este alt lucru, fără de cât 
numai lordachi vornicul m'au pârit la pașa de 
Tishine”. Şi îndată au trimes Vodă de au făcut 
spaimă în fârs să se păzească, că vine un pod» 
Sheaz moschicesc să lovească târsul. Deci s'au 
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făcut mare spaimă noaptea în Turcii balşii şi 
în tot târsul şi fugia toţi, carii cum pufea, 
de s'au umplut foafă fara de spaimă. Şi şi-au 
pornit Vodă şi pre doamna la Cetăţuie. Iar 
Vodă au încălecat de au purces înaintea acelui 
asă cu triizăci de Turci, şi de a vede că vor 
să-l mazilească, să-i taie pre toţi. 

Deci mergând şi aflându-i dormind pre câmp 
dincolo de Aron Vodă, au năvălit de i-au prins 
pre foi şi au început a-i lesare. Atunce au 
săsit la asa cărțile paşii ce scria să rădice pre 
balşii, să-i ducă la Tishine, iar nu de mazilie. 
Deci cetind Dimitraşco Vodă cărțile, fiind lună, 
s'au căit ce au făcut. Și poroncind să-i sloboadă 
pre Turci şi să le deie înapoi ce le-ar fi luaf, 
au şi început a-i mustra cu ce treabă de mânu 
ei pre câmp noapfea la o vreme ca aceasta, fiind 
lucru de nepace; şi nu i-au făcut lui ştire şi el 
sau sândit că este podgheaz moschicesc. Şi i-au 
trimes la aşi cu un om a lui, de le-au dat sazdă. 
lar Dimitraşco Vodă s'au zăbovit toată noaptea, 
făcându-se a căuta podsheaz, şi a doa zi iar 
au venit la laşi. 

Deci afunce, la prinsoarea acelor Turci, s'au 
tâmplat de au perit un Turc de Moldoveni. Deci 
Vodă au stătut cu acel aşă de au împăcat lucrul 
pentru acel Turc şi pentru altele ce zicea Turcii 
că le mai lipsescu atunce noapfea când i-au 
prins. Şi i-au dat acelui asă Dimitraşco Vodă 

„o mie de lei, zicând şi Turcul asa. că a lui vină 
este, căci au mas pre câmp. Şi făcându-i Vodă 
răspuns la pașa, sau dus la Tishine. Scrisrau 
Dimitraşco Vodă şi la Poartă pentru aceasta, 
cum s'au fâmplat primejdie de au perit un Turc, 
mâind la câmp, şi el sau sândit că doară este 
podsheaz moschicesc. Și i-au venit răspuns de 
la Poartă să fie fără de srijă, că n'are nici o 
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vină, măcar şi pre foți de i-ar fi tăiat, că au 
fost vina lor, pentru ce au vrut să mâie noapte 
pre câmp la vreme de nepace. | 

„Iară dupre aceea Dimitraşco Vodă sau mutat 
în Cetăţuie de şedea, iar slujitorii ce avea şe- 
dea la corturi. Ţara se bejănisă dintr'acea 
spaimă ce se făcusă. Boierimea mai toţi fugisă 
de pe lângă dânsul, de-l lasasă sinsur, socotind 
unii că se va mazili din pricina Turcilor. Aliii 
socofia că or veni Moscalii şi or lua fara şi n'a 
mai fi Dimitraşco Vodă domn stăpân. Bucatele 
se scumpisă în laşi, că nu aducea nimeni nici 
de o parte, fiind bejenii. Zlotașii fugia cu banii 

şi la visterie nu aducea în nădejdea Moscalilor. 
Slujitorii numai ce rămăsăse vro cinci şese 

steaguri de lefeci şi siimeni din curte, iar alți 'slu- 
jitori de fară cine cum putusă se dusăse şi nu mai 
venia:nică la. o slujbă. Şi feluri de feluri de spaime 
îmbla. 

Socofif-au atunce Dimitraşco Vodă să-şi por- 
nească doamna de la Cetăţuie pre Oituz cu lor- 
dachi Ruset vornicul, împreună cu siupânesele, 
iar Vodă cu boierii şi cu acei puţini slujifori să 
purceadă în şios spre Huși, să zăbovească acolo 
până or ajunse Moscalii la Bugeas, de s'or bate 
cu Turcii, şi să vază cum se va alese. Şi au ales 
o sută de siimeni cu doi bulucbaşi mai de cre- 
dinţă, de i-au siurat şi le-au dat lefe şi i-au suit 
în Cetăţuie să pornească cu doamna, să fie de 
paza ei. lar. celorlalți siimeni ce rămăsăse la 
corturi, nu le-au dat lefe bani sata, neavând de 
unde, ce i-au orânduit la zlotaşi la fară să meargă 
să-și sfrinsă lefele. Şi de la corturi să meargă la 
curtea domnească, să fie de freaba curţii. Şi a 
doa zi vrea să-şi pornească doamna şi apoi să 
purcează și el în sios spre Huşi. lar siimenii acei 
de la corturi, văzând că nu le-au dat şi lor lefe 
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bani 'sata, n'au vrut să meargă în curte, ce au 
luat steagurile şi au purces din şes la Cetăfuie 
cu zorba, ca să-şi ceară lefele. lar Dimitraşco 
Vodă, văzânduri că vinu, au pus de au închis por- 
țile Cetăţuiei şi au vrut să le sfeie împrotivă cu 
siimenii cei ce-i giurasă. Şi mai avea şi vro şe- 
sezăci de oameni aduşi cu dânsul din Tarisrad 
şi au răpezit şi la lefecii să încalece să vie. A- 
funce siimenii. cei cu zorbaoa au venit până la 
poarta Cefăţuiei. Şi văzând că au închis porțile 
și nu-i lasă să între în mănăstire în Cetăţuie şi 
le stau cei din lăuntru împrotivă, şi lefecii vor 
să vie, n'au vruf să se apuce de sâlceavă. Şi au 
început a srăi cu binişor şi a se rusa să le deie 

i lor lefe. Atunce Dimitraşco Vodă se spăriesă, 
Di au prins pre bulucbaşii lor în lăuntru şi i-au 
ucis cu buzdusanul, şi încă pre unul l-au lovit 
cu sabia, dar n'au murit, şi aşa s'au potolit acea 
Sâlceavă. Şi s'au dus la strajă acei siimeni în 
curte, unde era orânduiți. 

Şeremet din Soroca de la Nistru nu se mai 
pogoria în sios, să mearsă la pod la Dunărea, 
unde îl orânduise împăratul, că se temea că 
avea oaste pufină, ce pre cătinel se trăgea pre 
Nistru în şios. Dimitraşco Vodă văzând aceste 
lucruri, că au rămas mai sinsur şi-şi caută cineşi 
cheverniseala lui — şi bani de cheltuială n'avea 
mai mulf de zece punşi de bani de toți banii lui, 
că nu avusăse vreme să strinsă, nici -era la- 
com, precum mai sus s'au scris —, schimbaf-au 
socoteala înfr'alt chip, să nu mai meargă în sios 
la Turci, temându-se să nu-l mazilească. Şi apoi a 
fi sreu de dânsul, zicând că toți fusu şi-şi caută 
chiverniseala sa şi a caselor sale; ce el încă îşi 
va căuta chiverniseala lui. Şi văzând şi pre sii- 
meni cum s'au burzuluit, nu s'au mai încrezut 
să se despartă de doamna-şi. şi să o deie în 
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laturi, ce pre taină au trimis pre Pricopi căpi- 
tanul şi pre Dimitrie asa, slusile lui crezute, 
la Șeremet feldmarşal la Movilău, scriind ca 
să-i frimită în srabă vro patru mii de Moscali 
aice în laşi, să-i fie aref, să nu-l apuce Iurcii 
să-l mazilească. Şeremet feldmarșal dacă au 
simţit, foarte tare s'au bucurat şi îndată au ales 
pre Cropotbrisadirul cu frei mii de Moscalişi pre 
Chiseciu cu un polc de Moldoveni, ca vro cinci 
sufe de Moldoveni, şi i-au pornit înainte la Iaşi. 
Deci asiunsând Cropot brisadirul la Prut, au 
răpezit înainte, dând ştire lui Dimitrașco Vodă 
ca să trimită să srijească poduri la Zasarance, 
să freacă. 

Atunce au sosit ferman de la vezirul la Di- 
mitraşco Vodă, să încaleze să meargă să prindă 
pre Brâncovanul Vodă. Şi au scris vezirul cărți 
şi la sultanul de Bugeas, să deie lui Dimitraşco 
Vodă oricâţi Tătari i-ar frebui. 

Atunce am ştiut şi eu că au fost scris Dimi- 
traşco Vodă să vie Moscalii. Că eu fot sândiam 
că vom purcede în şios spre Huşi, precum sfă- 
fuisăm. lară dacă am înţăles că au sosit Moscalii 
la Prut, mult m'am mirat. Şi am zis lui Vodă să 
scrie să se întoarcă Moscalii înapoi şi să mer- 
sem, precum scrie vezirul, să prindem pre Brân- 
covanul Vodă, şi să se lasă de Moscali, că poate 
să-i bată Turcii şi Tătarii or robi fara. Puiu pre 
Dumnezeu marfur că aşa i-am zis şi fare am 
stătut ca doară l-oiu întoarce, şi n'am putut. Şi 
încă cu mânie mi-au răspuns zicând: „Că voi 
toți vă chivernisiți cu toții ca să rămâneţi la cre- 
ştini, şi numai eu sinsur să rămâiu pentru voi la 
păsâni. Că vam văzut eu credinţa voastră, că 
aţi fugit toţi, şi eu am rămas sinsur. Pentru fară, 
n'or prăda-o Tătarii, că Moscalii acum sosescu. 
Şi eu ştiu prea bine că n'or bate Turcii pre Mo- 
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scali”. Deci văzând şi eu că mi-au răspuns așa cu 
scârbă, m'am femut a-i mai răspunde, să nu 
cumva cad în vre o primejdie a vieţii, 

Măcar că mulţi zicu că eu l-am îndemnat să-se 
închine la Moscali, dar srăiescu cu năpaste şi ca 
nişte oameni ce nu pricepu şi nu şfiu că atunce 
era fofi crestinii bucuroşi Moscalilor, nu numai 
cu. Că scriă alfii mai înainte vreme de chiema 
re Moscali, mai înainte decât Dimitraşco Vodă: 

Muntenii: Sirbii, Moldovenii. Cu câţi ani mai 
înainte! Numai pismaşii zavisnici scornia asu- 
pra mea 'ocară, şi oamenii cei proşti şi neprie- 
fini şi nepricepuţi credea că este așa. Dar eu taina 
stăpânului căruia i-am mâncat pita n'am pu- 
tut-o descoperi, uifându-mă la Sfânta Scriptură 
ce au zis îngerul cătră Tobia zicând: „Laina îm- 
păratului să o acoperi, iar faptele lui Dumnezeu 
la arătare să le mărturiseşti!” Ce şi eu n'am 
vruf să mă fac al doiele ludă sau să-l viclenesc, 
să fus de la dânsul.) Că de aşi fi făcut aşa, ce 
laudă aşi fi dobândit? Ce numai osindă de la 
Dumnezeu şi ocară de la oameni! Iară eu aceste 
răbdându-le cu dreptate, din toate nevoile am 
scăpat care le-am tras pre stfrimbătate în nouă 
ani. Ce într'aceste ce mi s'au întâmplat, m'am 
lăsat fot în nădejdea lui Dumnezeu, până m'au 
scos, precum mărturiseşte David prorocul, psalm 
59: „Răbdând am așteptat pre Domnul. Şi mi-au 
luat aminte şi au ascultat tusa mea şi m'au 

- scos din stoapa patimilor şi din tina cea adâncă 
şi au pus pe piatră picioarele mele” i proci 31%). 

Chiematu-şi-au atunce Dimitraşco Vodă pre 
boieri-săi câți mai rămăsăse lângă dânsul nu- 
mai aşa sprinfeni, anume pre Constantin vel 

374) i proci== expresie paleoslavă, cu înţelesul de „şi 
aşa mai departe”. 
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losotăt, pre Iordachi Rusăt vornicul, pre loan 
Sfurza vornicul şi pre Ilie Cafarsiul visfer- 
nicul, şi le-au spus precum au chiemat pre Mo- 
scali şi au venit de trecu Prutul la Zasarance. 

„Atunci boierii auzind au răspuns căfră Vodă 
şi au zis: „Bine ai făcut măria fa de fe-ai închi- 
nat, că noi ne temeam că fe-i duce la Turci. Şi 
aşa aveam 'sând, că de fe-om vedea că mersi la 
Turci, să te părăsim şi să ne ducem să ne închi- 
năm la -Moscali“. Şi le părea bine. Numai lor- 
dachi Rusăt vornicul au zis atunce: „le-ai cam 
srăbit măria fa cu chiematul Moscalilor, Să fi 
mai îngăduit măria fa până li s'ar fi văzut puterea 
cum le-a merge“. Răspuns-au Dimitraşco Vodă 
zicând: „Nu mai era vreme a mă mai chivernisi, 
temându-mă ca să nu mă apuce Turcii. lată că şi 
din dumniavoastră m'afi părăsit o samă şi nu 
sânțeți întrun cuvânt şi înfr'o credinţă cu mine”. 

Atunce săfindu-se Dimiftraşco Vodă, au şi în- 
călecat îndată şi au purces înaintea Moscalilor 
la Prut. Şi s'au împreunat cu Cropot brisadir 
şi au venit cu dânsul în sios pre Jijia, până l-au 
trecut Jijia şi Bahluiul. Şi l-au lasat pre Bahluiu 
din şios de laşi la Podul lui Bâtcă. Şi acolo şi-au 
pus obuzul, dându-i conac de toate ce i-au frebuit 
lui şi oştii lui. Şi luându-și Dimitraşco Vodă doi 
căpitani cu două steasuri de drasuni, s'au întors 
de sară la Cetăţuie, unde îi era doamna. lar pre 
imine loan Neculce hatmanul, până au îmblat Di- 
mifraşco 'Vodă la Prut, m'au lasat de paza 
doamnei la Cefăţuie, că se temea să nu lovească 
niscaiva Turci pre doamna în urma lui. lară a 
doa zi venit-au şi Cropot brisadir numai cu un 
steas de drasuni la Iaşi şi l-au cinstit Dimifraşco 
Vodă şi l-au dăruit. Şi au îmblat pin curțile 
domneşti şi prin toate mănăstirile, de le-au vă- 
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zuf. Şi de sară iară s'au întors la obuzul său la 
Podul lui Bâtcă. i 

Atunce Moldovenii, cum au văzut Moscaliii 
precum sânt învăţaţi la jacuri când vădu câte un 
lucru burzuluit 312), au şi purces, unii cu poroncă, 
alţii tără de poroncă, a tăia pre Turci şi a-i robi, 
unii în laşi, alfii printr'alte târguri, unde şi-i 
afla prin toată fara. Şi-i jăcuia de bani, de o- 
idoare, de cai, de borfe 516), de boi, de oi, de miere, 
de ceară şi de toate ce săsia la dânșii, iar băcă- 
liile*'1)_ sta varsate pre ulițe, de era sătui şi 
copiii. Strafide, smochine, alune era destule pre 
la toate babele. Iară pre carii Turcii nu-i tăia, îi 
ducea cu pelea de-i da robi domniei. lată pre 
unii se fâmpla de-i ascundea prietenii, carii au 
apucaf de au scapat până la prietini. Carii mai 
pre urmă de mare folos au fost Turcii acelor prie- 
fini ce-i ascunsăse. 

Nezăbovind vreme au venit şi Seremet feld- 
marșal la Ţufora cu obuzul lui, ca cinsprezece 
mii de oaste. Că n'au cutezat să meargă drept la 
pod la Dunăre, cum îl învățasă împăratul, căci 
avea oaste puţină. Vezirul turcesc încă sosisă la 
Dunăre. Şi se temea a frece în ceasta parte, au- 
zind că vinu mulțime de Moscali. Ce sta şi el 
de ceea varte. Iară după ce au înţăles vezirul 
că sau hainit Dimitraşco Vodă, îndată au prins 
pre capichihaia lui Dimitraşco Vodă, pre lano, 
şi i-au tăiat capul. Aşijdere şi împăratul tur- 
cersc, înțălesând la Ţatrisrad, au şi prins pre 
Antioh Vodă şi l-au închis. Şi era să-l taie. 
Numai norocirea lui au fost că au mărturisit cai» 

375) burzuluit = „în afară de ordinea legală, îndemnă- 
tor la revoltă, revoluţionar”. 

376) borfe = „haine, rufe”, 
377) băcălie = băcănie, „prăvălie de coloniale, mărfuri 

coloniale”, 
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macamul căfră împăratul cum Antioh Vodă, cu 
o lună de zile mai înainte, i-au spus lui cum că 
frate-său este hain, nu îmblă bine, şi el n'au 
crezut, sândind cărl pâreşte pre pizmă. Și așa 
spuind împăratului caimacamul, l-au iertat pre 
Antioh Vodă şi l-au slobozit din Edecule. 

Iară Şeremet când au fost venit de la Nistru 
la. Ţuţora, au venit pre la Orheiu. Și s'au rădicat 
toţi Orheenii, Sorocenii şi Lăpuşnenii de au 
venit cu dânsul până au trecut Prutul. Şi ţără- 
nimea cu bejeniile s'au dus toţi în Cărlisătură, 
iar slujiftorimea au rămas toţi la Dimitraşco Vodă 
în oaste. Apoi Dimitraşco Vodă şi-au mufat doa- | 
mna de la Cefăţuie în curţi în laşi şi au lăsat 
un polc de Moscali de paza ei, iară el cu slujiforii 
-câţi avea s'au dus la Ţuţora. Şi şi-au aşezat oastea 
lui dincoace de Prut şi dimpreună cu Moscalii 
lui Cropot brisadir. Şi s'au sculat cu boierii lui 
carii s'au zis mai sus şi au frecut Prutul la Ţu- 
fora, de s'au împreunat cu Şeremet unde era cu 
obuzul lui. Şi i-au făcut Șeremet cinste mare lui 
Dimitraşco Vodă. Şi au dăruit Dimitraşco Vodă 
lui Şeremet un cal turcesc foarte frumos; aşijdere 
şi Şeremef lui Dimitraşco Vodă i-au dăruit doă 
părechi de soboli şi boierilor le-au dăruit câte 
o bucată de lavdan de cel bun câte de doă haine. 

Dimitraşco Vodă au sfătuit cu Seremet să 
scrie o carte în limba turcească la sultanul, ca 
să se închine şi el cu fot Buseasul, că neînchi> 
nându-se, pe urmă apoi n'a fi bine de dânşii. Și 
au pus Şeremet un copil a lui să scrie, ce ştia bime 
turceşte. Iară Dimitraşco Vodă au zis că n'a 
pute copilul scrie, cu dăscălia fiind fânăr; însă 
au zis să scrie înfâi pre o fidulă de hârtie mică 
vro doă frei rânduri, să vadă cum scrie. lar acel 
copil fiind telpiz bun, au scris pre o fidulă aşa, 
că „nu esfe mai mare blăstămat în lume de cât 
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omul cela ce are o fărâmă de pâne în mână şi o 
leapădă pre aceea şi cearcă să afle alta mai mare“, 
şi au dat-o la Dimitraşco Vodă. Iar Dimitraşco 
Vodă cetind, au zis copilului: „Hia Shidi cah- 
polu“. Şi n'au mai spus lui Seremet ce au scris 
copilul, fiindu-i ruşine; numai ce au zis că a 
pute scrie. Şi l-au pus de au scris carte şi au 
frimes-o la sultanul, iară sultanul n'au dat nici 
un răspuns pe acea carfe. Şi s'au întors Dimi- 
traşco Vodă la conacul lui peste Prut. 

Venisă cu Şeremet feldmarşal dimpreună şi 
un ministru al împăratului, anume sinior Sava 
Rogojinschi, neguţitor de felul lui de la Rasuza, 
despre partea furcească. Şi căzuse boier mare 
de cinste şi de sfat la împărăţia Moscului, că 
ştia multe limbi. Şi-i didesă împărăţia mulți bani, 
să-i tie de purtat grijă la cheltuiala oştii. Atunce 
au dat acel ministru lui Dimitraşco Vodă o sută 
de punşi de bani, să facă oaste de Moldoveni 
până la zece mii şi mai bine. Şi de-i vor mai 
trebui, să-i mai deie bani. Și să deie de tot pol- 
covnicul câfe o sută de ruble, de rotmistru câte 
freizeci şi de chihai şi de stegar câte zece şi de 
tot tovarășul câte cinci ruble. Şi acesti bani să le 
fie dintâi de cheltuială, iar apoi, dacă s'or aşeza, să 
le deie lefe. Şi i-au mai dat acel ministru vro 
treizeci de punsi de bani, să frimită în fară să 
cumpere vite, câte patru lei vita, să le fie de 
freaba oşfii zahert. Așijdere acel ministru i-au 
mai dat şi câteva cărți împărăteşti scrise la 
toată boierimea şi slujitorimea, toți să încalece 
să vie la oaste cu plată; iar carele n'ar veni la 
oasfe, va rămânea podan şi lipsit din moşiile 
sale. Ţăranii să aibă a aduce bucate la oaste fără 
de frică, să le deie bani. 

Deci Dimitraşco Vodă îndată au răpezit la fară 
făcândurle ştire tuturor. Deci boierii mazili au şi 
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început o venire de prin bejenii la oaste. Foarfe 
prea pufini de n'au venit. Si au frimes cu cărțile 
şi bani la cine au socofit, să cumpere vife. Aşij- 
dere şi slujitorii, dacă au auzit, au şi început 
a venire fofi din foafe părţile şi a se scrie la 
sfeasuri. Şi auzind de leafă, nu numai slujitorii 
se scria, ce și cibotarii, croitorii, blânarii, căr- 
cimarii. Slugile - boiereşti lăsa pre stăpânii săi 
şi alerşa de se scria la sfeasuri, oaste de sfrin- 
sută din fârs, mai mulţi fără de arme decât cu 
arme. Şi se tăcuse până la şeptesprezece polcov- 
nici şi o sută şepfezeci rofmistrii cu sfeasuri în 
cinsprezece zile. Numai steasurile încă fot nu 
apucase a se plini bine, câfe o sufă de oameni 
la steag, neavând când să se plinească. 

Atunce Şeremet zăbovind la Ţuţora, aşteptând 
împărăția să vie cu foafă greimea oştii sale, lo- 
vif-au Tătarii într'o doă trei rânduri straja lui 
Seremet fără de veste, de o strica. Şi apuca câte 
o herghelie doă de cai de a oşfii moschiceşfi şi 
se da iar înapoi. Se cam hărăţia câte puţiă cu 
oasfea moschicească cea sprintină 55), iar cu fe- 
meiul nu vra să se bată. Peste Prut de ceastă 
parte nu cuteza Tătarii să treacă la Moldoveni, 
că se făcusă veste că sânt Moldovenii freizeci 
de mii. Și ştiind Tătarii pre Moldoveni că sânt 
sprintini la răsboiu, nu cufeza să le facă vrun 
vicleșug, nici în fară pre de altă parte nu vra să 
între, ce numai pre de ceea parte de Prut cât 
pufea zăhăia. pre Moscali. 

Atunce era un boier pre anume Lupul Costa- 
chi, fiu lui Gavriliţă vornicul, şi erâ dator lui 
Dimitraşco Vodă din soştină cu frii mii de gal: 
bini. Şi-i mai didesă şi opt sute de salbini să 

378) sprintin = sprinten, „de armătură uroară, fără de 
arme: rele”. - 
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cumpere pâne de la Bârlad, ca să se afle la vreme de. trebuință, ori la care parte i-ar tre- 
bui. lar acest boier, auzind de Dimitraşco Vodă că sau închinat la Moscali, au strins câteva rude a lui şi şi-au făcut tabără la mănăstire la Bur- 
suci. Şi s'au închis cu câtăva Sloată acolo şi la Dimitraşco Vodă nu mergea, nici bani sau pâne. nu frimifea. Și scria cărți la Şeremet de-şi făcea obraz, adecă veşti de la Turci, şi pre Dimitraşco 
Vodă, în loc de laudă, îl clevetia cătră Seremet, 
Iar la Turci scria într'alt chip, cu alt obraz, că sânt Moscalii puţini şi este oastea flămândă; ce 
să. freacă vezirul Dunărea fără de srijă, că-i va bate pre Moscali. lar Şeremet şi cu Dimitraşco 
Vodă auzind de acele fapte cu vicleşus a Lupu- 
lui, că scrie la Turci şi face pedecă şi altor pă- mânfeni să:nu vie la Moscali, au triimes pte un 
polcovnic anume Chisheciu cu vro rii sute de Moldoveni şi un căpitan cu vreo doă sute de 
drasuni să-l prinză, să-l aducă la: dânşii. lar el văzânduri, sau făcut bolnav şi el şi siupâneasa 
lui. Şi au început a-i cinstire şi a-i dăruire pre acei frimeşi, și li sau rugat de l-au lasat pre dânsul. Și au trimes pre nişte frați ai lui mai mici 
şi pre un fecior a lui de trup, zicând că de-i va mai trece, a ieşi înaintea -oştii moschiceşti la Făl- cii cu oastea ce a pufă stringe şi cu zahere€. Şi aşa, crezându-l, l-au lăsat; şi. luând pre fraţii lui şi pre feciorul lui, i-au dus la Seremet. Care lă- sare a Lupului au fost Moscalilor de mare strică- ciune, că el fare au îndemnat pre Turci să freacă 
Dunărea, că se temea vezirul să freacă. Pentru care slujbă desrabă au luat plată de la vezirul 
acela, precum înainte se va scrie, Că cine face, face-i-se, | 

- Împăratul Moscului afunce. se zăbăvisă la Ja- roslav la o nuntă. leşească. Și dând bani: Leşilor 
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şi poftindu-i ca să-i deie triizăci de mii de oaste 
agiutor, şi i-au adeverit Leşii că-i vor da. Şi au 
zis căfră împăratul să purcează înainte, cu oak 
stea lui, că ai lor or. purcede drept pe Prut şiri 
vor 'asiunge. Şi au sătit Leşii oaște şi au pornif-o 
până la marginea ţărei lor până la Sniatin, şi de 
la Sniatin n'au vrut să mai treacă în cesta hofar 
încoace. Şi acolo au sfătut așteptând vreme până 
s'or bate Moscalii cu Turcii, şi dacă vor birui 
Moscalii, să se pogoare şi Leșii în sios. 

Lăsasă împăratul şi pre cneazul Dolhoruchi, 
cel mai mare frate, cu douăsprezece mii de Mo- 
scali să vie cu Leşii, precum i se făsăduisă. Şi 
pre adeverinţa lor au purces împăratul în sios 
pre Nistru până la Soroca și au agiuns temeiul 
oştii sale, pedestrimea adusă tocma de la Risa 
desrabă, ostenită și flămândă. Şi au trecut Nistrul 
pe la Soroca. Şi au lăsat acolo o samă ce era 
bolnavi şi leşinaţi, iar cu cei ce era mai fari au 
venit drept peste câmp la Prut la Zasarance. 
lar de acolo s'au pornit în sios pre Prut spre 
oasfea lui Șeremet. 

Iară marele Petru Alecsievici împăratul Mo- 
scului, trecând Prutul pre la Zasarance, au ve- 
nif drept în fârsul Iaşilor împreună cu împă- 
tăteasa lui anume Ecaterina în curțile domneşti. 
lară caimacamii împreună cu alți boieri şi oră- 
şeni băfrâni mai de cinste, şi cu Ghedeon mi- 
ftropolitul şi cu fot clirosul bisericei, i-au ieşit 
cu fofi înainte afară din laşi. Și frumos fimpi- 
nându-l, l-au primit cu toată inima şi i s'au în- 
chinat cu mare bucurie ca unui împărat creștin, 
dând laudă lui Dumnezeu ca doară îi va cerceta 
cu mila sa şi-i va scoate de supt siusul robiei 
Turcilor. 

Împăratul moschicesc mai avea un obuz mare 
de oaste strins la Azac, ca să meargă să bată 
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Crâmul. Şi era şi la acel obuz doăzăci de mii 
de Calmăşi şi doăzeci de mii de Donfi şi cin- 
sprezece mii de Cazaci din olaful Harcovului şi 
cinci mii de Cazaci ce le zicu Eiţi, ce trăiesou 
peste Don, şi doăzeci de mii de Moscali. Carii 
se facu preste fot optzeci de mii de oaste. Și 
era cap preste această oaste Apracsin cneazul 
şi subernatul de Azac. 

Şi au venit atunce carfe la împăratul de la 
Apracsin precum au lovit pre Tătărimea, ce le 
zic Cubanii, carii trăiescu peste Don. Și au robit 
zece mii de copii ca de doisprezece ani şi mai 
mici, iar pre alţii ce au fost mai mari sau mai 
mici i-au pus pre fofi supt sabie. Și acum este 
safa să purceadă să între şi în Crâm. Ce împă- 
raful i-au făcut răspuns lui Apracsin înapoi să nu 
se grăbească a întra în Crâm, până sa bafe întâi 
el cu vezirul. Şi apoi îi va face şfire să între 
în Crâm. 

Mai avea împăratul şi alt obuz sfrins la Ceah- 
rin din sios de Chiov, de ceasta parte pre Nistru, 
cinsprezece mii de Moscali şi friizeci de mii de 
Căzaci carii se finu de hătmănia căzăcească. Şi 
era cap acelui obuz Dimitrie Galicin cneazul şi 
Subernaful de Chiov şi cu loan Scoropadschi 
hatmanul căzăcesc. Şi era orânduiţi să ieie pe Ni- 
stru în sios, să lovească Vozia. lar când au fost 
sosit împăratul la Soroca, au scris lui Dimitrie 
Galicin să răpadă patru mii de saci de pâne 
cu căruțe din Chiov, să deie oştii cei bolnave 
de la Soroca, şi să răpadă o samă de căruţe și 
aice în laşi după dânsul, înțălesând împăratul 
că nu-i pâne în Moldova. Deci trimefând cnea: 
zul Dimitrie Galicin câteva fabere de cărufe cu 
pâne după împăratul, o samă de căruţe s'au po- 
prit la Soroca, iară o samă au venit la laşi mai 
târziu, iară pre o fabară de căruțe au lovit Tă- 
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farii la Bălțile Căinarului şi i-au făcut mici fă- 
rime, de n'au scăpat nici un om. 

Mai avut-au împăratul şi alt obuz de oaste 
lăsat în sus despre partea hraniții vezeşti. Și 
era pre acel obuz mai mare cneazul Alecsandru 
Daniilovici Menjicov feldmarşal şi cu Bon she- 
neralul, cu opsprezece mii Moscali călărime a- 
„leasă şi cu doăzeci de mii de pedestrime şi câ- 
feva mii de Sasi de a lui Avsust craiul leşesc, 
de sfa acolo împrofiva Şvezilor, fiind rămaşi în 
țara lor de craiul Avsust, osăbi de altă oaste 
ce mai avea împăratul pre Marea Balticum, de 
îmbla cu şalioane bătându-se cu Şvezii. 

Această oasfe ce mai sus se scrie au avut-o 
Moscalii şi fără socoteală au împărțit-o şi au 
răschirat-o într'atâte părți. In nădejdea voroa- 
velor sfrăine, a Muntenilor, a Leșilor, a Sârbilor, 
a Moldovenilor, au venit împăratul fără de oaste, 
neşrijif, să se bată cu vezirul şi cu poedia oşfii 
furceşti şi tătărești întrun mijloc de câmp pu- 
sfiu. Şi așa în nădejdea străinilor era să-şi piardă 
Moscalii împărăția creșfinească, că împăratul aice 
mai mult de friizeci de mii de oaste Moscali, cu 
a lui Şeremet cu tot, nu avea. Şi mai era şi vto 
opt mii de Căzaci, polcul lui Misorodschi pol- 
covnicul. Că numai pre acesta l-au luat împă- 
raful cu sine, iar pre ceilalţi polcovnici căzăceşti 
nu i-au crezut şi i-au lăsat pre Nipru la Ceahrin 
cu loan Scoropadschi hatmanul lor. „Şi era şi o 
mie de Donţi şi vro şese mii de Moldoveni, cu 
cei ce slujia mai înainte vreme la Moscali. De 
toată oastea ca la cinzeci de mii. Și avea împăra- 
ful şi cinzeci şi doă puşce mari. Şi câtă oaste 
era, mai mult cra bolnavi, flămânzi, leşinaţi şi 
obosiţi. Iar Turcii era cu vezirul ca patru sufe 
de mii şi mai bine, fără de poedia Tăfarilor. 
Şi avea oasfea turcească patru sute de puşce 
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mari. Şi era oastea srijită bine şi hrănită, fiind 
în fara lor. 

Atunce Şeremet feldmarşal şi cu Dimitraşco 
Vodă din branişte de la Ţuţora dacă au oblicit 
că este împăratul în laşi, au lăsat oastea şi au 
mers la împăratul de s'au împreunat. Atunce au 
îmblat împăratul prin foate mănăstirile de le-au 
văzut şi din toate i-au mai plăcut mănăstirea 
Golia, zicând că are frei feluri de meşteşusuri, 
leşesc, srecesc şi moschicesc. Şi mult lăuda îm- 
păratul lucrurile, chipul şi toate obiceele Moldo- 
venilor, şi încă şi dobitoacele acestui pământ 
a Moldovii, zicând că sânt frumoase. 

Dimitraşco Vodă au făcut împărăției masă fru- 
moasă în curțile domneşti, în casa cea mare cu 
cină. lară când au fost să şadă împăratul la 
masă, nau vrut să şadă în capul mesii, ce au 
şezut în scaun lânsă masă, iară în capul mesii 
au pus pre Dimitraşco Vodă, după dânsul şi 
pre Golovchin Gravriil Ivanovici, apoi pre alți 
Shenerali mai sios, anume Dolhoruchi cel mij- 
lociu, Mihail Galicin cel mic, Sava Rosojinschi 
ministru, Şefer ministru, adecă visfernic, Ren 
Sheneral, Vejbah sheneral, Toma Cantacuzino 
spafar — că atunce fusisă din Ţara Muntenească 
şi feciorul lui Şeremet, iar Şeremet n'au şăzut la 
masă, că îndată s'au întors la obuz la Ţufora — 
şi alţii din brisadiri şi din polcovnici. Se ospătă 
şi se veselia prea frumos, cu vin de :Cotnar. 
Şi lăuda vinul foarte şi încă mai bine le plăcea 
vinul cel cu pelin. Și mult se mira cum spre 
partea lor nu se face vin cu pelin aşa bun. Dupre 
ce sau sculat de la masă, au venit şi boierii 
țării de sau împreunat cu împăratul. Şi le-au 
dires împăratul cu mâna lui tuturor câte un 
pahar de vin. Împărăteasa şi cu doamna şi cu 
Siupânesele ce se fâmplasă în laşi încă şedea 
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la masă în casa cea mică de se cinstea. 
Impăratul era om mare, mai înalt mai de 

cât toți oamenii, iar nu sros, zrăfund la față 
şi cam smad, oacheş şi cam arunca câfe odată 
din cap fluturând, și nu cu mărire mulfă şi cu 
pohvală mare ca alți monarhi. Şi îmbla de multe 
ori fie cum şi numai cu doă frii slugi, de era 
de srija trebilor. Şi îmbla pre şios fără de alai 
ca un om prost. lar afâta drasostfe arăfa împă- 
ra“ul căfră Dimitrașco Vodă, unde văzusă că 
Sau închinat de bună voia lui, că se tfindea cu 
amândoă mânile şi cuprindea pre Dimitrașco 
Vodă de srumaz şi-l săruta pe îaă, pe cap şi 
pe ochi, ca un părinte pre un îiu al seu. 

Aceasfa era când s'au împreunat în casa cea 
mică. Că afunce fiind în laşi în curțile dor 
mneşfi, într'o zi de dimineață numai ce au ieşit 
pre poarta despre srajdiuri pe sios, numai cu 
trii slugi ofiţări, şi au mers până în mănăstirea 
Triisfetitele tot pe şios. Şi intrând în biserică 
de o au văzut, îndaţă au sosit careta împărătească 
cu fot alaiul pre obiceiu. Şi ieşind din biserică 
din Triisfetitele, au purces de au mers de au 
văzut şi celelalte mănăstiri foate, precum mai 
sus s'au scris. 

Atunce lordachi Rusăt vornicul şi cu o samă 
de rude ale sale, cu Dimitraşco Racoviţă hat- 
manul şi cu Savil Zmucilă banul, au început a 
aşiungse cu clevetiri asupra lui Dimitraşco Vodă, 
zicând că nu este bine să fie domn vecinic pre 
neam în Moldova, ce este bine să se schimbe 
după cum va pofti țara, adecă precum sânt şi 
acum domniile de la Tuici. Deci împăratul obli- 
cind de această poftă a lor, au învățat pre Go- 
lovchin şi pre Rosojinschi, de au chiemat pre 
toţi boierii cei mari a Ţărei Moldovii la sazda 
lor, în casele Dediului spatarul lânsă curțile 

- 
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domneşti. Şi au început a le spune Golovchin 
cuvântul împăratului cătră boierii Moldovii, cum 
marele împărat sileşte să scoată această fară din 
robie de supt mâna Turcilor şi nu-i trebuie 
nimică de la dânsa să ieie, ce-i esfe voia să-şi 
facă pomană, fiind creştinii mâncaţi de păsâni. 
Si domniile să nu se schimbe înfr'însa, să se 
tacă cheltuială ca la Turci. Și alfe multe cuvinfe 
de adeverinţă cu milă ca aceste. Şi auzind boierii 
aceste cuvinte, toți s'au închinat şi au mulţămit, 
iar lordachi Rusăt vornicul cu ceata lui, pre- 
cum mai sus s'au scris, iară au început â strigare 
că nu-i bine să fie fot de un neam domn, ce să 
se schimbe domnii. Deci o samă de boieri ținea 
în partea lui Dimitraşco Vodă şi zicea că nuri 
bine să se schimbe domnii, ce să fie pre neam, 
să iasă zavistia şi cheltuiala din fară, iară Rusăt 
vornicul fot zicea şi strisa că este bine să se 
schimbe domnii. Şi se pricia ei în de ei înaintea 
lui Golovchin şi nu socotia că este lucru cu ru- 
şine. Atunce le-au răspuns Golovchin că într'alt 
chip nu se poafe. Şi au ieşit boierii cu acesf ră- 
spuns şi s'au dus pre la sazdele sale. Atunce au 
priceput Golovchin pre. boierii Moldovii ce fel 
de oameni pismătariți sânt şi cum nu se iubescu. 

Sculafu-s'au atunce Savil Zmucilă banul, ca- 
rele era învoit cu Iordachi Rusăt vornicul, şi 
s'au dus la Dimitraşco Vodă şi fla împăratul 
şi au pârit pre Iordachi Rusăt vornicul şi i-au 
spus foată faina. Deci împăratul s'au mâniat şi au 
făcut sursun pre Iordachi Rusăt vornicul la 
Soroca, iar pre Savil banul Zmucilă l-au făcut 
Dimitraşco Vodă postelnic mare, lar după ce 
sau întors Moscalii la fara lor, au luat şi pre 
Jordachi vornicul de la Soroca şi l-au dus la 
Chiov. Şi au fost la închisoare doi ani și poate 
fi acolo. ar fi perit la închisoare, numai au avut 
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noroc şi parte de Brâncovanul Vodă, fiindu-i 
cuscru lui Iordachi. Şi au stătut fare pentru 
dânsul la Poartă şi au asiuns la chihaia ve» 
zirului, şi au poroncit chihaia solilor moschiceşti 
carii era afunce la Poartă, anume feciorul lui 
Şeremet, şi au. scris feciorul lui Şeremet la ta 
tă-seu la Chiov şi cu această mijlocire l-au slo- 
bozit Moscalii de la închisoare. lară siupâneasa 
lui fâmplându-se de au fost fugit la acea vreme 
în Ţara Ungurească, acolo s'au fâmplat de au 
murit împreună şi cu o fiică a sa, care încă 
era losodită. 

Căutați, fraţilor, acum cum nu frece osinda 
pre slusa aceea ce se rădică asupra stăpânului 
seu. Că Dimitraşco Vodă mare bine îi făcusă 
lui Iordachi, că l-au scos de la închisoarea lui 
Nicolai Vodă din beciu, unde poate ar fi perit 
acolo, iară Dimitraşco Vodă frimețind înainte 
l-au slobozit şi l-au pus caimacam. Şi apoi şi-au 
dat şi o nepoată de sor după un fecior a lui 
anume Consfanfin şi l-au şi pus paharnic mare, 
fiind încă copil, nu de vârstă la boierie. mare. 
Ce este lucrul de mirat pentru Iordachi ce nu-i 
agiunsea, de se punea împrofiva lui Dimitraşco 
Vodă. Nu zic nimică, numai socotesc doară de 
era cu învățătura Brâncovanului Vodă, având 
Brâncovanul Vodă pismă vechie pre Dimitrașco 
Vodă de când luase pre fata lui Serban Vodă din 
Țara Unsurească. Că făcusă Muntenii lesătură 
să nu-şi deie fetele după Cantimireşti. Sau doară 
sândia Iordachi că i-ar aduce pre Mihai Voaă 
din Țarisrad, de l-a face domn aice în fară, să 
fie iară el alfa şi omesa, după cum era şi mai 
înainfe vreme, de stăpânia domnii de la Turci? 
Au cine-l şfia ce sândia? 

Împărăţia Turcului înțălegând de Moscali că 
vinu mulțime, fare s'au însrijit că se va rădica 
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toată creştinăfatea de toate părțile asupra lui. 
Şi au şi trimes de olac de au chiemat pre sfinția 
sa preasfințitul părinte Chir Hrisantos patriarhul 
Ierusalimului şi au zis ca să scrie o carte la Brânc 
covanul Vodă domnul munfenesc, ştiind împă- 
ratul că avea prieteșus patriarhul cu Brâncova- 
nul Vodă şi Brâncovanul Vodă iară avea prie- 
teşus vechiu cu Moscalii. Şi să scrie Brâncovanul 
Vodă şi să frimită un om a lui la Moscali să facă 
pace, şi va lăsa Turcul hotar Moscului Dunărea. Şi 
pre acea voroavă au frimes Brâncovanul Vodă pre 
Machedon comisul aice în Iaşi la împăratul Mo- 
scului pre socoteala Turcului. Ce n'au priimit 
nici de cum împăratul moschicesc să facă pace 
— neșfiufor sândul omului la ce îl aduce!-—, 
stând vârtos Toma Cantacuzino. spatarul şi cu 
Dimitraşco Vodă să nu facă împăratul pace, mai 
mult în pisma Brâncovanului Vodă. 

Toma spatarul Canfacuzino fiind văr primare 
Brâncovanului Vodă, îl ținea Brâncovanul Vodă 
ca pre un fiu al său. Și-l făcusă și spatar mare 

„în Ţara Muntenească și multă milă şi drasoste 
şi cinsfe arăta cătră dânsul, țiindu-l mai în frunte 
de cât pre toţi boierii săi. Iar el au lăsat pre 
Brâncovanul Vodă şi au fugit aice la Iaşi la îm- 
păratul moschicesc, socotind că a fi el domn în 
Tara Muntenească în locul Brâncovanului Vodă. 
Şi au început cătră împăratul a pârire tare pre 
Brâncovanul Vodă, zicând că trii sute de punşi 
de bani ce au triimes împăratul la Brâncovanul 
Vodă să facă oasfe şi să cumpere pâne şi să 
iasă întru întimpinarea oştii moschiceşti la Făl- 
cii, —să se lese împăratul de acea nădejde, că 
nu sânt nici unele de acele. Ce se adevereşte 
că îmblă cu vicleşus, că nici. oaste face, nici 
pâne cumpără, nici el va să vie înaintea oşfii la 
Fălcii. Ce sfatul lui esfe, de a vedt că batu Mo- 
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scalii pre Turci, el să se închine cu foată fara 
lui la Nemţi. Deci Toma văzând acel sfat a Brân- 
covanului Vodă că este aşa, s'au vorovit cu un- 
Chii lui, cu Constantin Canfacuzino stolnicul și 
cu Mihai Cantacuzino spatarul, şi cu alți boieri 
de fară, să vie el înainte să deie știre împărăției 
fale. „Că foată fara este bucuroasă să se închine 
la împărăția ta, numai Brâncovanul Vodă nu 
priimeşte şi face pedecă fufuror. Și optspre- 
zece mii de Sârbii ce sânt în capul?) ărei 
Munfeneşti vra să vie la împărăţia fa, şi i-au 
poprit Brâncovanul Vodă şi nu lasă pre Sârbi 
de cei ce slujescu la Nemţi să vie”. Şi au cerșut 
Toma spatarul la împăratul oaste să-i deie, ca 
să meargă să lovească Brăila să o ieie, și atunce 
auzind Muntenii şi oasfea Brâncovanului Vodă, 
fofi or alersa la dânsul la Brăila şi Brâncovanul 
Vodă va rămâne singur. Şi a stringe bucate multe 
şi a ieși înaintea împărăției la Fălcii cu toată oa- 
stea muntenească şi cu zahară. Şi așa au stătut şi 
Dimitraşco Vodă întru agiutor Tomii la aceste 
vorbe în pisma Brâncovanului Vodă, ca să-i facă 
rău. Şi nu socofia că mai mult îşi face lui rău, 
că-şi răşchiră oaste şi la greu n'a avea cu ce 
să se bată. Care mult i-am zis eu lui Dimitraşco 
Vodă în taină să lasă pisma Brâncovanului Vodă 
şi să nu-şi răşchire oaste, că pre urmă mult se va 
căi şi nimică nu va pute folosi, precum zice 
filosoful: „Căinfele cele de pre urmă întru ni- 
mica sânt”. Deci împăratul îndată au poroncit 

-de au ales aste, care era mai frunte de Moscali 
şi un polc de Moldoveni, cu Ren sheneralul 
şi cu Cropot brisadirul, şi i-au pornit cum mai 
în srabă. Şi i-au zis împăratul Romii că de nu 
se va închina Brâncovanul Vodă, îl va face pre 

379) cap = „capăt, margine, hotar”. 
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dânsul domn în Ţara Munfenească, iar de se 
va închina Brâncovanul Vodă, pre dânsul atunce 
îl va face sheneral, de nu va asculta nici se va 
teme de Brâncovanul Vodă. Aşa aducu tinere» 
file pre om când au prea. multă voie şi des- | 
merdăciune. la un sfăpân, precum au avut şi 
Toma spatarul la Brâncovanul Vodă, că la cea 
de apoi s'au înstrăinat de neamul său și de 
binele său cel mult şi au murit în țări străine. 

Dupre aceste împăratul a fria zi au purces 
din laşi la Prut la oastea sa. Şi au poftit şi pre 
Dimitraşco Vodă să vie cu dânsul și să-şi ieie 
cu dânsul cinsprezece boieri, pre cari-i vor plăce 
lui să-i cinstească acolo. Și să meargă şi mitro- 
politul fărei să slujească acolo lifurshia în: bi- 
serică de cort. Şi-au pus de au cumpărat şi câ- 
feva vase de vin, să fie de cinstit oştenii—că 
atunce era mai înainte cu două zile de sărbătoa- 
rea de zioa Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel în 
post —, să facă în loc de praznic cum se zice 
la noi. Şi fiind şi numele lui Petru, avea obiceiu 
el de făcea şi înfr'alți ani slujitorilor lui masă. 
Deci Dimitrașco Vodă s'au sculat a doa zi şi 
şi-au ales boieri pre cine au socotit, împreună. 
cu mitropoliful Ghedeon. Şi s'au dus la obuz 
şi au slujit mitropolitul liturghie în biserică de 
corf, iară oastea era sfrinsă şi era făcut ca un 
ocol mare, mai mare decât cuprinde curtea do- 
mnească din laşi. Mai ca pe de doă ori de cumuri 
curtea domnească, așa era acel ocol. De o parte 
era drăşănimea și de o parte fot puşcele cele - 
mari înşirate. Deci dacă au slujit liturghia mitro- 
politul, au început a slobozire puşcele cele mari 
pre rând foate câfe una, până în cincizeci şi 
doă. Că atâtea avea luate împăratul cu sine. 
Apoi au început a slobozire drasănimea flin- 
fele, însă nu tof odată, ce începusă a slobozi 

295



de o parte, mergând focul slobozind din om 
în om împresiur. Ca cum ar merse fulgerul, 
aşa mergea focul împreşiur. Şi era cinci rân- 
duri fot drasuni de drasuni. Apoi au mers la 
conac. Şi acolo au înfins vro cinci şese corturi, 
unul lângă altul, de se finea tot unul, și au pus 
masă supt acel corf sios pre pământ şi au săpat 
şanţ de slobozit picioarele în sios. Şi au şăzut 
împăratul şi cu Dimitraşco Vodă şi cu toţi she- 
neralii câţi era şi brisadirii şi polcovnicii şi 
căpitanii, şi pre de o parte de la al cincele 
boierii moschiceşti mai sios şedea şi cei cinspre- 
zece boieri moldoveneşti fot dearândul, cineş 
dupre cinstea şi boieria sa. Şi era într'o Miercuri 
în post, şi au mâncat toţi carne pentru libovul 380) 
împăratului creştinesc. Şi i-au cinsfit împăratul 
prea bine şi frumos. Şi mai pre urmă ne au în- 
chinat singur împăratul cu nişte vin a lui de 
la . Franţuji, care îndată cum au băut, cum au 
mărmurit toţi de beţi bând de acel vin. Şi n'au 
mai ştiut cum au dormit înfr'acea noapte şi do- 
mnul şi boierii. 

A doa zi s'au tocmit şi boierii cu Dimifrașco 
Vodă, şi mitropolitul, şi i-au făcut foţi scri- 
sori la mână. Și au iscălit toți şi sinsur împă- 
ratul. Şi au purces la laşi Dimitraşco Vodă şi 
sinior Sava Rosojinschi, şi au strins şi pre alți 
boieri şi arhierei carii nu se fâmplase la cinste 
la Prut. Şi au întrat în biserica domnească pre 

- poartă şi au cânfat un paraclis, şi după pa- 
raclis au cefit catasfihul cel de focmală ce au 
făcut lui Dimitraşco Vodă. Şi au priimit fofi; 
şi ceilalți boieri carii nu se ftâmplasă la Prut. 
Şi au iscălit toţi, tot pre poncturile cele ce le-au 
friimes împăratul pre Luca visternicul, precum 

380) libov = „dragoste”; peniru libovul=— „de dragul” 
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s'au pomenit mai sus. 
Aşa era sfatul, să meargă tot cătinel, zăbă- 

vind, doară se va înfoarce şi Toma de la Brăila 
cu ceea oasfe cu Ren sheneral şi vor veni şi 
Leşii din sus. Şi or mai sfrinse şi vite, că tri- 
mesăse slujitori pin fară de lua a cui săsia vite, 
şi tără de voia lor, şi le da bani. Dar în scurtă 
vreme au şi venit veste de la Lupul vornicul că 
au ftrecut vezirul Dunăre şi vine în sus. Deci 
împăratul înfâi se cumpănia să întoarcă oastea 
înapoi, să ieie pre la Iaşi la Siret în sios la 
Focşeni, apoi au văzut că nu-i dă mâna, că 
obuzul lui Şeremet asiunsăse în sura Jijiei. Ce 
s'au lăsat de acel sfat şi au frecut Prutul toată 
oasfea în ceasta parte. Şi au luat în sios cum 
mai de sârg, să asiunsă la Fălcii. 

Atunce au văzut împăratul că s'au sreşit unde 
au frimes pe Toma şi şi-au împărțit oasfea, 
şi au răpezit să se întoarcă. Ce n'au apucat, 
că Toma asiunşea atunce la Brăila. Iară Toma 
după ce au asiuns la Braila, a tria zi au şi luat 
cefafea Brăilei şi au început a sfrinsere zahară, 
să o pornească la Fălcii. Şi au început a veni 
la dânsul multă oaste, precum se apucasă Toma 
cătră împăratul. Şi au scris cărți înapoi la îm- 
păratul, de i-au făcut ştire. Numai Lupul vor- 
nicul au prins acele cărți şi le-au frimes la ve- 
zirul, ca un împedecător de binele creştinilor. 
Și Moscalii nu ştia nimică că au luat Ren she- 
neral cu Toma Brăila. Brâncovanul Vodă încă, 
după ce au auzit că au dat Moscalii oaste Tomii 
şi merse la Brăila, s'au mâniat şi n'au vrut să se 
mai posoare în gios şi zaharaoa ce o pornisă 
înainfea Moscalilor la Fălcii au poprit-o. S după 
ce s'au bătut Turcii cu Moscalii şi s'au împacaf, 
apoi au frimes-o oşfii turceşti. Şi banii ce-i friime- 
săse împăratul moschicesc Brâncovanului Vodă, 
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să facă oaste şi zahară, precum sau pomenit 
mai sus, după ce s'au întors Moscalii la fara 
lor, le-au triimes Brâncovanul Vodă banii. 

Pre aceea vreme se rădicasă doi boieri Sârbi 
de la marsinea Bosnii şi sfrinsăse ca la două- 
zeci de mii de oaste și mai bine, toată Sârbimea, 
cu îndemnăturile Moscalilor. Și multă răutate - 
făcea Turcilor despre aceea parte de loc. Nu- 
mai n'au finut mult și nau apucata se înfe- 
meia, că după ce s'au băfut Turcii cu Moscalii 
atunce la Stănilești şi după ce s'au împăcat, 
apoi au şi răpezit vezirul nişte pași ai lui şi au 
spart pre acea oaste. lar boierii acei pre urmă 
sau dus la Petriburs la împăratul moschicesc, 
neputând trăi la locul lor, şi i-au miluit îm- 
păratul şi le-au daf safe, să trăiască acolo la 

osc. 
Impăratul Moscului neștiind rândul locului 

acestuia, așijdere şi Dimifrașco Vodă nu şfia,- 
fiind de copil mic în Ţarisrad. Şi cu venitul la 
lași şi cu cele cinsti şi fefericii3%:) multe se 
hămeisă, de nu se putea să se mai srijească ni- 
mică. Şi precum esfe firea Moscalilor femătoare 
de vicleşus, cu nime nu se sfătuia din boierii 
Moldovii, numai cu Dimitrazco Vodă. Așijdere 
şi Dimitraşco Vodă, văzându-se în cinste mare 
de la Moscali, se văfnosise55) şi cu nime nu 
se mai sfătuia, ce ţinea pre Turci istoviţi de fot 
de Moscali. Ca cum ar lua oarecine cârpa unei 
femei din cap, aşa ţinea ei că or lua şi or bafe 
puterea împărăției turceşti. Şi au purces oastea 
nefocmită în şios, carii cum putea, — oastea mol- 
dovinească de la fefericiea cea din laşi siumă- 
fate împrăştieți pre la bejenii, să se mai gri- 

381) tefericie — „distracţie, petrecere, recreare”, 
382) a se vălnosi=—,a se face mândru”. 
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jească de bucafe, alţii pentru jacul, precum sânt 
Moldovenii sata la jacuri. 

Atunce s'au făcut trei obuzuri. Un obuz, ca 
vro şepfe mii de oasfe, mergea înainte uşori 
cu lanăș sheneral, al doiele obuz, ca vro cinspre- 
zece mii de oaste, mersea cu împăratul şi cu 
Şeremet şi cu Dimitraşco Vodă, al treiele obuz 
mai pre urmă, cu foată sreimea pedestrime, mer” - 
sea Repnin sheneralul. Şi aşa mergea de departe 
un obuz de altul, cale ca de doă ceasuri. lară 
din sura Jijiei până în sura Sărăței pe Prut se 
fâmplase acel loc fot mâncată iarba de lăcuste, 
cât era numai pământul, de nu avea ce mânca 
caii. Deci cele doă obuzuri ce era mai uşoare, a 
împăratului şi a lui lanăş gsheneralul, s'au de- 
părfat înainte, ca să asiungă la sura Sărăţii 
unde era iarbă. Și silia să asiungă acolo şi să 
aştepte sreimea. Deci rămăsăse obuzul cel cu 
pedestrimea departe înapoi de cele doă obu- 
zuri, fiind oastea leşinată şi bolnavă, şi ca 
vro sută de care pline de oameni bolnavi şi pre 
alții îi mâna cei mai sănătoşi denapoi ca pre 
vite. - 

Atunce oastea moschicească cum mergea în- 
şirată pre de ceasfa parte de Prut, iar Tătă- 
timea era pre de ceea parte, trecuse de coada 
oşfii moschiceşti în sus pre câmp. Se vedea fo- 
curile ca stelele. Și nu trecea TLăfarii din ceea 
parfe la Moscali dincoace, nici Moscalii ceştia 
dincoace nu trecea la Tătari la ceilalţi dincolo, 
nici făcea zăhăială nimică unii altora. lară oa- 
stea moschicească arăta preste samă de multă, 
fiind care multe. Şi Tătarii încă aştepta de or 
bate Moscalii pre Turci, să se închine şi ei la 
Moscali. 

Deci cum au sosit lanăş sheneral într'o Sâm: 
bătă spre ameazăzi, în luna lui lulie în 6 zile, 
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împrofiva surii Sărăţii lânsă o baltă, de au des- 
călecat ca în laturi de Prut, iară Turcii au şi sosit şi ei împrotiva lor la Prut şi au şi făcut frei poduri şi au început a trecere Prutul în ceasfa parte. Deci lanăş sheneral au scris la 
împăratul să păzească să vie mai fare, să se afle până în ziuă toată oastea la un loc, sau el să 
se întoarcă înapoi la noapte, că Turcii sânt mulți 
şi na pute el să le stea împrotivă cu câtă 
oaste are, să-i sprijinească, şi poate să-l spargă. 
Împăratul după ce au văzut scrisorile lui lanăş 
Sheneral, au socotit că el cu obozul lui ce esfe lângă dânsul poate să asiunsă la noapfe, dar 
pedestrimea este departe înapoi, nici a doa zi na agiunge. Că era pe la Răbâie, iar împăratul 
era în sura Pruteţului la casele banului. Deci 
au socofit şi au scris la lanăş să se rădice la 
noapte, să vie. înapoi la obuzul lui. Deci Ianăş 
Sheneral, cum au văzut scrisorile împăratului, 
Cări scrie să se întoarcă înapoi, cum au înnop- 
fat la doă trei ceasuri de noapfe, au şi purces 
înapoi. lară Turcii auzind huietul carelor, şi-au şi făcut spaimă şi au şi început să fusă. Iară un paşă au zis vezirului că vuietul se pare că 
se duce, iar nu vine. Deci fiind un bulucbașă, 
de neamul său Sârb turcit de la Bosna, anume 
Colceas, şi-l friimesăse să mearsă să vază. Şi 
cum s'au dus, au şi luat limbă că fuse obuzul. 
Și așa au încetat Turcii de a fugi şi vârtos au în. 

„ceput a trecere Prutul foată noaptea. Iară Col- 
ceas dintru acea limbă au asiuns cu vreme de este 
acum paşă la Hotin. 

Deci obuzul lui lanăş sheneral întru acea 
noapfe au mers cu pace şi au sosit până în ziuă 
la obuzul împăratului în sura Pruteţului la ca- 
sele banului, iar Turcii a doa zi, Duminică di- 
mineața în luna lui Julie în şepte zile, venia 
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care cum putea în puferea cailor. Atunce au 
scos Moscalii afară din obuz vro patru mii de 
Moscali mai sios pe lânsă balta Pruteţului, ca 
îrii patru pistrele de săgeată, şi au ieşit şi Mol- 
dovenii împrotiva celor patru mii de Moscali, 
alăture mai pre despre câmp şi cu Dimitrașco 
Vodă, şi cu puțintei Donţi şi Căzaci alăture cu 
Moscalii. 

Deci Turcii au și început înfâi cu Moldovenii 
a-şi da palme şi a se hărăţi. Ce până au început 
Turcii a se înslofi, sta oarece bine şi bieţii Mol- 
doveni, macar că era oaste de strinsură, nesri- 
jiți bine şi fără de arme şi neînvăfaţi la războiu, 
că ei nu avusăse oaste de demult. lar apoi înslo- 
tindu-se Turcii mulțime, nu mai putea să fie 
războiul, că Turcii avea tot foc şi cai buni, iar 
Moscali călări cu foc denapoia Moldovenilor să-i 
răfuească nu era. Că călărimea cea cu cai buni 
o frimesăse împăratul cu Toma la Brăila. Ce 
le-au căutat numai a dare dos asupra obuzu- 
lui. De mirat era încă şi câf stătusă de s'au 
bătut, ce putincioşi era ei să se bafă cu oaste 
furcească. 

Atunce Turcii văzând că Moldovenii au dosit 
la obuz, au început a dare năvală asupra celor 
patru mii de Moscali ce era afară de obuz şi 
a Donţilor. Deci aşa le da năvală, cât se părea 
că or trece Turcii cu caii preste dânşii, iar 
Moscalii îi sprijinia tare din foc. ar pre Donţi 
şi pre nişte Căzaci îi purta tot vârtej prin pre- 
siurul Moscalilor, numai să-i deslipească de lânsă 
Moscali. Ce avea noroc de balta Pruteţului, că 
era de o parte de dânșii, că i-ar fi deslipit de 
lângă Moscali. Atunce văzând că Turcii fot se 
adaosu, le-au căutat numai şi acelor patru mii 
de Moscali de au venit iară la obuz, şi cu acei 
Donţi şi puţini Căzaci. 
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Deci până în sară întru acea zi Duminică tot 
venia Turcii vârtos din sios şi se așăzasă pre 
coasfă la deal, iar Tătărimea tot trecea în sus 
spre Huşi drept pradă pre la bejănii ca lupii. 
um ar trece nişte lăcuste, aşa trecea de mulți. 

Ce cum da Turcii câfeodată năvală la obuz, dar 
îi împroşca Moscalii. Și obuzul şedea pre lânsă 
balta ce se chiamă Prufeţul alăture oasfe înşi- 
rată. leşia hărăți355) din oastea moschicească 
şi de la noi Moldoveni şi de la Turci, de se hă- 
răţia până ce au însăraf. 

lar obuzul cel mare moschicesc au fot venit 
la un loc să se împreune cu obuzul împăratului 
şi nau pufut într'acea zi să asiunsă, ce numai 

"până la Stănilești au venit. lar împăratul văzând - 
că nu mai vine obuzul cel mare pedesfrimea, fare 
s'au îngrijit. Atunce m'au chiemat pre mine, fiind 
hatman, şi mi-au zis: Cufeza-voiu eu cu doă sufe 
de draguni şi cu o sută de Moldoveni să-l scot 
pre măria sa şi pre împărăfeasa, că va pută 
merge calare, să-i scot în Jara Unsurească — 
că în Ţara Leşească nu cufeza, că-i scria împăra- 
tului cneazul Dolhoruchi din Ţara Leşească că 
Leşii îi sânt neprietini şi au strins oasfe nu ca 
să-i deie asiutor, ci ca să-i sfeie improfivă — 
şi să lese pre Șeremet şi pre Dimitraşco. Vodă 
în urmă cu obuzul, să se bată cu Turcii? Ce eu 
i-am răspuns că esfe un lucru prea cu srijă 
mare a ispiti, căci astăzi foafă zioa au văzut 
măria sa cum au trecut Tăfarii şi Turcii fot în sus, 
ca cum ar merge niște lăcuste. Cine îi ştie cât 
loc or fi cuprins în sus şi noi în ceasfă noapte 
sau om puf€ să ieşim dintrînşii sau ba. Apu- 
cându-ne zioa, este un lucru prea cu pri- 

383) hărăț — „luptător îusărcinat de a provoca ușoare 
încăierări”. , 
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mejdie să lăsăm oasfea cea multă şi să mer- 
sem cu o mână de oameni. Măria sa esfe 
împărat, şi este un lucru toarfe cu srijă să 
nu cadă la vre o primejdie. Că de ar fi un om 
mai de sios, de s'ar tâmpla şi primejdie, n'ar îi 
atâta lucru mare. Deci împăratul auzind aceste 
cuvinte ale mele, au socotit şi el că-i zic bine şi 
nu s'au cufezaf. Şi îndată s'au rădicat împăratul 
cu obozul lui de acolo de lângă casele banului 
şi au purces noaptea în sus prin înfuneric de nu 
se vedea mâna. Şi au mers toată noaptea şi până 
în zică au asiuns la Stănilești supt deal. lar de 
focurile Turcilor şi a Tăfarilor era cuprinsă foafă 
costişa până pre supt pădure, fof câmpul acela 
până în Huşi. lar Turcii şi Tătarii de la focuri 
auzia hreamătul obuzului şi nimică nu se clin- 
tia de la focuri, ca cum ar fi fost nişte oameni 
morți, până în răvărsatul zorilor. 

lară când au fost în răvărsatul zorilor de în- 
cepusă a se lumina de zică, Luni, afunce sau 
fimpinat împăratul cu toată sreimea pedestri- 
mei ce era la obuzul lui Repnin sheneral în sat 
la Stănileşti. Deci îndată cum s'au fimpinaf, au 
şi început pedesfrimea a se înşira cu părcanele 
în spate, un rând pre de o parte a taberei, alt 
rând pre de altă parte, iar obuzul împăratului 
tot păzia de înfra în mijloc în celalalt obuz în 
pedestrime. Ce n'au apucat a înfra foafe carele 
împăratului în celalalt obuz în pedestrime, să 
se încheie părcanele, şi au şi lovit Turcii şi cu 
Tătarii denapoi obuzul. Și aşa au făcut un chiot 
mare şi au dat o năvală straşnică, cât au rumpf 
vro sută de care şi le-au luat, care care nu apu- 
casă a înfra în părcane, Şi înfr'ace!e care ce au 
luat Turcii, s'au fâmplat de au luat şi vro trei 
căruțe pline de bani împărăteşti. Mai dat-au 

"şi alții năvală în coastele obuzului din sios şi alții 
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în coasfele obuzului din sus. Ce acei n'au putut 
strica nimică, mai mult şi-au stricat lor, că era 
părcanele înşirafe şi tocmite bine. 

Deci cum au dat năvală Turcii, iar Moscalii au 
şi slobozit părcanele la pământ şi au slobozit toţi 
odată focul înfr'înşii. Şi aşa cădea Turcii, ca 
când ar cadă niște pere coapte dintr'un păr 
când îl scutură oamenii. Iară bieţii Moldoveni 
cât se pufuse ţină la un loc de sfeasuri, de nu 
se răsipisă noapfea prin obuzuri, ei mergea îna- 
intea obuzului afară din părcane. Deci Turcii 
văzându-i afară din părcane, aşa le-au dato 
năvală ca o noajă3%%) de lupi înfr'o turmă de 
oi. Ce Moldovenii neputându-i sprijini, au şi 
plecat fusa înapoi asupra obuzului, iar Turcii 
Sonindu-i, pre carii cum îi agiunsea, îi lua în 
sulife şi-i omoria. Și se făcea mare chiot. Deci 
asiunsând Moldovenii în fruntea obuzului, iar 
Moscalii n'au vrut să le deschidă părcanele, ca să 
între înlăuntru în obuz, ce le-au făcut semn de 
au purces alăture cu obuzul a fuşire şi la siu- 
măfafe de obuz le-au deschis părcanele, de le-au 
făcut poartă. Şi au început Moldovenii a înfrare 
prin coastele obuzului în obuz. Iar Turcii tot îi 
Sonia ca niște lupi pre lânsă obuz, iar Mo» 
scalii sta de-i privia până s'au apropiat Turcii 
aproape şi au întrat Moldovenii mai toți în obuz. 
Atunce Moscalii aflând vreme, odată au slo- 
bozit focul din poarta ce o făcusă până în frun- 
fea obuzului şi aşa au oborit pre Turci, ca cum 
i-ar mătura cu o mătură. 

Apoi Turcii s'au spăriat a mai da năvală la 
obuzul moschicesc. Ce mergea pre departe, ca 
la o mie şi mai bine de paşi bărbătești; fără cât 
numai ce ieşia de se hărăția câte doi trei, şi de 

'384) noajă — „potaie”. 
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la noi aşijdere, de se lovia cu dânșii, şi din ofi- ferii moschiceşti, şi din Moldoveni. Că ofițerii 
moschiceşfi mergea tot pre dinafara părcanelor, -” cineş drept sfeasul său. Iar pre dinlăuntru, ală-: 
fure cu părcanele, mersea câte cinci rânduri: +, de draşuni pedestri şi în mijlocul lor carele şi - : altă oaste. Iar în coada obuzului, denapoi, se fof.. 
bătea vârtos cu Turcii, că începusă a aşiunge: 
şi pedestrimea turcească inicerii. Deci mergea - . 
câte puţinel şi iară sta de aştepta pre cei din - 
urmă, că cei din urmă avea sreu mare, bătânidu-se neconfenif. Şi când sta obuzul, Moscalii avea 
câte o pușcă mare pe la sfeasuri şi unde vedea 
câte un buluc 585) de Turci, câte zece cinsprezece 
la un loc, ei și înforcea câte o puşcă cu căruța 
şi da în Turci. Şi așa îndrepta pușca de bine, cât nu era nici odată să nu lovească ori cal 
ori om. 

Deci aşa au mers Luni foafă zioa până în vre- mea chindiei, de la Stănileşti de supt deal până la Prut. Şi dacă au sosit la Prut, au mai ră- 
suflat oarece la apă, că toată zioa nu băusă apă 
nici ei, nici caii lor. lar Turcii în scurtă vreme 
au început a se îmmulţire preste samă şi au asiuns şi vezirul cu toată puterea, Şi de ceea 
parte de Prut încă au început a sosire oaste turcească şi Leşii a lui voievoda Chiovschi. Şi era un deal mare împrotiva obuzului moschicesc 
de ceea parte de Prut şi nu putea oastea fur- cească să se pogsoare la vale, să se apropie de Prut, de reul puşcilor moschiceşfi, că-i împroşca 
Moscalii prea tare. Norocul Moscalilor era că 
nu avea lurcii de ceea parte puşce mari, acei din deal dinpotriva obuzului, că ar fi sfricat 

  

d
 

    

385) buluc = „unitate tactică, detaşament corespunzând cam unei companii de soldaţi”, „ceată, steag, grămadă”. 
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rău obuzul moschicesc. lar de ceasta parte, se 
pusăse Turcii în dosul unor spini şi făcea stri- 
căciune Moscalilor de după spini. Împăratul au 
poroncit de au ieşit din obuz toţi Moldovenii, 
de au dat năvală Turcilor la spini şi i-au sonit 
pre Turci de la spini. Și s'au mai mărit părca- 
nele de au cuprins spinii înlăuntru în obuz. 

Atunce au prins şi pre un Turc viu şi l-au dus 
la împăratul. Şi acel Turc au spus împăratului 
câtă oaste turcească esfe, o sută doăzeci de mii 
de iniceri pedestrime şi doă sute şi cinzeci de 
mii spahii călărime şi patruzeci de mii sirden- 
Shisti, carii sânt siuraţi de mersu înainfea răz- 
boiului; aşijdere și hanul din Crâm şi cu sultanul 
din Buseas cu Tăfărimea şi voievoda Chiovschi 
cu Leşii și cu Şvezii, câţi or fi de mulfi nu şfie. 
Și au mai spus că au venit cărți de la împăratul 
furcesc, scriind la vezirul, de a socofi că nu va 
pute birui pre Moscali, să caute să facă pace 
şi ce ar cere Moscalii să le deie, să nu se bată. 

Deci împăratul moschicesc înțălesând vorba 
acelui Turc, au pus pre Şeremet de au scris 
o carte de la dânsul la vezirul într'acesfa chip, 
precum: „Noi am avuf pace cu voi şi voi v'ați 
potrivit craiului Şvedului, de aţi trimes pre hanul 
şi pre sultanul de au prădat astă iarnă în fara 
noasfră fără de nici o vină. Şi încă n'au asiuns 
cu afâfa, şi fe-ai sculat acum şi măria fa cu 
foată puterea de vii asupra noastră. Deci îm- 
păratul nostru oblicind de această faptă, m'au 
ales pre mine cu această oaste să ies înainte 
întru înfimpinarea măriei tale, ca să stau să 
vorovesc cu măria fa şi să punem la o cale 
pentru această pradă ce ne-aţi făcut, ca să fa- 
cem pace. Că noi nu sântem bucuroşi ca să 
stricăm pacea, că noi finem pace, iar mătria fa 
cum ai văzut oasfea mea, cum ai prins a bate 
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şi nu sfai să vorovim. Penfru aceasta fe pof- 
fesc să-mi faci ştire, să ştiu cum oiu scrie la 
stăpânul meu, la împăratul, căci eu n'am venit 
pre bătaie, ce pre pace”. Infr'acesta chip au scris 
cartea,cu numele lui Şeremet, tăinuindu-se îm- 
păratul moschicesc că nu-i în obuz, şi au dat-o 
la acel Turc şi așaşi atunce Luni sara l-au trimes 
la vezirul. lurcii atunce sara au făcut dova, 

„după cum li-i obiceiul de strisă cu toții tare 
când facu dova, adecă se roasă lui Dumnezeu, 
iar împăratul moschicesc dacă au auzit aşa, în 
Srabă au sărit, sândind că au dat năvală Turcii 

„de i-au spart obuzul, şi întreba ce esfe. lar Di- 
mitraşco Vodă au spus că facu Turcii rusă la 
Dumnezeu, iar împăratul s'au zimbit a ride şi 
au zis: „Macar că sânt păgâni, dar se roasă şi 

“ei tare lui Dumnezeu”, 
Deci cum au isfovit Turcii dova, s'au și apu- 

cat a dare năvală de trii patru părți în obuzul 
moschicesc. Şi așa se băfea câte un ceas şi mai 
bine finea năvala, iar Moldovenii şedea acolo 
în mijlocul obuzului ca cum ar şede la casele 
lor, aşa nu avea nici o srijă. Că puşcele turceşti 
nu le meştferșusuia bine şi trecea preste obuz. 
Și arunca Turcii şi cumbarale de cele mari, şi 
suindu-se sus, nu apuca să cadă jos şi se spăr- 
sea. Și de şi cădea vreuna, cădea în laturi şi nu 
nemeria în obuz. Şi când sta câte odată bataia, 
atunce şi începea frimbifile moschiceşti a zicere 
şi pre afâta cunoşteam că n'au spart Turcii obuzul 
moschicesc. Şi așa toată noaptea s'au bătut. Zicea 
împăratul moschicesc că are și el doă cumbarale 
de cele mari, făcute cu alt meşterşus, cu otravă, 
care îl ţinea una câte cinzeci punsi de bani, 
şi se căia că n'au luat mai multe. Că acum ar 
arunca şi el vre una, dar n'are la cine arunca, 
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că ordia 3856) Turcilor încă nu era strinsă să fie 
aşăzafă la un loc. Că acel fel de cumbarale sânt 
nu numai hierele ce sânt întrînsele să fie ofră- 
vife, ce şi mirosul pre cine asiunse cade de 
moare. Ce oricum, dimineaţă dintracele doă 
cumbarale a arunca una unde a vedea ordia 
Turcilor strinsă. 

Dimitraşco Vodă îşi lăsasă doamna în laşi cu 
un polc de Moscali şi cu vro doă sute de Căzaci, 
zicând şi împăratul că-şi va lasa împărăfeara-şi 
în laşi. lar apoi n'au lăsat-o, ce au luaf-o cu 
dânsul, iar doamna au rămas în lași. Zisu-i-au 
atunce câțiva boieri să nu-şi lasă doamna în 
laşi şi mai vârtos i-am zis eu să o frimiță la 
Hotin. sau la Cameniţă. Că fiind vreme de ne- 
pace şi de s'a fâmpla vro primejdie, îi va fi 
cu Steu, că nu va avea nici vezefei, nici slugi, 
şi cine ştie cum sa tâmpla, iar de va fi pre 
voia cteştinilor, lesne-i va fi a se înfoarce să 
vie la laşi. lar Dimitraşco Vodă s'au mâniat şi 
mi-au răspuns să-mi ieu eu muierea de mă tem, 
să o frimit unde mi-i voia, iar el pe doamna 
din laşi na clăfi-o nicăiri. lar apoi, după ce 
au văzut că au încungiurat Turcii obuzul, el 
tare s'au spăriat că ar fi trimes Turcii niscai 
oaste turcească la laşi şi-i vor luă doamna şi 
coconii. Şi plângea şi întreba în toată oastea 
cine s'ar afla un voinic să iasă pre furiș, să se 
sloboadă la Iaşi, să deie ştire doamnei să fusă. 
Şi-i va da pentru acea slujbă o sută de salbini 
de aur sau şi doă, şi nime nu cufeza să se apuce 
să mearsă. Apoi Dimitraşco Vodă, văzând că 
nu se şăseşte nime, se ispitia el singur să mearsă 
şi cu Brahă căpitan de dărăbani. Şi îşi găsise 
şi cealmale 357) şi haine turceşti să se îmbrace, să 

386) ordie== „tabără, armată”. 
387) cealmă — „turban”. 
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iasă noaptea din obuz, să între în oastea turcea- 
scă, ca doar ar pute străbate la laşi la doamna, 
să o ieie şi să fugă. Ce din obuz nu putea ieşi 
nime, că nu-i lăsa Moscalii la părcane fără de 
ucaz. Și s'au dus Dimitraşco Vodă şi la împăratul 
de i-au spus ce va să facă şi au cerşut ucaz. Ce 
împăratul n'au vrut să-i deie ucaz şi i-au zis 
că poate să-l prindă Turcii, şi l-or omori; iar 
la asi sau or fi mers Turcii sau ba, iar aşa 
dacă l-or prinde, l-or omori şi pre dânsul şi 
or merge apoi şi la laşi. Şi să nu se feamă, că 
de or şi merse Turci la laşi, nimică n'or strica. 
Ce el avea srijă şi mare jăle, şi nu numai cel, 
ce şi noi cu fofii câți ne era casele în Iași. 

Rusăm pre dumnevoastră, iubiților cetifori 
tineri, să luaţi sama acesfei scrisori, că de sar 
tâmpla vre odaţă să mai vie nişte lucruri ca aceste 
în fara noastră a Moldovii, să vă ştiţi chiver- 
nisi, să nu păfiți şi voi ca şi noi. 

Moscalii la Turci nici odată năvală nu mai da, 
ce tot Turcii da năvală la Moscali, până îşi isto- 
via focul şi apoi iară se da înapoi. lar Moscalii 
tot căfinel după dânşii mergea şi se lărgisă şi- 
rasurile cele de Moscali în lafuri. Cât alergai 
cu calul, afâta se lărgisă Moscalii de la carele 
lor. lar când au fost Marţi dimineața, Turcii 
s'au sfrins fofi departe şi acolo şi-au făcut me- 
terez şi şi-au aşezat foafe puşcele cele mari. 
Și au început a se batere prea vrăjmaş, cât nu 
se vedea razele soarelui şi se întunecasă lumea, 
de nu se vedea om cu om, ce numai se vedea 
para cum ieşia din puşce. Ca cum ar arde nişte 

'stuh 55) mare frestie pe nişte vânt mare, aşa 
-se vedea focul ieşind din puşce. Numai ce voiu 
să zic, poate fi Dumnezeu fereşte la războiu, că 

388) stuh — stuf. 
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dintr'o mie de sinețe abia se tâmplă de loveşte 
un om. Că de ar fi nemerit tot focul cât slobozia, 
n'ar fi mai ramas nici la Turci, nici la Moscali, 
om de poveste, după cum zice un cuvânt Miron 
logofătul: „Mare este omul, iară la războiu mică 
îi este ţinta”. 

Zis-au a“unce Dimitraşco Vodă împăratului să 
lege foafe- carele la un loc a faberii şi să lasă 
pre Misorodschi polcovnicul, cu cinci şese mii 
de Căzaci ce le avea și doă frii polcuri de Mor 
scali, să rămâie să apere carele de călărimea 
Turcului, de or vrea să le deie năvală, iar cu 
ceealaltă oaste moschicească cu soldaţii să deie 

„năvală asupra înicerilor la meterez, că or bate 
pre iniceri şi or lua şi puşcele turceşti; şi atunce 
or fugi şi ceilalți călărime, că aşa le este obi- 
ceiul, zicând că el au văzut când au bătut Nem» 
fii pre Turci la Varadin. Că după ce au bătut 
Nemţii pre pedestrimea turcească, pre iniceri, 
iar călărimea Turcului au şi purces a îusire 
care cum pufea. lar împăratul au şi răspuns 
lui Dimitraşco Vodă zicându-i: „Ji se pare şi 
ai vre şi ai pofti, ticăloase oame, să fie pentru 
binele tău, dar de oiu şi bate pedesfrimea, că- 
lărimea este multă şi nam cu cine o soni'. 
Că sta călărimea ca cum ar sta pădurea împre- 
siurul obuzului, de nu-i asiunsea puşca. Sta 
şi privia cum se batu. Şi împăratul fof nădăj- 
duia că-i va veni răspuns la ce scrisăse noaptea, 
precum s'au pomenit mai sus. Şi vezirul nuri 
mai făcea răspuns. şi fot păzia de se băfea. 

Înfru acea vreme când se bătea, venit-au un 
nouraş cam mic şi sfropia de ploaie. Și aveam 
srijă să nu deie atunce năvală călărimea tur- 
cească şi or perde atunce Moscalii focul. lar Mo- 
scalii nici se mira, şi ne îmbărbăfa şi ne zicea 

_că mai pre mari ploi se bătea ei cu Şvezii. Că 
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avea mantale în spate 'şi finea flintele supt man- 
tale şi mai sreu era de focul furcesc decât de 
cel moschicesc. Şi n'au finut mult acel nouraş, 
ce numai ca siumătafe de cilert de ceas, şi au 
şi lucit soarele cu mare ferbinteală, cumu-i în 
luna lui lulie. Ă 
„Moscalii cei din războiu trăsea atunce mare 

sreu de săfe, că n'au obiceiu ca Turcii să le care 
apă cu sacalele. Deci împăratul au poroncif la 
Moldoveni să le care apă cu poloboace, cu ploşce, 
cu fedeleşe, cu ce or puf. Deci'sau pornit cu 
toţii de cara apă. Vârsa miedurile şi vinurile 
de prin poloboace, de cara apă şi ducea la 
soldaţi. Şi-i scria comisarii împărăteşti la izvod 

„şi le da bani acelora ce cara apă. A doua mai 
trăgea sreu Moscalii că inicercele 3%) Turcilor 
era mai lungi şi de fer mai bun şi bătea mai 
departe decât flintele Moscalilor.! Şi inicerii nu 
se prea apropia de Moscali şi slobozia inicer- 
cele, dar Moscalii, fiindu-le flintele mai scurte 
şi mai slabe de fer, nu le slujia focul de departe, 
să asiunsă focul pre iniceri. lar de le-ar fi 
venit lor pre îndămână să le bată puşcele de- 
parte ca a Turcilor, n'ar fi putut fine inicerii 
atâta de luns războiul; sau de ar fi dat 
vre odată Moscalii năvală, încă n'ar îi putut 
fine Turcii războiu. Dar ei nu da nici odată 
năvală, ce sta numai de se apăra. 

Acum venisă Moscalii de se apropiesă de 
meferezul Turcilor şi de puşcele unde era aşe- 
zate pre mult, de era ca o sută şi cinzeci de 
paşi de departe Turcii de Moscali. Şi era un 
Sheneral Neamţ anume Vidman, Acesta s'au dus 
la împăratul şi au început a-l mustrare fare 
pre împăratul, şi-i zicea: „Ce este aceasta, îm- 

389) inicercă — „pușcă de ienicer”. 
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părate, de îmblăm foți nişte oameni hămeiți 5%) 
şi nu ne căutăm orânduiala războiului după cum 
îl ştim că se cade. Că eu în multe războaie a 
Neamţului am fost şi ştiu leacul Turcilor ce 
frebuieşte. Ce-mi dă comanda oşfii în mâna mea, 
că eu în doă frii ceasuri oiu face ce ştiu şi oiu 
curăţi pre Turci, de nu i-i vedă pre aice”. Deci 
împăratul auzind așa, i-au dat ucaz acelui she- 
neral ca să-i fie toată comanda oşfii în sama 
lui şi să asculte toți sheneralii precum li va 
poronci. 

Iară acel sheneral cum au luat comanda oşfii 
în sama lui, au şi pus oamenii lui de au îmblat 
împresiurul obuzului, dând ştire tuturor slu- 
jitorilor cumu-i comanda oșfii în sama shene- 
ralului Vitman, să fie sata toţi de năvală. Şi au 

“luat câte un rând de soldaţi din coadă şi i-au 
mai îndesit în fruntea obuzului unde era războiul, 
iară în coadă unde era mai supfiri rândurile 
soldaţilor, împotrivă: pe lânsă care. au mai pus 
pre lânsă soldați moldoveni şi Căzaci. Şi aşa 
era socofeala lui să facă: să se rumpă Moscalii 
de la un loc, rândurile cele mai sroase, şi să 
deie năvală asupra meterezului furcesc şi să-l 
încunsiure, iar rândurile cele mai supfiri să a- 
ere de or năvăli asupra carelor niscaiva că 

fărime turcească. Deci sătind oastea înfr'acesta 
chip, mers-au la temeiul oștii unde se bătea. 
Şi au mers și împăratul cu dânsul, să vază ce va 
face. lară acel sheneral cum au văzut pre un 
polcovnic moschicesc că îmblă fetindu-se, l-au 
şi junshiat cu şpasa*!) sa. Şi au şi trecut îna- 
inte ca cinsprezece paşi în fruntea războiului cu 
şpasa soală în mână şi au început a strisa 

390 hămeit — „zăpăcit, tembel” 
391) şpagă — „spadă”. 
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„sfupai” 52) — să păşească mai iufe înainte şi să 
fie sata de năvală, şi-i îmbărbăta,— şi a zice 
srenadirilor să înceapă a arunca cumbaralele în 
iniceri., Deci cum au purces șoldaţii a păşi iute 
înainfe şi srenadirii începând a slobozi comba- 
rale, atunce Turcii au şi început a îndărăpfare 3%) 
şi a întrare în meferez. lar unii începusă să se 
apuce de puşce să le frasă să îusă. 

Atunce înfr'acel ceas ce era numai să deie 
năvală, l-au şi nemerit o puşcă mare turcească 
pre acel sheneral şi au căzut mort la pământ. 
Aşijdere şi pre alt sheneral, pre anume Vol- 
covschi, fot odată l-au lovit cu o inicercă prin 
pept şi au ieşit pre supt susioară; ce nau mu- 
rit, mai pre urmă sau fămăduit. Şi împăratul 
încă de multă vărsare de sânge ce vedea atunce 
au amețit de milă şi s'au dus la cort, de l-au 
udat împărăteasa cu nişte apă şi s'au trezit. | 

Soldaţii atunce, perindu-le capul 4), sau pără-: 
sit de năvală şi au mai contenit 3%) focul. Dar şi 
Turcii încă au stătut şi s'au lasat de a mai fa- 
cere năvală. Deci vezirul au poroncit să mai 
deie inicerii năvală încă doă ceasuri, şi de or 
vede că nu potu face nimică, să-i lase şi să se în- 
toarcă înapoi şi să rădice toţi Busesenii, să-i 
treacă Dunărea în ceea parte. Şi mergând zapciii 
inicerilor de-i silia ca să mai deie năvală, aşij- 
derea şi călărimea Turcilor să sătia să mai deie 
și ei năvală. Jar inicerii au început a se sfădire cu 
zapciii lor şi a strisare că ei nu mai potu să deie 
năvală. Că doar de îi voia vezirului să se prăpă- 
dească toți inicerii, că nu era mult acmu, de 

392) stupai — expresie rusească: „înainte!”, „mai re- 
pede!”. 

393) a îndărăpta— „a da îndără(p)t, a da înapoi”. 
3549 cap == „căpetenie. comandant suprem”. 
395) a conteni—,a înceta” . 
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ar fi năvălit: Moscalii cum purcesăse, nici un 
inicer n'ar îi ramas. „Ce mai bine să faci pace, 
după cum este poronca împăratului, că noi am 
perit mai bine de siumătate şi câți şi am scapat 
sânfem mai toți răniți şi n'om mai merse”. Deci 
înfălesând vezirul că sâlcevescu înicerii şi Mo- 
scalii ca nu altă dată au început a se bate, socor 
fit-au şi el pre urmă să nu Sreşească mai reu. 
Și au ales pre Cerchez Mehmet paza imbri- 
horul şi l-au trimes la împăratul Moscului cu 
cuvânt de pace. Atunce au sfătut de îmbe păr- 
țile armele de a se mai batere. 
Atunce Şeremet şi sheneralii moschiceșfi şi 

alţi buieri moschiceşti li părea bine ca doar 
Sar împăca cu Turcii, că li se supărasă de câţi 
ani se bătea mai înainfe cu Șfezii, şi îndemna 
pre împăratul să facă pace. Aşijdere şi împă- 
tăfeasa iarăşi îl îndemna să facă pace. Iară 
Sheneralii cei străini, Nemţii, nu primia şi 
zicea împăratului să nu facă pace, că se vă căi pre urmă. Aşijdere şi un dascal al împă- ratului, Moscal, şi acela nu prim'a pa e. Și striga 
în sura mare să nu crează pre păsâni şi finea 
tău şi pre boierii şi pre sheneralii moschiceşti 
pentru ce îndeamnă pre împăratul să facă pace 
cu păsânii. Aşijdere şi Dimifraşco Vodă cu boie- 
rii moldovineşti încă căuta reu şi grăia şi ei să 
nu facă pace, dar nu-i mai asculta nime, căci 
Moscalilor tuturor le era voia. Căzut-au boierii 
moldoveni şi ei cu rugăminte la acel dascal să 
sfeie fare la împăratul să facă pace. Şi sta îm- 
păratul în cumpene, numai n'au putuf, că sta 
împărăteasa vârtos numai să facă pace. 

mpăratul moschicesc au ales frei boieri, a- 
nume pre Şefer ministrul şi pre feciorul lui Şe- 
remet şi pre Sava Rosojinschi, şi i-au frimes 
la vezitul. Şi se temea Sava că-l vor cunoaşte 
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Turcii, că mai înâinte vreme frăisă la Ragusa 
cu nesufiforii, doar apoi nu l-or cunoaște. Deci 

mergând la vezirul, au tăsăduit că nu este îm- 
păratul în obuz, ce este înapoi, ce în obuz este 
numai Șeremet. i 

Atunce au cerșut la vezirul pentru prada ce 
făcusă Tăfarii în ţările moschiceşti să deie Tur- 
cii Dunărea hotar Moscalului, după cum au venit 
şi sol carele l-au frimes Brâncovanul Vodă cu 

poronca Porții la Moscali, anume pre Mache- 

don comisul, precum s'au scris mai sus, iar ve- 

zirul au ris şi au răspuns că afunce au fost un 
târg, iară acum este altul. „Că Tăfarii au prădat, 
că de mult n'au luat cojoace de la voi, precum: 

eraţi tocmiți cu dânşii, de le dați câte treizeci de 
mii de cojoace pe an, ca să nu vă prăde în fă- 

rile voastre. Ce acum eu voiu să cer de la voi, 
iar nu voi de la mine”. «e 

Atunce au zis vezirul să lase pre craiul Şve- 

dului să meargă cu pace la fara lui şi să-i dea 
ce i-au luat loc şi cetăţi. Ce Moscalii n'au pri- 
mit ca să-i deie înapoi nimică, fără cât să-l lase 

'să meargă cu pace cu freizeci mii de oasfe 
prin Ţara Leşească la fara lui. Și după ce va 
merse acolo, or sta la pace, fiind şi alţi crai | 

mesieşi la mijloc, să socofească şi să judece. Deci 

vezirul au lăsat să fie aşa, că nu se prea silia 
nici vezirul pentru Şved, căci Șvedul se ţinea 
de fire şi n'au vrut să vie la vezirul, ce el sândia 
că a merge vezirul la dânsul. Norocul Moscaliilor 
că: n'au venit Șvedul atunce de la Tishine, că n'ar 
fi scăpat picior de Moscal, că el ar fi ştiut ce 
ar fi tăcut. 

Cerşut-au Turcii pe Dimitraşco Vodă să li-l 
deie, iar Moscalii au zis că din răsboiul dintâi 
nu se ştie ce. s'au făcut. „Perit-au au 5%) fusit-au, 

396) au— sau”. 
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că noi am sândit că au venit la voi?” Iar Ve- 
zitul au zis: „Pentru un shiaur ce să ne stădim 
noi nişte împărați. Lasă-l că se va săfura el de 
ce au poftit. El singur, de bună voia lui, a veni 
la noi”. Atunce împăratul au luat pe Dimitraşco 
Vodă şi l-au ascuns într'o bufcă 37) a lui de cele 
cu doă roate, de nu-l ştia nici un Moldovan, 
fără numai eu loan Neculce hatman şi vro doi 
frei copii de casă. Şi au șăzut acolo ascuns în 
bufcă până ce au trecut obuzul moschicesc din- 
coace de movila Răbâii. 

Mai cerşut-au Turcii Azacul, şi s'au apucat 
Moscalii să-l deie cu tot venitul şi hofarul lui. 
Zis-au Turcii Moscalilor să strice o cetate ce 
se chiamă Troiţa, zicând că-i făcută pe hotarul 
turcesc, și macar că era cefatea cu bună și multă 
cheltuială făcută, s'au apucat Moscalii că or stri- 
ca-o; iar când s'ar îmai focmi vrodată cetatea, 
afunce şi pacea să fie stricată. Cerșuf-au şi bir 
să le deie și cheltuiala oştii; ce bir n'au primit, 
iar cheltuiala oşfii o mie de punsi de bani s'au 
apucaf că or da. Zis-au Turcii să imai strice 
şi alte pălănci ce sânt pre marsinea hotarului, 

„pre lânsă Zaporojeni şi la prasurile 3%) Niprului, 
anume Camen, Zaton şi altele, şi s'au apucat că 
le-or sfrica. Mai zis-au Turcii şi pentru Ucraina 
dincoace de Nipru, că au luat-o din hotarul Le: 
şilor, să o deie să o ţie iar Leşii, şi au primit 
Moscalii să se rădice să fie iară leşească. Tocmir 
tu-s'au şi pentru oastea din cefafea Brăila să 
iasă şi să mearsă cu pace. Atunce au oblicit 
Moscalii că au fost luat Moscalii cei cu Toma 
cetafea Brăila. Mai zis-au vezirul, de or fi în- 
frat şi în Crâm oști moschicești, să iasă, că 
nici vezirul nu ştie ce or fi făcut. 

397) Duteă — „trăsură închisă, caleaşcă”, 
398) prag — „cataractă, cascadă”. 
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Acesfe foate au primit Moscalii se deie Tur- 
cilor şi altele multe, carele nu le poate toate 
înşira condeiul meu. Şi au dat Moscalii şi zălos 
la Turci pre eter şi pre feciorul lui Șeremef 
până ce vor plini aceste foafe. Și aşa se auzia 
atunce, să fie dat Moscalii şi vezirului opt sufe 
de punşi de bani. Şi au stătut obuzul pre loc 
trei zile închis, până s'au așezat foate aceste, 
şi apoi au mers solii în ordia turcească şi obuzul 
moschicesc s'au pornit în sus pre Prut, şi cu 
ceauşi 5%), să nu-i învăluiască 4%) nime. 

Atunce, de cum era leşinată oastea moschi- 
cească, încă şi mai rău leşinasă, fiind închişi atâ- 
fe zile. Că mai înainte vreme, de nu avea pită, 
avea carne, că le duceam cerezi de vite multe, 
iar după ce s'au închis obuzul, au luat cerezile 
Turcii şi nu avea nici carne nici pită. Și caii încă 
hămnesisă 41), şi venia Turcii aproape de o: 
buz şi le arunca pită; iar caii se bălesa tot apă, 
că altă n'avea ce bălesa. Şi după ce s'au pornit 
obuzul, mulți Moscali fugia la Turci de foame. 

Aşa se auzia atunce, să fi perit Moscali, cu la 
bătaie cu tof, ca treizeci de mii, iar Turci să 
fi perit o sută şi doăzeci de mii pe număr. Şi aşa 
socofesc că de ar fi fost Moscalii toate obuzurile 
strinse la un loc, să nu-i fi răschirat într'a:âte 
părți când sau pornit întâi asupra Turcilor, 
poate ar fi biruit pre Turci. Aşijdere și Turcii, 
după ce au zăbovit cu pace pre Moscali trei 
zile, să nu fi finut pace, poate ar fi bătut pre 
Moscali, precum flămânzisă şi ei şi caii lor. Nu- 

399) ceauș —,slujbaş ture de grad inferior. care 
transmite poruncile autorităţii căreia în aparține şi gri- 
jeşte de îndeplinirea lor, un fel de aprod”. 

-400) a învălui—,a molesta, a supăra, a neliniști”. 
- 401) a hâmnesi=a hămesi=—,a slăbi de foame, a-şi 

pierde puterile”, 
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mai ce vom să zicem voia lui Dumnezeu au fosf, 
de nici Moscalilor nu le-au dat Dumnezeu chi- 
verniseală ca să biruiască pre Turci, aşijdere 
şi Turcilor nu le-au luat Dumnezeu mintea de 
nu s'au ptăpădit Moscalii de fof. Nu batu cei 
mulți pe cei puţini, nici cei puţini pre cei mulți, 
ce numai cum va Dumnezeu! 

Deci Moscalii au purces pre Prut în sus şi au 
mers până în sară şi noapfea până la mează- 
noapte fot cu tabăra lesată. Și când au stătuf 
să se odihnească, care pre unde i-au apucat 
vreme, aţa au stătut cu caii înhamaţi fot la un 
loc, până în zică. Apoi iar au început a met» 
sere până la vreo doă ceasuri de zi. Apoi au 
început a rădicare părcanele şi au început a 

ieşire oastea cea slobodă afară. Şi au început 
a-şi adăpa caii şi a mulfămi lui Dumnezeu că au 
ieşit din părcane mai fare de cât că au scăpat 
de la Turci. Și au purces pre câmp pedestei- 
mea, pre de laturea obuzului. 

Atunce ieşia Tăfarii de prin păduri bulucuri 
cu vite, cu robi. Deci Moldovenii se slobozia la 
Tăfari ca să-şi scoată robii, iară Tăfarii îi luoa 
în goană, de-i şona până de-i tăia, că era caii 
Moldovenilor leșinaţi, de-şi da în cap. Afunce 
Şeremef au poroncit Moldovenilor se le deie 
pace Tătarilor, să nu se bată cu dânşii, că ei 
au făcut pace şi nu le-or da asiutor şi or pe- 
frece reu cine se va mai bate cu Tăfarii. Deci 
Moldovenii au început a sfrisare şi a-l blăsfă- 
mare şi a zicere cum n'or merge ei să se bată, 

că ei îşi văd părinţii şi femeile şi feciorii lor 
robi la Tăfari, de-i auzia cu urechile cum îl 
blăstăma. lar el le zicea să nu base samă, că-i 
va scoate împăraful, şi care va merse cu dânșii, 
le va da împăratul moşii la Mosc, Şi nu-i era 
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şi rușine a srăi ce nu i se cădea, un om mare 
ca acela! - 

Atunce mergând câţiva Moldoveni depărfişor 
înainfea obuzului, s'au fâlnit cu vre o sufă de 
Tătari viind cu câţiva robi despre laşi. Şi le 
era caii obosiţi şi a lor. Deci lovindu-i Moldo- 
venii fără de veste în sura Jijiei, i-au tăiat pre 
Tătari mai pre toţi şi i-au dat şi în Prut de 
S'au înnecaf. Și au scos pre acei robi pre toţi. 
Și într'acei robi s'au fost tâmplat de au fost 
robit şi pre un căpitan atunce purces d.n laşi, 
pre anume Tudosi Ciohoranul. Şi acela au 
spus afunce că alfă oasfe fără de acei Tă- 
tari la laşi n'au mers. Afunce auzind, toţi 
s'au învioșaf; şi spuind lui Dimitraşco Vodă au 
dat laudă lui Dumnezeu. Atunce toţi Moldovenii 
au pucres în răsipă, carii cum putea, pre la be- 
jăniile 42) lor. Atunce şi Moscalii au dat lui Di- 
mifraşco Vodă doă sute de drasuni moscaii, de 
sau dus în lași, ca să-și apuce doamna și să 
iasă înainfea' Moscalilor mai sus pre Prut. 

Dimitraşco Vodă sosind în laşi, au odihnit 
doă zile până s'au sătit, neavând nici de unele 
cele ce-i trebuia, nici avea cu cine, că îşi căuta 
oamenii atunce cineş nevoia sa de fuşia. Atunce 
era şi câţiva Turci balgii în laşi, şi mulţi Moldo- 
veni, din “cei ce jăcuisă pre lurci, îndemna pre 
Dimitraşco Voda ca să-i faie şi pre acei ce 
mai rămăsăse şi era la închisoare, zicând că de 
vor scăpa Turcii acei, ei n'au putere să trăiască 
în fară, că Turcii ştiu tot cine ce au jăcuit. lar 
Dimitraşco Vodă n'au priimit acel lucru să-l 
facă, ca să-i taie, ce au socotit că macar că 
sânf păşâni, dar ei nu sânt vinovaţi, că sânt ne- 

402) bejănie = „locul de adăpost al celor refugiaţi de 
la căminurile lor obişnuite”. 

319



Suţitori şi le asiunse lor cât i-au jăcuit, de au 
ramas saraci, şi câtă pedeapsă de foame au tras 
la închisoare. A doua iarăși au mai socotit că 
de-i va făia pre balşii, apoi el nu va avea cu. 
cine va merge la Mosc, că slujitorii şi jacaşii carii 
jăcuisă pre acei balşii n'ar fi mers cu dânsul, 
ce ar fi rămas toţi în țară. Deci cu acest sfat — 
au poate fi norocirea lor—au scăpat de mcarfe. 
Şi purcezând din lași, Dimitraşco Vodă au frecut 
Jia pe la Poptricani şi s'au fâlnit la Prut, la 
asarance de ceasta parte, cu obuzul moschi- 

cesc. 
Domnit-au Dimitraşco Vodă fara numai nouă 

luni în anul 7218 şi au ieșit din laşi lulie în 16 
zile, iar Moscalii au făcut războiul atunce la 
Stănilești în luna lui Iulie în 11 zile. 

Deci de la Prut Dimitraşco Vodă au purces 
în sus dinpreună cu Moscalii şi au ftecut pre la 
Stefăneşti Prutul în ceea parte. Şi de acolo au 
mers drept la Movilău la Nistru. Deci câţi boieri 
şi alții mai de sios din Moldoveni, ce au ieşit cu 
Dimitraşco Vodă din lași și au purces cu. obuzul, 
auzia că au ierfat Turcii pre cei sreșiți, dar 
nu mai pufea să se întoarcă înapoi sau să fusă 
într'altă parte din obuz, căci că prăda Donţii 
şi Căzacii lui Mihorodschi şi a lui Tanţschi pre 
cine săsia în laturi de obuz, de-i lăsa numai cu 
sufletele. Ce nu avea putință să se ducă într'altă 
parte, ce le-au căufat numai să se ţie cu obuzul 
cu Dimitraşco Vodă. Că când au venit împă- 
răția, avea ucaz oasfea de nu strica nimărui ni- 
mică, iar la întors sfrica tot ce săsia. 

Sosind obuzul la Movilău la Nistru, se luase 
nişte Tătari, ca vreo doă sute, în urma obu- 
zului şi pe cine găsia tof lua. Şi au dat preste 
dânşii  Ivanenco  polcovnicul şi cu  Tanţschi 
cu slujitorii lor moldoveni ce era la sfeasuri, 
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şi iau tăiat pre Tătari. Şi au prins şi vii vro 
cinci şeşe şi i-au dus la împăratul. Şi au pus 
de i-au spânzurat în malul Nistrului încaifaţi, 
îmbrăcaţi. lară după ce au trecuf Moscalii Nik 
sfrul în ceea parte, au scris împăratul Moscului 
la Turci că de n'or porni pe craiul Şvedului 
până în doăsprezece zile şi l-or mai ţin acolo 
la Tighine, el încă a strica pacea, n'a ţint-o. 

Dimitraşco Vodă au făcut căutare tuturor 
Moldovenilor câți era cu dânsul şi i-au întrebat, 
îmerge-vor cu dânsul la Mosc au ba. Ce toţi au 
priimit, că într'alt chip nu avea cum zice. Că 
nu avea cum merge într'altă parte de reul făl- 
hăritului. Şi i-au scris Dimitraşco Vodă pre toți 
întrun izvod şi l-au daf la împăratul, de l-au 
iscălit cu mâna lui. Iară boierii şi slujitorii a- 
cesfii era anume: 1. loan Neculce hatman, 23. 
Savil Zmucilă vel ban, 3. Gheorghiţă vel par 
harnic, 4. Iordachi Aristarh vel uşer, 5. Pavel 
Rusină vel comis, 6. Mosâlde sardar, 7 Ilie A- 
bâza vornic despre doamna, 8. Dimitrie aşa, 9. 
loan Mirescul polcovnic, 10. Ioan Bănarul vel 
căpifan, 11. Brabă căpitan de darabani, 12. Mo- 
foc jicnicerul, 13. loan Zărul vafav de copii, 
14. Nour Zărul postelnic, 15. Constantin Zărul 
medelnicer, 16. Vasili Zărul fij medelnicer, 17. 
Mechichi stolnicul, 18. Antioh camaraş, 19. Con- 
stantin Părcălabul medelnicer, 20. Dima başbu- 
lucbaș, 21. Ciufe căpitan, 92. Apostol căpitan, 
25. Toader Mirescul căpitan, 24. Pavel Mirescul 
căpitan. 

Toţi acesfii și alții mai proşti şi mai de şios 
slujitori, carii aice nu s'au putut înşira anume, 
i-au scris împăratul în visteria lui, de s'au dus 
cu Dimifraşco Vadă. Şi atunce au dat împă- 
tatul lui Dimitraşco Vodă două mii de ruble, 
să-i fie de cheltuială lui şi Moldovenilor. Şi l-au 

21. Neculce, 32]



rânduif să meargă să ierneze la Harcov preste 
Nipru, dincolo de Ţara Căzăcească în slobozie 
aproape de Azac, Că acolo se cerşusă şi el, lău- 
dându-i unii din Moldoveni carii ştia, zicând că 
este loc bun. Şi au poroncit împăratul lui A- 
pracsin cneazul şi subernatul de Azac să deie 
lui Dimitraşco Vodă iernatic bun, lui şi Moldo- 
venilor lui, dându-i şi doă sute de draguni să 
nicargă cu dânsul. 

Iară lui Ren gheneral şi Tomii spatar le-au 
scris împăratul moschicesc, şi au frimes cu căr- 
țile pe un om a lui şi dinpreună cu unoma 
vezitului, să lasă Brăila şi să vie după dânsul 
în sus, Deci Foma spatarul cum au auzit, cum 
au fugit în Ţara Ungurească, de şi-au mai a- 
pucaf câte ceva de acolo, și pre urmă au mers 
la împăratul la Petriburgs cu câţiva Munteni ce 
au fost cu dânsul la Brăiia. Și l-au făcut împă- 
ratul sheneral şi-i da pre an leată câte cinci 
mii de ruble. Şi cu vreme şi-au adus și siupâ- 

„neasa din Ţara Munfenească, şi i-au dat sate 
în Ţara Moschicească, de chiverniseala vieții lui. 
Şi trăind Toma acolo câţiva ani în târg în Pe- 
riaslav, că-i didesă şi acel fârs, supt stăpâni- 
rea împărăției Moscului, s'au schimbat şi el din 
viața aceasta lumească, iar siupâneasa lui au 
tămas şi până acmu şi cu un copil, de frăieşte 
cu pace pre acele moşii ce i-au dat împărăţia. 

lară Ren sheneral s'au rădicat de la Brăila cu 
toafă oastea şi au purces în sus pre Siret pre 
la Cernăuţi fof stricând şi mâncând ce săsia 
prin țară. Şi ţara fugisă de la câmp la munte. Şi 
dacă au auzit că vine Ren sheneral pre acolo, 
se mira încofro vor mai fugi. Deci Ren de la Cer- 
năufi au trecut Nistrul în ceea parfe pre la 
Hotin şi au agiuns obuzul cel mare ce era cu 
Şeremet acolo la Polona. 
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lară împăratul Moscului de la Movilău şi-au 
luat doă sute de draguni şi au purces în sus pe 
Nistru pre la Cameniţă. Şi acolo s'au despărțit 
de: obuzul cel mare. Şi de la Cameniţă au luat 

“în sus prin Ţara Leşească, dinpreună cu împă- 
răteasa lui Ecaterina, până la Varşav, la scau- 
nul crăiesc, unde au găsit pre Avsust craiul 
leşesc, de s'au sfătuit şi s'au odihnit vreo frii 
patru zile. Și atunce l-au cinstit craiul Avgust. 
Şi şezând la masă împăratul cu împărăteasa şi 
craiul cu crăiasa şi cu mulți domni leșeşti, între 
acei domni fost-au şi Adam Sinavschi hatman 
şi cu hătmăneasa lui. Şi între alte voroave multe, 
cam cu Slumă, zis-au hătmăneasa lui Sinavschi 
căfră împăratul moschicesc aceste cuvinte: „Mult 
mă mir de voi împărații şi craii cum de nu vă 
fineţi de cuvânt şi ne amăsiţi pre noi. Că mai 
anfărți ne-au zis noă tuturor Leştelor craiul Sve- 
dului să ne gătim cu toţii să mergem să iernăm 
în sfolița moschicească împreună cu dânsul, şi 
noi când ne gătiam să mergem pre cuvântul 
lui, el ne-au amăsit și n'au mers în sfoliţă, ce 
Sau dus la Tighine. Şi acum împărăţia ta ne-ai 
zis să ne gătim să mersem la Țarigrad, şi noi 
ne bucurasăm tare că om merge de om vedă Ţa- 
tisradul, şi când noi ne sătiam, măria fa n'ai 
vrut şi fe-ai întors înapoi”. lară împăratul a- 
funce au ris şi cu toți câți era la masă şi i-au 
zis: „Păcat .că nu eşti tu bărbat să te chiemi 
Sinavschi, că de ai fi tu bărbat, să nu fii femeie, 
adevărat cu tine aş merge la Țarigrad. lară băr- 
batul fău au zăbăvit oştile şi nu le-au frimes 
mai în srabă. Pentru aceea nu m'am dus în 
Țarigrad”, 

“De la craiul Avgust au purces împăratul 
la Risa, unde era Menjic cu oştile lui carii sta 
împrofiva Şvedului, iar de acolo de la Riga s'au 
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dus la Petriburg la scaunul său de iarnă. Iară 
Şeremet cu obuzul şi cu Dimitraşco Vodă au 
mers de la Movilău până la Șargorod şi de 
acolo s'au despărțit de Dimitraşco Vodă şi au 
purces prin Ţara Leşească cu foafă oastea lui 
câtă mai rămăsăse, de o mai săfura pre la Ni- 
jiboje, şi de la Nijiboje la cetatea Polona, de 
au deșertat-o de oastea moschicească şi de puş- 
cele cele mari şi de alte lucruri ce era, că o sfă- 
pânia Moscalii. Şi apoi au rădicat foți oamenii 
de prin târsuri şi de prin sate câţi era în U- 
Craina şi i-au frecut pre toţi preste Nipru în 
hofarul moschicesc. Şi au frecut şi el Niprul 
cu foafă oaste, de au așezat-o la iernafic în Ţara 
Căzăcească, iar Şeremef şi cu curtea lui s'au aşezat 
la iernatic în târs în Prelupca. Iar Dimitraşco Vodă 
de acolo de la Şargorod, după ce sau despărţit 
de Şeremet, au purces drept la Chiov pre la Ne- 
mirova, printr'un câmp pustiu, numai cu cele doă 
sute de drasuni moscali şi cu Moldovenii câţi era 
cu dânsul. Că mai fusăse şi nişte Căzaci cu pol- 
covnicul Migorodschi şi cu Sava Rosojinschi şi 
l-au lăsat în urmă pe Dimitraşco Vodă. Şi acei 
sau dus înainfe. 

Deci Dimitraşco Vodă rămâind mai în urmă 
numai cu acele doă sufe de drasuni, precum 
mai sus ş'au scris, nu era mult să-l ieie Zapo- 
tojenii de srumaz împreună cu Tăfarii, că prin- 
săse limbă şi luacă şleavul4%) să mearsă după 
dânsul să-l prindă. Și cale numai de un cifert 
de ceas nu l-au agiuns să-l ieie de srumaz cu 
toți oamenii lui, că era ca la o mie de Zaporojeni 
şi mai bine împreună cu Tătarii amesfecaţi. Ce 
norocul lui au fost că au apucat de au agiuns 

a. 
în fârg în Bilaţerchiev. Şi acolo în fârs era 

403) şleav — şleau — șleaf — şlealh, —— „drum mare“, 
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cefafe şi puşce şi oaste moschicească. Şi văzând 
Zaporojenii că au agiuns în Bilaţerchiev, s'au 
întors înapoi. Iară Dimitraşco Vodă nimică de 
aceasta nu şfia; mai pre urmă au oblicit. Şi de 
acolo de la Bilaţerchiev au mers în Chiov, de 
sau odihnit doă săptămâni. Dânduri Moscalii 
de foafe cele ce-i trebuia, nimică nu-i lipsiă. 
Şi când au vrut să purcează de acolo din Chiov, 
mulți Moldoveni au vrut să rămâie acolo şi 
nu vra să mai mearşă cu Dimitraşco Vodă în- 
lăuntru. Şi încă şi eu loan Neculce hatmanul 
nu vroiam să mai mers cu dânsul, sândind că. 
doar ne-or lasă din Chiov, de ne vom întoarce 
la pământul nostru. Iar Dimitraşco Vodă n'au 
vrut să ne lasă să rămânem, ce au mers la co- 
mendantul de Chiov şi i-au aratat izvod cu iscă- 
litura împăratului de câți boieri era într'acel izvod 
ce-l făcusă la Movilău, zicând că sântem daţi pre 
mâna lui şi nu ne va lăsa să ne ducem la Turci, 
să facem vre un vicleșug, că el a vre să deie 
samă la împăratul pentru noi. Deci comendan- 
dantul văzând aşa, i-au dat pre toţi pre mâna 
lui Dimitraşco Vodă şi i-au dus cu vară, cu 
caraul, până la Harcov. Şi acolo încă, după ce 
au trecut Ţara Căzăcească, era încă până la 
Harcov cale de doă zile un câmp pustiu pintre 
Harcov şi pintre Țara Căzăcească. Şi acel câmp 
esfe şleavul Tăfarilor când pradă de la Crâm, 
şi iară cu srijă şi cu multă spaimă au mers 
până au asiuns la Harcov. 

Iară Luca visfernicul şi cu Sandul Sturza stol- 
nicul venise mai pre urmă în Țara Leşească 
după noi la Chiov. Şi nevrând ei să meargă cu 
Dimitraşco Vodă, nu irau putut lua. Nici co- 
mendantul nu i-au daf, nefiind ei în izvodul îm- 
păratului. Şi sândind că-i vor lăsa Moscalii să 
se înfoarcă înapoi, deci Moscalii nu-i lăsa să se 
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înfoarcă înapoi. Că venise şi cneazul Galicin 
mai pre urmă în Chiov, de ţinea drumul tare 
închis, de nu lăsa pre nime să iasă din Chiov 
încoace. Că era un om rău şi nici proviant, nici de 
cheltuială nu le da. Şi s'au ispitit înfr'un rând 
să fugă şi i-au prins şi i-au finut închişi o 
lună. Și apoi i-au dat pre chizăşia Tomii she- 
neralului şi apoi i-au slobozif. Şi au şezut acolo 
un an în Chiov, până au chelfuit ce au avut, şi apoi 
cu fusa au scăpat din Chiov încoace, de au venit 
în Moldova. Şi alţi Moldoveni câți s'au ftâmplat 
în Chiov, tot aşa cu fusa au scapat. Şi câţi 
scapa din Chiov, încă cu muită srijă veniă până 
a asiunge spre Cameniţă. Că rămâind locul pustiu, 
era tălhărit mult. Şi Leşii avea pismă pre Moldo- 
veni, căci se închinasă de bună voia lor la Mo- 
scali. Și pre câți Moldoveni îi prindea Leşii, îi 
tot jăcuia. Şi pre unii îi şi omoriă, iar pre alţii 
îi punea la popreală. Numai Adam Sinavschi 
hatman se punea pentru Moldoveni. Şi pre cari-i 
oblicia că sânt închişi, triimifea de-i scofea şi-i 
miluia. Şi pre unii îi punea la sfeasuri, dând 
poroncă se le deie pace. Şi Leşii furiş tot îi 
sfrica, 

Dimitraşco Vodă după ce s'au aşăzat la Har- 
cov, zahară prea multă îi da lui şi futuror Mol- 
dovenilor, cât nu putea birui să o mănânce. 
Şi i-au mai daf şi triisprezece safe a unui she- 
neral ce-l chiema Sidlovschi, pline de pâne şi 
de heleşteie cu peşte şi cu mori şi cu doă frii 
sufe de oameni într'un saf. Și bucate, vaci, boi, 
oi, stupi, odoare, toate le didesă lui Dimitraşco 
Vodă, sirmeaoa 4%) acelui sheneral, căzând el 
într'o greşală. Deci Dimifrașco Vodă nu vrea 
să fie pre Moldoveni cu dragoste, ca pre nişte 

  

401) sirmea — sermaiă = „capital, avere, proprietate”. 
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străini ce şi-au lăsat casele şi s'au înstrăinat 
de moşiiie sale pentru dânsul, ce vrea să-i ție 
mai aspru decât în Moldova. Că i se schimbasă 
firea într'alt chip, nu precum era domn în Mol- 
dova, ce precum era mai înainfe, pre când era 
beizade tânăr, în zilele frăţine-său lui Antioh 

„Vodă, încă şi mai rău și iute la beţie. Şi se 
scârbia de fiece, şi uşa îi era închisă, şi nu lăsa 
pre Moldoveni nicăiri să iasă din târs afară fără 
de ucazul lui. Şi cu Căzacii cei de loc iară se 
învrăjbisă rău, că nu-i ţinea într'o nimică. Deci 
Moscalii cei mari încă îi urise, pentru căci î] 
iubia împăratul şi-i didesă nume mai sus decât 
al tuturor, 

Atunce s'au sculat Savil Zmucilă banul şi mulf l-au pârit pre Dimitraşco Vodă, amestecându-l 
Șeremet, zicând că „eu când m'am închinat 

la Leşi cu Petriceico Vodă, avea cinste şi bo- 
ierii ca şi domnul”. Şi având cărți de la So- 
biețchi craiul, ce era pre acele vremi pre a» 
funce, le arăta lui Şeremet, precum au avut voie 
boierii şi când le-au fost voia sau dus la fara 
lor în Moldova, iar Dimitraşco Vodă va să-i facă robi în fară creștinească. Şi multe ca aceste care 
nu le pot scrie foate cu condeiul meu, (după cum 
sânt firile Moldovenilor, carii nu pofu nici la casele lor trăi să nu se sfădească, dar încă în 
țară străină, Că şi când au fost cu Pefriceico 
Vodă, iară destule sfezi au fost şi atunce, ca şi 
acum, înfre domn şi între boieri. Carii mai pre 
urmă iarăşi lor şi-au stricat, ca şi acum de.la 

oscali, care mai înainte se va arăta. 
Impăratul Moscului, după ce s'au aşezat toţi 

la iernatic, precum mai sus s'au scris, scris-au la Șeremet şi la toți senatorii şi subernaţii 
cei mari, de au mers foi la Petriburg -la sfat, Atunce au mers şi Dimitraşco Vodă la împăra- 
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tul. Deci după ce s'au sfrins toţi, au început îm- 
ăratul ași înfreba pre toţi, ţine-vor pace cu 

JLurcii au ba şi da-or ce au siuruit au ba? Deci 
senatul cel mare au zis nimică să nu deie şi să se 
apuce de vară iarăşi de războiu, căci de sau în- 
tâmplat acum aşa sminteală, de acum se va chi- 
vernisi într'alt chip, de na fi aşa, căci bani și 
oasfe este de asiuns. Au putere şi doăzeci sau 
treizeci de ani să se bată. 

Atunce împăratul, văzând că esfe sfatul aşa, 
au şi orânduit în foafe ferile lui de freizeci de 
fumuri să mai facă un om de oasfe sata cu foafe 
ce ar trebui, să mai aducă încă vro dinzeci 
de mii de oaste preste cât mai avea. Şi au o- 
rânduit până îi va porni în şios pre Don. Şi au 
mai lungit flintele soldaților şi a dragonilor, 
să fie mai lungi de o şchioapă de cât inicercele 
Turcilor cum era înfâi, ca să bată mai departe. 
Şi au făcut tot paloşe simcelafe £%) în vâri, de 
amândoă părțile ascuţite, să se bafă cu Turcii 
la năvală, şi au lepădat şpegile 105). Şi le-au făcut 
soldaţilor la srumaz lădunci 1%) de ter alb, la tot 
soldatul câte două ocă de apă, ca să aibă fie- 
care soldat apă sata de băut la răsboiu, să nu 
pată ca la Stănilești. Şi au însurat atunce şi 
pre Şeremef, dându-i împăratul pre o rudă a 
sa, zicându-i să-şi facă copii, să-şi uite feciorul 
ce era la Turci, neftocma că l-a scoafe el şi pre 
acela. Şi au socofit atunce să pornească pre Di- 
mitraşco Vodă înainfe cu greimea, să-i deie pa: 
truzeci de mii de Moscali drasuni călăreți şi 
patruzeci de mii de Călmăşi şi friizeci de mii 
de Donţi şi patruzeci de mii de Căzaci cu hat- 

405) simcelat= „cu vârf, ascuţit”. 
406) șpegi, pluralul de la şpagă, v. 391. 
407) lăduncă = „bidon”. 
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manul lor, şi să între în Crâm, să tot taie și să 
atză, până va întra şi sreimea să se apuce de 
cefăţi a le bafe şi a le lua. Şi aşa au aşăzat sfatul 
să facă şi începusă a porni şi zaharaoa. 

Şi şăfisă toate aceste ce scriu mai sus, iară 
Şeremet macar că se însurasă de curând, dar îi 
era mare jăle de fecior că va peri la Turci, pre- 
cum şau perif. Şi se tot rusa senatorilor “cai 
doar ar puf strica sfatul, şi ei nu vrea nici 
putea, că apucasă de grăisă cătră împăratul şi 
le era ruşine să întoarcă sfatul. Deci oblicind îm- 
păratul penfru Şeremet că-i este jăle de fecior, 
tare i-au bănuit şi l-au mustraf, aducându-i a- 
minte când l-au fost triimes înainte pre Șere- 
met să meargă să strice podul la Dunăre, după 
cum îi poroncisă. Și mai pre urmă viind şi îm- 
părăția sa, şi-ar fi luat cele doă polcuri îm 
părăteşti a lui cu doăsprezece mii de oaste şi 
cu Dimitraşco Vodă cu Moldovenii şi s'ar fi dus 
întins la pod fără de nici o srijă. Care polcuri 
sc. chiamă Preobrajenschi şi Semienovschi. Şi 
cu zcele doă polcuti ar fi bătut pre Turci. Altă 
caste nu i-ar fi mai frebuit, ce ar fi lăsat-o îna- 
poi, de ar fi venit încet şi ar fi izbândit. 

Atunte mai pre urmă după acel sfat au sosit 
şi un unchiu a împăratului anume Apracsin, enear 
zul şi subematul de Azac. Şi întrebându-l şi pre 
dânsul senat. au zis că nu-i bine cum au așăzaf 
sfatul, că esfe -u sreu a se bate în frei părți. 
Că cu Şvedul sâ+ câţiva ani de când se bafu 

“şi dintru un lucru te nimică s'au începuf sfada 
acum și cu Turcul. Xşijdere şi Leşii le sânt 

vrăjmaşi. Cu greu le ve fi a se bafe în trei 
părți. Numai cu Turcii cuia au așezaf, aşa să 
lase de odată, şi de or şi mă. cere, să le deie 
până a frece craiul Şvedului. Și apoi să steie 
să se împace cu Șvedul, şi împăcându-se cu Şve- 

329



dul se vor așeza prea lesne şi cu Leşii. Atunce 
le-or ieși şi solii de la Turci ce sânt zălos. Deci 
prea lesne este atunce a strica pacea cu Turcii 
şi a se bate prea cu uşor cu dânşii. Şi aşa s'au 
apucat şi Sava Rogojinschi, cum despre Turci, 
dându-le bani, or face pace. Deci senatorii pentru 
voia lui Şeremet au mers la împăratul. Şi zi- 
când acesfe cuvinte, au lăsat şi el să fie așa 
după senaful şi s'au părăsit a mai face oaste 
împrofiva Turcului până la o vreme. 

Împăratul Moscului şi-au strins foafă oastea 
şi au şăzutf în vase, de au trecut de la Petriburs 
marea în ceea parte la vezi, asupra Finilor 
ce era supt ascultarea Şvedului. Şi sau bătut | 
acolo doi ani şi au luat şi cetatea Abovul, care 
este stoliță Finilor, şi apoi iarăşi cu cinste s'au 
întors la scaunul său la Pefriburg. ară pre Şe- 
remet l-au frimes la Chiov, şi i-au lăsat doăzeci 
de mii de oaste Căzaci şi Calmăşi, să sfeie să 
deie ce a da, să-şi scoată feciorul şi să poarfe 
srijă despre Turci să așăze acel lucru. Ăşijdcre 
şi despre partea Risăi au lasat pre Menjic, pre 
cneazul Alecsandru Daniilovici feldmarşal, să pă- 
zească despre Şvezii din sios. 

Iară Dimitraşco Vodă atunce au făcut pon- 
Cturi de cerea la împăratul fara Hacovului cu 
foafe veniturile, zicând că fară aa lăsaf, fară 
să-i deie. Şi pre toți Moldoveni: el să fie mai 
mare; ce va fi voia lui, volnic să fie să facă, şi 
fără ucazul lui nime să nu “ie volnic a merge 
nicăiri, și altele multe ca aceste. Afunce împă- 
raful au dat acele poncturi a lui Dimifrașco 
Vodă la senat, să le rază şi cum or socofi şi ei. 
Deci Apracsin au zis căfră senaf: „Nu-i bine 
să-i daţi fara Harcovului ce o cere el, că macar 
eu că am vrec freizeci de ravaze de la acei Căzaci 
din Harcov, de jalobele lor ce au pe Dimitraşco 
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Vodă. Şi acolo într'acea fară sânt aproape de 
optzeci. de mii de oaste slujitori şi acum. Nefiind 
pace, lesne li este a se rădica, ca să se deie 
supt. ascultarea Turcului. Că nu-i departe A- 
zacul, și când om sfa să ne batem cu străinii, 
noi om vre să ne batem 4%) cu ai noştri”. Atunce 
şi Şeremet au zis: „Adevărat, bine ai zis că aşa 
va fi, şi încă este alfa şi mai mare. Că mi-au 
spus un boier de ai lui, anume Savil banul Zmu- 
cilă, că mai înainte vreme s'au mai închinat din 
domnii moldoveni la creştini, la Leşi, la Un- 
Suri, şi apoi i-au ierfat lurcii, de sau dus la 
dânşii, şi mai pre urmă acei domni mult rău 
au făcut creştinilor, anume acei domni Petru 
Vodă şi Grigorie Vodă. Aşijdere şi acesta de 
sa așăza la Harcov, nu-i departe Crâmul”. Deci 
senatul auzind, au ales să deie lui Dimitraşco 
Vodă o mie de dvoruri4%) în ţara Moscului, 
care acea mie de dvoruri cuprinde cinzeci de 
safe, şi oameni ca cinsprezece mii sânf, şi să-i 
mai dea şi câte doăzeci de pungi de bani pre 
an, care iacu şese mii de ruble, şi doă părechi 
de curți frumoase în stoliță, lar boierilor să le 
deie treisprezece sate ce au fost a celui ghe- 
neral Sidlovschi, care sate le stăpânia Dimitraşco 
Vodă. Care boier a primi, să-i deie de acele safe, 
iar care n'a vtt, să-i deie ucaz de voie, să-și 
meargă la pământul său ca să se așeze. Deci 
Dimitraşco Vodă, ieșindu-i ucaz, au şi venit la 
Harcov, cu multă voie rea că se depărtează de 
fară, şi sau rădicat şi sau dus în Mosc. Și 

408) om vre să ne balem= „vom vrea să ne batem”, 
Consiruoţie arhaică, cu ajutorul lui „vrea”, întrebuințată 
ș de altfel de 1. Necuice și fiind echivalentă, sau a- 
proape echivalentă cu un viitor: „vom avea să ne ba- 
tem”, „va fi să ne batem”, „ne vom bate, 

409) duor == „curte, fermă”. 
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nu mult după aceea i-au şi murit doamna Ca- 
sandra, fata lui Şărban Vodă domnul muntenesc, 
şi au îngropat-o în fârs în stoliţă. Şi au rămas 
văduvoiu, de au frăit câtăva vreme până ce s'au 
însuraf. Care se va scrie mai înainte. 

Iară boierii carii au vrut să priimească, le-au 
împărţit de acele safe a lui Sidlovschi, de tră- 
iescu unii şi până astăzi într'acele safe; iar carii 
nau vrut să priimească, ei au venit la Chiov, 
la Şeremet, ca să-i sloboază. Dar Șeremet nu 
vrea să-i sloboază, şi încă nu numai pre boieri, 
ce şi pre nesufitori şi pre slujifori şi pre toți, 
că-i zisăse Dimitraşco Vodă, în pizma boierilor 
carii se ducea de la dânsul, să nu lasă nici pre 
unul să treacă, până nu-i vor slobozi Turcii fe- 
ciorul. Deci Şeremet se potrivisă lui Dimitraşco 
Vodă şi nu-i lăsa, de-l Plăstăma toţi. Că peria 

-Bfâţa oameni; alții nu avea ce mai cheltui, alţii 
era nesuţitori, altora le rămăsăse femeile în Mol 
dova. Ce bogat blăstăm era asupra lui Șeremet. 
De aceasta auzind chihaia vezirului, au zis fe- 
ciorului lui Şeremet, pentru ce opreşte tată-său 
nesuţitorii şi Moldovenii ce vor să vie de la 
Chiov încoace. Să-i scrie ca să-i sloboază. Şi 
aşa pe scrisorile lui au slobozit Şeremet nesu- 
țitorii şi pre alţi Moldoveni ce era acolo. 

Atunce miau slobozit şi pre mine loan Neculce 
hatman, cu voia mea, după ce au trecut doi ani, 
şi am venit în Ţara Leşească cu mulfă nevoie. 
Care mai sus s'au scris. 

Dimitraşco Vodă după ce s'au dus la Petri- 
burg, pre boierii Moldoveni n'au vrut să-i ieie 
cu dânsul la împăratul, socofind că va isprăvi 
să nu mai poată scăpa de acolo. Şi-i srăia de rău 
cătră împăratul, zicând că loan hafmanul şi cu 
alții au rămas acolo şi vor să se ducă la Turci 
şi pentru aceea au friimes de i-au luat cu vartă, 
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de i-au dus la Harcov. Că oblicisă împăratul 
de acel lucru, că i-au luaf cu sila, şi unii din 
Chiov au şi fugit. lară împăratul au răspuns lui 
Dimitraşco Vodă, mai vârtos pentru mine loan 
Neculce hatman: „Dacă nu va să şază, Dumne- 
zeu să-i asiute să meargă unde-i voia, că nu-mi 
este rob”. Afunce Dimitraşco Vodă n'au căutat 
bine, unde i-au răspuns împăratul aşa. 

Iară când mi-am luat zioa bună de la Dimi- 
traşco Vodă din Harcov, de mam despărțit, 
mult mă îmbia să mai şez şi multe se adeveria 
să-mi deie şi să-mi isprăvească şi de la împă- 
ratul mare milă. Şi când mi-a îi voia, el să-mi 
isprăvească. Dar eu eram bucuros că au venit 
acel ceas de am săsit vreme să ies dintr'acel 
notod sreu. Că sânt nişte oameni foarte necre- 
dincioşi şi prea cu sreu fraiu au oamenii ce sânt 
nedeprinşi cu acel fel de oameni dinfr'acele 
părți. Și avea mare jăle şi Dimitraşco Vodă 
şi doamna lui şi boierii şi toți Moldovenii, şi-mi 
zicea că nu mi-oiu pufe face pace, ce voiu peri 
de Turci. Dar eu am pus nădejdea la Dumnezeu 
şi, pentru dreptatea mea, nu s'au îndurat şi din 
toate m'au scos. 
Şi după ce am venit mai încoace, încă şi Şe- 
remet în câteva rânduri mi-au zis să mă aşăz 
acolo şi va scrie la împăratul să-mi dea jalo- 
vanie 410) şi safe. Dar fot nam primit, că esfe 
un norod unde nu sânt oamenii slobozi să meargă 
unde li este voia, nici la împărăție fără ucaz; 
şi ucaz nu vor să facă, ca pentru să nu facă 
cheltuială împărăției. Şi la împărăție vro curte 
mare ca aceea cu dvorebnici!!) mulţi nu este, 
macat precum este la domnia ţării noastre sau 

410) jalovanie — „dar (dat unui reclaman!), distincţie”, 
411) dvorebnic = „curtean”. . 
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altă crăie şi domnie, ce foarfe este un lucru pu: 
fin, numai oşfeni sânt mulți de agiuns. Deci de 
viața mea îmi era cum îmi era, dar mai mult 
îmi era “pentru copiii mei la ce vor rămâne, că 
numai doar săldaţi 41?) să fie, iară la alte boierii 
nu încapu feciorii unora ca acesfora. 
"Ce, fraţilor Moldoveni, rosu-vă să luaţi a- 
minte să vă învăţaţi şi să vă păziţi. Oricât îi fi 
în cinste la vre un domn, bine este să-i slujeşti 
cu dreptate, că şi de la Dumnezeu ai plată. Iară 
cu domnul nici odată să nu pribesești, macar 
cum at hi. Şi nu numai în fară străină, ce nici 
în Ţarisrad cu dânsul să nu mersi fiind tu 
Moldovan, ce să-i slujeşti în fara ta, căci străinii 
caută numai pre domn să-l miluiască şi să-l 
cinsfească, iară pre boierii ce sânt pribesi cu 
domnul într'o nimică sânt. Şi altă cinste are 
boierul când este sinsur pribas, şi alta este 
cându-i cu domnul său. Și apoi domnul se vi- 
sează că este fot: puternic ca la fara lui, când 
este domn, şi va să fie aşa, ca să năcăjească pre 
acei boieri, şi nu socofeşte slujba ce i-au făcut, 
că s'au înstrăinat, ce nimică învoială nu-i face. 
Nădejdea domnului este ca săninul cerului şi ca 
încetul 413) mărei; acum este sănin şi se face 
nour, acum esfe marea lină şi se face furtună. 

Acum lăsând cele străine până aice a le scrie 
de odată 414), până iară le-a veni rândul, să ne 
întoarcem iară de unde am lăsat scris de fara 
noasfră. | 

Vezirul rămâind la Stănilești după ce au pur- 
ces Moscalii, au şi friimes pre un paşă, anume 
Curt paşa, să steie la Iași, cu ferman de iertare 
tuturor sreşiilor, cine ce ar fi făcut. Şi au friimes 

412) săldat — saldal — soldat. 
413) încet = „linişte”, 
414) de odată—,de o cam dală”. 
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la Lupul sân Gavriliţă, să-l aducă de la bejănii 
de la Bursuci. Şi au răpezit în toate părțile la 
vadurile Prutului unde săsia Moldoveni, de-i 
scofea de la robie. Şi au purces vezirul de la 
Stănileşfi cătinel spre Dunăre, să mearsă la Ţa- 
tisrad. | 

Curt pașa, după ce au asiuns în laşi, pre cine 
săsia din căpiteniile ărei au şi început a-i boieri, 
cum boierește domnul Moldovii, şi şedea în cur- 
file domneşti. lar afunce era un boier pre anume 
Darie Donici ce fusăse sardat, care mai pre 
urmă la alţi domni acel boier au asiuns de au 
fost şi losofăt mare, iar la Moscali au fost pol- 
covnic; mergând la Curt pașa, l-au pus hatman. 
Aşijdere şi pre un Grec Bozasiul îl pusăse po- 
stelnic mare şi pre alţii ce mergea la dânsul tot 
îi boieria. Şi au început Curt pașa a îmbla cu 
binişor, ca să-l poffească acei boieri ca să scrie 
la vezirul să rămâie el în Iași, dar n'au putut - 
isprăvi nimică. 

Iară Lupul vornicul dupre ce au mers la ve- 
zirul, mult l-au musfrat pentru căci s'au hainit 
fara. lar el au dat samă cătră vezirul cum nu 
sânt ei vinovaţi, adecă boierii nici fara, ce este 
vinovată Poarta, că pre domnii cei buni îi ma- 
zileşfe fără de voia boierilor şi fărei şi pune 
domn pre care nu-l ştie fara. Şi dându-i Poarta. 
sabie, face în fară ce îi este voia; „precum şi 

pre acesfa, pre Dimifraşco Vodă, l-ai pus măria 
fa fără ştirea fărei şi au făcut ce i-au fost voia. 
lar mai înainte vreme era obiceiu de-şi alegea 
boierii şi fara domn; pre cine poftia cei, pre 
acela punea şi Poarta”. Deci vezirul auzind acest 
răspuns, nimică n'au mai răspuns şi l-au şi îm- 
brăcat în caffan şi l-au trimes să fie caimacam 
în lași, până a friimete împărăţia un domn în 
Moldova. Şi au scris şi la Curt pașa să se rădice 
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din laşi şi au mai pus caimacam şi pre un Grec, 
anume Macsuf postelnicul, carele fusăse pre 
lângă vezirul în oaste capichihaia lui Dimitraşco 
Vodă. Şi-l ierfasă vezirul pre dânsul, iară pre 
sofia lui, pre lano, l-au tăiat, precum s'au sctis, 
Și au purces Lupul vornicul şi cu Macsut por 
sfelnicul la Iaşi să fie caimacami. 

lar vezirul au triimes de scotea robii de la 
Tătari. De unde îi săsia, fot îi aducea la vezirul. 
Şi-i întreba vezirul la care domn le-au fost mai 
bine, la Mihai Vodă sau la Nicolai Vodă, iar ei 
zicea că le-au fost mai bine la Nicolai Vodă, 
pentru căci le ieşia înainte loan Vodă, fratele 
lui Nicolai Vodă. Deci vezirul au scris la împă- 
tăţie pentru Nicolai Vodă, fratele lui loan Vodă 
ferzimanul, ca să-l facă domn în Moldova. lar 
împăratul, văzând scrisorile vezirului; au şi fă- 
cut domn pre Nicolai Vodă. 

Iară Lupul vornicul, după ce au asiuns lânsă 
lași la Balica, au scris la Curt paşa să iasă din 
laşi şi i-au frimes și carfea vezirului. lar Curt 
paşa nu vrea să iasă din lași, că aştepta să-i vie 
răspuns ce scrisăse să fie el paşă. Deci Lupul 
vornicul i-au scris să iasă din laşi, că apoi se 
va întoarce la vezirul şi l-a foarte pâri, că lor 
nu le frebuieșfe paşă. Atunce Curt paşa s'au 
spăriat și au ieșit din laşi, de au purces după 
vezirul. 

Atunce Lupul şi cu Macsut au întrat în laşi 
caimacami. lar Antioh Jora biv hatman, auzind 
că este văru-său vornicul Lupul caimacam în 
laşi, au alergat şi el la văru-său Lupul să fie 
şi el caimacam cu dânșii, sândindu-se ticălo- 
sul că i se va uita vina lui, cea de au fost cu 
Moscalii de-i chiema, care mai sus s'au scris. 
Numai osinda lui Dumnezeu prea pe rar om de-l 
trece. Că Lupul cum au sosit în lași, ca un lup 
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Principele Anttob, fiul lui D. Cantemir. 

După o fotografie din Biblioteca Academiei Române,



„nesăţios au şi început a prindere pre slujitori 
şi pre căpitani carii fusăse cu Moscalii. Şi-i în- 
chidea şi-i bătea şi le lua punsi de bani, zicând 
că au asonisit din jacurile Turcilor. Şi au luat 
leafă şi au şi pus bani pre fârs, pre nesuţitori 
şi pre alfi breslaşi, şi âu pus de fot omul bejănar 
să deie câte doi lei. Şi oamenii n'avea ce mânca, 
că era săcuşorul de făină câte cinsprezece lei, 
şi încă nu se nici săsia. Deci oarecarii dintre 
acei pătimaşi de rău, fiind vezirul încă nedus din 
fară, au mers de au jăluit la vezirul. Şi cum au 
auzit vezirul, îndată tare s'au mâniat şi au mânat 
pre loan Vodă terzimanul să şază în laşi cai- 
macam, până a veni frafe-său Nicolai Vodă în 
Iaşi, și să chivernisească fara cu îmblânzire. Şi 
au mai ftiimes şi un capesi-bașă împreună cu 
Ion Vodă, de au prins pre Lupul vornicul şi 
pre Antioh Jora hatmanul şi pre Macsut po- 
sfelnicul, carii era caimacami. Şi i-au pus în 
obeze, de i-au dus la cetate la Varna preste Du- 
năre sursuni, de au şezut acolo doi ani la pe- 
deapsă. Pentru fratele Lupului au fras şi cei- 
lalți pedeapsă şi s'au plinit atunce un cuvânt 
prost ce zice: „Cu iarba cea uscată arde şi cea 
verde”. 

Ioan Vodă, după ce au venit în laşi, era bun 
şi blând tuturor şi au chivernisit fara până au 
venit frate-său Nicolai Vodă în scaun aice în 
Iaşi. Şi lăsând loan Vodă pre frate său în Iaşi, 
el s'au întors la slujba sa în Țarisrad la terzi- 
mănie. 

Dimitraşco Vodă Cantemir ce s'au dus la Mo- 
scali, acolo au murit, cu patru feciori, Matei 
Constantin, Şerban şi Antioh. Şi ce vor fi, vre- 
mea viitoare va arăta. - 
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CAP XX. 
A DOA DOMNIE A LUI NICOLAI VOIEB= 
VODA MAVROCORDAT ÎN ANUL 7220 415 

Nicolai Alecsandru  Voievoda Mavrocordat, 
după; ce au venit în lași, a fria zi pre obiceiu au 
boierit boierii. Pus-au pre Nicolai Costin vel 
logofăt, pre Gavriil Miclescul vel vornic de fara 
de şios, pre Ilie Cafargiul vel vornic de fara 
de sus, pre loan Buhuș, ce fusăse losofăf mare, 
l-au pus hatman, pre Ramadan vel postelnic, 
pre loan Paladi vel spatar, pre Gheorshiţă Mitre 
vel ban, pre Constantin Rusăt vel paharnic, pre 
Grisoraşcu Jora vel visternic, pre Constantin 
Cosfachi stolnic mare, pre Manolachi Hurmu- 
zachi comis mare. Acesfii era boierii lui Nico'ai 
Vodă, iar chiverniseala şi foafe frebile era mai 
ales după Ramadan vel postelnic. 

Atunce Nicolai Vodă îşi lăsasă firea cea su- 
meaţă cum era în domnia dintâi. Ce mult se mai 
lăsasă şi trăia bine cu boierii în drasoste, că 
era unii din boieri fusiți în Țara Unsurească, 
alții în Ţara Leşească, alții la Mosc, şi cu dânşii 
şi din cei mai proşti mulți era duși, şi avea srijă 
că pentru numele lui cel straşnic n'or mai veni. 
Deci arăta cătră toți blândeţe, iar boierii toți 
Sau întors la pământul său. Numai cei de la 
Mosc nu venia, că nu putea de oşti şi nu-i lăsa 
Moscalii, precum mai sus s'au scris. Şi carii 
boieri cum venia din străinătate, da vina cătră 
Nicolai Vodă fot pre cei de la Mosc, şi ei îşi 
curăția obrazele cum n'au ştiut nimică şi aşa 
se îndrepfa. lar Nicolai Vodă macar că-i pri- 
cepea şi-i ştia, dar lăsa şi el toate precum zicea 
ei, căci era bucuros să fie cum ştie, numai să 
vie în ţară, 

415) 7220— 1711. 
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Ţara atunce era stricată reu de Tătari şi de 
Moscali şi de tălhărit. Aşijdere şi Turcii balgii 
făcea mulfă âlceavă şi supărare lui Nicolai 
Vodă la divanuri, pentru fraţii şi rudele lor ce 
perisă atunce când au fost Moscalii în fară şi 
entru jacuri ce-i jăcuisă unii şi alții. Şi le 

Îicea şi năpăști mai mult decât era adevărate. 
lară Nicolai Vodă făcea multă chiverniseală. Pre 
unii, cam rar, îi da plafnici Turcilor, iar nu 

* deplin pre cât cerea ei, iar pre unii îi închidea 
până la o vreme şi apoi îi slobozia, iar a mai 
mulți Turci nu le ţinea în samă. Și se îndrepta 
ştiind rândul Porții. Dintâi la siudecată se făcea 
a fin€ cu Turcul, iar pre urmă ieşia siudecafa 
dreaptă Moldovanului. Norocul fărei au fost a- funce că s'au fâmplat de au venit Nicolai Vodă. 
Iar de ar hi venit alt domn mai prost, ar hi fost 
prea rău de Moldoveni, macar că unii au tras la 
Nicolai Vodă sreu mare şi multă închisoare, 
cum au fost feciorii lui Manoli şi Toader arma. 
şul. Că tăiesă nişte nesuțitori Turci balgii de la Roman fără de poronca nimărui şi-i pâria nişte fraţi a celor nesuţitori furci cu ferman de la 
oartă, pre carii într'alt chip nu pufea sări 

izbăvească. 
Atunce Nicolai Vodă, pe -poronca vezirului, 

au sătit câteva căruțe cu cai, să pornească pe Șved la fara lui prin Ţara Leşească, şi cu rii „Zeci de mii de Tătari, după cum scrisăse de la Nistru împăratul moschicesc la vezirul, numai să pornească pre Şved după cum s'au focmit 
pacea. lară Şvedul n'au vrut să mearşă şi au scris cărţi la împăratul turcesc de au pârit pe 
vezirul, precum că s'au asiuns cu Moscalii, de au luat bani şi au făcut pace, lar de n'ar fi făcut vicleșug se ieie bani, ar fi luat pre Moscali de 
Srumaz, că nu mai avea Moscalii nici o putere. 
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Şi acum şi pre dânsul nu l-au pus nici la o cale 
şi va să-l pornească, să-l ieie Moscalii de sru- 
maz. lar împăratul, văzând cartea Şvedului, fare 
sau mâniat pre vezirul. 

Intracea vreme sosit-au şi Osman chihaiaoa 
vezirului la împăratul cu cărți de la vezitrul, să 
ieie colac!) cum au bătut pre Moscali. Şi 
spuind împăratului cum au încunsiurat pre Mo- 
scali, cât nu mai avea nici o putere, numai ce 
sfrisa aman, — „deci noi văzându-i că sfrisă a- 
man, ne-au căutat numai a face pace şi i-am lăsaf 
de s'au dus la fara lor” —, iar împăratul au zis: 
„Voi afi căutat căci strisă aman şi nu i-afi luat 
de srumaz; nu era lucru mic acela să vă uitafi 
voi la aman. Ce am înțăles eu faptele voastre!” 
Și îndată au poroncit de i-au tăiat capul şi au 
friimes de au omorit şi pe vezirul. 

Deci Șvedul au mai ramas întru acea iarnă şi 
preste vară fot la Tishine, şi solii moschiceşti 
fot sta la Țarigrad popriţi. lar Moscalii au dat 
Azacul Turcilor şi alte cetăți au fărmat, după 
cum S'au aşezat la pace. lar Şvedul tot punea 
pricini şi nu vrea să purcează de la Tighine, 
zicând că până nu se va duce Şeremet cu oaste 
din Ţara Căzăcească, nu va merge, că Şeremet 
sfă să-i fie calea. Deci Poarta au aşezat cu solii 
moschiceşti să se rădice Şeremet cu toată oastea 
din Ţara Căzăcească şi să se ducă în fara lor 
la Mosc, şi ei să pornească pre Şved de la 
Tishine cu Tătari şi cu o samă de Turci, să-l 
ducă prin Ţara Leşească până la fara lui. Deci 
Şeremet, cum au văzut cărțile solilor, precum 
au așezat la anul toamna după bătaie, s'au rădicat 
din [ara Căzăcească şi s'au dus la Smolenţsca 
cu toate oştile lui, iar vezirul au triimes pre 

416) colac == „răsplată”, 
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Ismail efendi cu vreo triizeci de mii de oaste 
Turci şi hanul cu Tătărimea, să ieie pre Şved 
să-l ducă la fara lui. 

lar Şvedul, într'acea vreme au prins nişte 
Tătari oamenii lui, scriind hanul la Şeremet să 
steie sata la Smolenţsca, că ei vor să purcează 
acum cu Şvedul. Și l-or duce în Țara Leșească 
până la un loc şi l-or lăsa, iar Şeremet să-i 
iasă înainte, să-l ieie de srumaz. Şi să deie 
o sută şi cinzeci de punşi de bani hanului, precum 
Sau așăzaf. Deci Şvedul prinzând acei Tăfari 
cu acele cărţi, au pus de i-au omorit pre Tă- 
fari şi au luat cărțile la dânsul. Şi tăcea mulcom. 
lară hanul nu ştia nimică că i-au prins cărțile 
şi i-au tăiat Tăfarii, şi-l tot silia pre Şved să 
purcează până este iarnă şi sânt apele înshie- 
fate. Şi Șvedul tot nu vrea să se pornească să 
mearsă, 

Scris-au paşa de Tishine şi Ismail efendi la 
Udriiu la împăratul şi la vezirul, mutându-se 
împărăţia atunce acolo, cum că au gătit pre Şved, 
şi oastea şi foafe sânt sata, şi el fot nu va să 
purceadă. Şi în doă frii rânduri i-au scris, şi 
el tot nu vra să purcează, până de la o vreme, 
mâniindu-se împărăţia pe Şved, au poroncit nu- 
mai să-l pornească cu sila, dacă n'a vrea de 
bună voie. Deci sătind oaste, au mers să-l ieie 
cu deasila, iar el sau închis în curțile lui la Var- 
nifă, unde ședea, şi s'au apucat să se bată cu 
Turcii, să nu se deie. Şi enicerii finea oarecum 
în partea Șvedului şi nu vrea să-i facă ruşine. 
Că nici vrea să deie Şvezii cu sinefele în eni- 
ceri, nici enicerii în Şvezi, ce sta împregiurui 
curților enicerii la sazda Şvedului. Şi se mira 
pașa şi cu lismail efendi cum or face poronca 
împărătească, că se temea paşa să nu facă zorba 
enicerii şi asupra lui. Şi strisa enicerii zicând: 
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„Pentru ce să facem noi ruşine acestui craiu 
oaspe ce au venit la noi?” Iară pașa au chier 
mat pre un asă a lui de eniceri şi l-au friimes 
să srăiască cu craiul, să nu se apuce de sâl- 
ceavă cu o împărăție, că apoi poafe să pieie. 
Şi l-au învățat pre acel asă în taină, văzând că 
nu priimeşfe craiul, când va ieşi de la craiul 
afară, să zică căfră eniceri: „Noi enicetii finem 
cu dânsul, iar el mai fare ne suduieşte pre noi 
decât pre paşa şi zice că sânfem nişte oameni 
blăstămaţi şi nu se miră el de noi”. Şi făcând 
acel asă aşa, cum au auzit enicerii acea voroavă, 
s'au şi mâniat şi au început a slobozire focul în 
Șvezi. lară Şvezii de odată sta sândindu-se că 
le sânt prietini, neştiind vicleşusul ce făcusă 
asa de eniceri, căci craiul nu suduisă pre eni- 
ceri. Deci de la o vreme s'au închis Șvezii în 
casă, de se bătea până ce au dat foc caselor. 
Şi arzând casele, aşa l-au prins şi pre craiul. 
Şi până a-l prinde, el au omorit cu mâna lui vreo 
cinci şese eniceri şi el încă se rănisă. Numai au 
învățat paşa pre câţiva Turci să-l apuce, să 
nu-l omoare enicerii, că de l-ar fi lăsat, l-ar fi 
omorif. Şi așa apucându-l, l-au dus în curțile 
paşii, de l-au ţinut acolo cu vartă, până au venit 
răspuns de la împărăție de la Udriiu. 

Atunce au venit poroncă şi la Nicolai Vodă 
pentru Şvezi şi Leşi ce iernează pin fară, să-i 
scoată şi să-i sonească din ţară. lar Șvezii au- 
zind, s'au închis câțiva în curţile de la Priso- 
reni, în finutul Cărlisăturei, şi se apăra din 
casă, de nu le putea sfrica nimică calarașii mol- 
doveni ca să-i scoafă. Şi au triimes calaraşii 
înapoi la Nicolai Vodă, de au întrebat, că într'alt 
chip nu pot să-i scoată, ce numai doară să deie 
foc caselor. Dar Vodă n'au priimit să-i lasă să 
aprinză casele, ce le-au zis să sfeie pe departe 
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de dânşii. După aceasfa curând au venit ră- 
spuns de la Poartă să le deie pace. 

Aşijdere au mai friimes Nicolai Vodă pre hat- 
manul cu mulți slujitori fot afunce la Cernăuţi, 
că era oastea lui voievoda Chiovschi așezată a- 
colo la iernatic şi făcea multă sfricăciune lăcuito- 
rilor, ca să-i scoată şi pre acei din fară. Iar ei 
sau strins la un loc să se apuce de războiu, fe- 
mându-se să freacă în Ţara Leşească. Deci hat- 
manul văzând că se apucă de sâlceavă, au 'şi 
rădicat finutul Hotinului şi a Cernăuţilor şi i-au 
strins pre toţi la un loc. lar Leșii văzând că s'au 
sfrins atâta om, căzut-au cu rusăminte la hat- 
manul şi multe daruri i-au dăruit. Atunce au 
şi nimerit răspuns de la Poartă şi de la Nicolai 
Vodă să le deie pace. 

- Atunce au friimes împăratul la Tishine, de au 
pornit pre craiul Șvedului la Udriiu împreună 
cu foţi Şvezii lui. Şi l-au aşăzat acolo la un târg 
aproape de Udriiu, anume Demirdaș, şi nu l-au 
mai lăsat la Tishine să facă amestecături, 

AĂşijdere tot atunce la acea vrajbă au venit : 
şi craiul Stanislav Leşcinschi din Pomerania fe- 
pfil prin Ţara Unsurească, au ieşit în Moldova 
la Comăneşti pe Trotuș şi au venit pre la Bacău 
la Mărgineni pe la Stefăniță Rusăt vornicul cu 
pufintei oameni. Şi de acolo au mers în laşi la 
Nicolai Vodă, şi i-au făcut mare cinste. Şi au 
frecut la Tishine. 

Iară craiul Şvedului au pârit pre hanul şi pre Ismail efendi şi pre pașa de ishine şi au dat şi cărțile ce le friimesăse hanul la Moscali. Deci 
împăratul văzând aşa, au şi mazilit atunce pre ve- zirul şi pre hanul, iară pre Ismail efendi şi pre 
pașa de Tishine i-au omorit. Şi au pus vezir atunce pre Gin Ali pașa şi încă L-au făcut şi Sinere. Atunce acel vezir îndată au şi închis pre solii 
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moschiceşti în Edecule şi i-au pus la mare pe- 
deapsă, cât nu lăsa pre nime să între la dânşii. 
Nici până la îmblătoare nu-i lăsa să iasă, ce şi 
acolo cu păzitori. Ce mai mult se scârnăvia în- 
trun ciubăr şi da afară. Şi pre câţi din slusi 
era Moldoveni, Munfeni sau Sârbi, pre foţi i-au 
dat la catargă 111). 

Atunce au ieșit şi Lupul vornicul şi cu Antioh 
Jora hatmanul de la închisoare din Varna cu mij- 
locul hanului, siuruind niște sate acolo pre Prut, 
zicând că sânt a lui, şi mai mulfe era omi- 
neşti 415), şi au mers de acolo în Ţara Munte 
nească. Şi au stătut hanul de i-au făcut pace 
de la Nicolai Vodă, să-i deie moşiile boierilor 
celor ce sânt la Mosc şi alte lucruri multe. Că 
se temea Nicolai Vodă, că începusă Lupul a-l 
amesteca din Ţara Muntenească la Poartă şi avea 
şi pre hanul asiutor. Şi i-au căutaf numai să-i 
facă pre voie să vie în fară, să nu mai îmble 
amestecând şi făcând cheltuială țărei. Deci după 
ce au venit în fară Lupul, îndată l-au pus vornic 
mare şi i-au dăruit și opt pungi de bani: Și 
nu i-au asiuns afâfa, ce au cerşut şi safele boie- 
rilor ce era pribegi la Mosc, şi i le-au dat de 
odată. Iară după ce au venit Luca visternicul, î 
le-au luat şi iar le-au dat Lucăi. lar mie lui loan 
Neculce hafman îmi sta mare pedecă ca să nu 
pot veni în fară, să-mi ţie el moşiile. Şi nu se 

temea de osinda lui Dumnezeu, ca să-şi aducă 
aminte câte pedepse şi ursii de la domni pre la 
închisori în câteva rânduri au fras. Care mai 
pre urmă au siudecat Dumnezeu, că mi-am făcut 

şi eu pace la domnia lui Mihai Vodă şi, cu siu- 

decafa mitropolitului Ghedeon și a fot divanul, 

417) catargă = „corabie, galeră”, „muncă silnică pe 
galeră”. 

418) ominesc=— a oamenilor de rând". 
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mi-am luat şi eu moşiile de la feciorul Lupului, 
de mi le-am stăpânit. , 

Iară Şeremet din Smolenţsca, dacă au înţăles 
că iară au închis pre solii cei moschicești, s'au şi 
întors cu oastea ja Chiov. Şi venia şi zi şi noapte. 
Şi cum au asiuns de au întrat în Chiov înaintea 
oştii sale, iară Tăfarii au și slobozit un ceambur 
din Buseas, de au lovit fără de veste numai în 
cinci zile şi au asiuns până supt Chiov. Şi au tă- 
iat şi au robit și au luat doăzeci de mii de robi 
şi s'au întors înapoi cu pace, că n'au avut cine le 
sta împrofivă, nefiind oaste în Chiov. Că de ar: 
fi fost macar vro doă mii, n'ar fi scapat nici 
un Tătar, că le stătusă caii, de mergea pe sios 
câţi rămăsăse pre umă pre şleav, ş: ieşia Ruşii 
de prin bălți şi de prin păduri de-i ucidea. lară 
la acea vreme se fâmplasă numai Ivanenco pol- 
covnicul şi cu Tanţschi, fără de slujitori, şi au ieşit 
şi ei cu vro doăzeci de oameni din Chiov deo 
lature şi au săsit vreo cinsprezece Tătari şi i-au 
luat de stumaz, de i-au dus la Șeremet în Chiov. 
lar altă oaste era de ceea parte de Nipru. No- 
rocul Tăfarilor că nu putea Moscalii trece, că 
nu-i ţinea shiaţa, nici putea frece prin apă. 

lară când au fost de primăvară în al doiele 
an a domniei lui Nicolai Vodă, făcut-au Turcii 
stat şi cu Șvedul şi cu Stanislav, zicând Sta- 
nislav craiul că pre dânsul îl priimescu toți do- 
mnii leșeşti să le fie craiu. Și a da şi Camenița 
Turcilor şi le va da şi bir şi câteva fete mari 
pre an, numai să-i deie oasfe, să meargă să-l 
puie craiu în locul lui Avgust. Şi afunce a trece 
şi Şvedul cu pace prin Ţara Leşească şi apoi se 
vor scula cu foții asupra Moscului. Deci Turcii 
s'au ispitit să facă şi acel lucru şi au orânduit 
re Abdi paşa cu câteva mii de oaste Turci şi cu 

Atari şi cu Nicolai Vodă. Şi au pornit. şi pre 
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Stanislav craiu de la Bender, dându-i împărăția 
şi o sută şi cinzeci de punsi de bani de chel- 
tuială, să se puie craiu în ara Leşească. Şi au 
venit Stanislav craiu până la Zasarance cu toată 
oasfea şi el au mai rămas acolo să vadă cum a 
mai ti. lară Abdi paşa au mers până la Hotin 
şi au frimes la Chiov la Şeremet sol pre un. 
Turc, de i-au zis cum să silească el la împăratul 
Moscului, să nu se puie el a da aşiutor lui Avsust 
craiu şi să lasă ca să puie ei lurcii craiu pre 
Stanislav, şi apoi or lăsa şi ei pre feciorul lui 
Șeremet de la Ţarisrad. lară Şeremet au ră - 
spuns acelui Turc sol că el de feciorul lui s'au 
lăsat de când s'au dat pre mâna lor; dar ei nare 
nici o putere să facă acel lucru, că el este o 
slusă şi până acum i-au venit patru cărți de la 
împăratul Moscului, cum a vede că întră Turci 
în Ţara Leşească, să se pornească şi el cu oştile 
de la Chiov împrotiva lor. Și iar au zis Şeremet, 
cum să poată ei face acest lucru, că craiul 
Avsust are pre Nemţi cu treizeci de mii şi 
pre Venetic cu treizeci de mii şi pre Prus cu 
freizeci de 'mii şi pre noi cu treizeci de mii, Toţi 
acesti monarhi sânt siurați să-și ideie .asiutor 
unul altuia câte cu treizeci de mii de oaste, iar 
când ar vede vre un sreu, şi cu toată puterea 
să-şi deie asiutor unul altuia. „La noi nu este 
obiceiu ca la voi să se mazilească craii şi domnii, 
cum faceţi voi. Intâi papa de Râm dacă ar auzi 
că veniţi voi să le faceţi acest lucru, toată creşti» 
nătafea ar sili asupra voastră să se rădice. Nu- 
mai craiul Șvedului are pismă pre mine că l-am 
bătut în multe rânduri și îmi amestecă feciorul, 
dar voi nu frebuie să vă potriviți unor oameni 
nebuni”. Şi cu acest răspuns s'au întors solul lui 
Abdi paşa de la Chiov la Hotin. 

La acea vreme când au sosit solul de la Abdi 
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paşa la Chiov, ce mai sus s'au scris, la Şeremet, 
atunce se fâmplasă de făcea Şeremet praznicul 
împăratului, adecă zioa Sfântului Petru apostol. 
Şi se strinsăse la curtea lui Şeremet să-i cin» 
stească la vro trei patru mese şi era plină osrada 
de ghenerali şi de ofițeri fot împodobiţi cu 
haine de sirmă. Şi fripsăse un bou întres şi vro 
trei berbeci întregi şi cu coarnele poleite. Iar 
slujitorii drasuni moscali şi cu puşcele cele 
mari sta pe deal de slobozia focul pentru sănă- 
fatea împăratului; aşijdere mai sios la Pecersca 
alte puşce era scoase cu alţi slujitori de slobozia 
focul, aşijdere mai sios de Chiov sta Căzacii 
cu vro doăzeci de mii de oaste cu puşce de 
slobozia focul. Deci văzând solii acele. lucruri, 
se mira și ei. Și întorcându-se înapoi, au avut 
ce spune lui Abdi paşa. 
Atunce craiul leşesc Avsust oblicind de voie- 

voda Ruschi că este asiuns cu Stanislav craiu 
ca să deie Camenifa, l-au prins craiul şi l-au 
făcut sursun la Sacsonia, de au şăzuf câțiva ani 
acolo până l-au slobozit. Şi au trimes altă oaste 
şi zaher& în Cameniţă cum mai în grabă şi au 
iăcuf surgun şi pre sheneralul ce era în Ca- 
meniță, fiind asiuns cu Stanislav viind Turcii 
ca să o deie. 

Deci Abdi paşa văzând acest răspuns de la 
Șeremet şi văzând că s'au adaos oaste în Ca- 
menifă şi s'au schimbat sheneralii, au făcut ştire 
la Poartă. Deci Poarta au văzut că n'au pufere 
să facă aceste lucruri ce stătuisă, ca să schimbe 
pre Avsust craiu şi să puie în Ţara Leşească pre 
Stanislav, s'au spătiat să nu se rădice toată creştir 
năfatea Evropii şi şi-ar perde Turcii împărăția, 
şi sau lăsat de acel lucru. Şi au socotit într'alt 
chip, de au scris la Abdi paşa de i-au făcut ră- 
spuns să se așăze la Hotin, fiindu-le ruşine să se 
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întoarcă fără ispravă înapoi. 
Zicu unii că ar fi sfătuit Șvedul şi cu voievoda 

Chiovschi să se aşăze Hotinul şi să le fie lesne de 
acolo să mearsă la Chiov, că fot nădăjduia 
Șvedul că va mai pute să-şi deie palme cu Mo- 
scalul, iar unii zicu că ar fi stătuit Nicolai 
Vodă, temându-se cum nu va pute şedea în 
aşi de Dimifraşco Vodă, iar alții că Nicolai Vodă 
au sSiuruit împărăției o sută de pungi de bani, 
ca să nu facă Hotinul. Ce adevărul nu se ştie. 
Ştiu că de primăvară au luat şi ţinutul Hoti- 
nului de l-au făcut olat cetăţii, iar la anul au 
luat şi finutul Cernăuţilor din Prut încolo să-l 
facă fot olat, zicând că fot de Hotin au fost. lar 
lui Stanislav i-au venit poroncă să meargă la 
Bender şi s'au întors. 

Atunce Şeremet nu putea şti nimică de fe- 
ciorul lui, că pusăse voievoda Chiovschi strajă 
de ai lui, de nu putea nime nici merge nici veni. 
Şi pre cine triimefea Șeremef, îi fot prindea voie- 
voda de-i făia sau îi închidea. lar Seremef au 
dat o sută de salbini unui Moldovan, de şi-au 
băsat capul cu cărți pentru voia banilor, şi au 
făcut cum au putut şi au mers la paşa de Tir 
Shine. Şi atunce s'au fâmplat de au slobozit 

' solul cel de la Mosc de la închisoare din Ţari- 
srad, şi l-au întors pre acel slujitor moldovan 
anume Cârjă, şi cu zece Turci, de au daf veste de 
pace la Chiov. Și încă fot s'au mai zăbăvit, pre- 
cum va arăfa mai înainte. 

Pre acele vremi era greu în fară, nu de bir, ce 
de alfe supărări. Că Turcilor le era calea fot 
prin fară mergând şi viind la Hotin. Unii vinea 
pre la Focşeni de mergea pre Siret, pre la Bo- 
foşeni carii venia despre Bosna, alții pre Bâ- 
lad şi pre la Iaşi, alții pe la Pruf. Şi ca nişte 
oşfeni păsâni ce era, fot sfricăciuni făcea cu fel 
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de fel de risuri şi batjocuri a fete fecioare şi a 
femei înţălepte. 

Prutul pusăse Nicolai Vodă, având poroncă 
de la Poartă, pre Constantin Costachi vel stol- 
nic împreună cu un paşă de-l curăția cu mulfe 
sute de oameni de copaci şi de plavii 412). Alţii 
trăsea şeicele cu pâne până la Ţufora și de 
acolo le încărca în care, de le pornia la Hotin. 
Și făcusă şi hambare de punea pânea la Ţu- 
fora, de sta cât nu o putea rădica prin care, 
Dar macar cât greu şi supărare era şi mare 
cheltuială lui Nicolai Vodă, dar încă şi văzând 
atunce slujba mazililor, au făcut milă cu dânşii 
şi cu sfintele rusi cu mănăstirile, de le-au rădicat 
un obiceiu spurcat ce era asupră de stingerea 
caselor boiereşti şi a sfintelor mănăstiri, ce se 
făcusă de da desetfină de stupi şi de mascuri 
țărăneşte, iar Nicolai Vodă au îerfat să nu mai 
deie desefină fărăneşte, precum n'au fost dând 120) 
şi mai înainfe la alți domni. Numai de la domnia 
a doa a lui Mihai Vodă li se făcuse acest obi- 
ceiu. 

Atunce pre acea vreme cu câţiva ani mai îna- 
infe se fot bătea Franțuzul cu Neamţul pentru 
Ţara Spaniei, care de care să o ieie să o sfăpây 
nească, neavând craiu. Și fot biruia Neamţul pre 
Franţuz, căci îi mai da şi alţii asiutor fără421) 
de electorii +) lui. li mai da Anslia patruzeci 
de mii de oaste şi Olandia treizeci de mii. Apoi 
supărându-se Franțuzul de atâța ani de bătaie, 
sfa să se împace, şi Neamțul nu primia, văzând 
că biruiește. Deci s'au lăsat Anslia şi Olandia 

419) plavie — „lemn şi alte lucruri aduse de apă”. 
420) n'au fost dând=—.nu dădeau”, 
421) fără — „alară”. | 
422) elector = „principe elector”, germ. Kurfiirst. 
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a-i mai dare asiutor şi începusă a batere Fran- 
țuzul pre Neamţ. Deci Neamţul văzând aşa, stă- 
futrau şi alții mediatori şi le-au făcut pace, îm- 
părfind Ţara Spaniei drept în doă. Şi pre unde 
le-au venit hofarele, răsipit-au cetăţi şi târsuri, 
de le-au stricat, şi au făcut pace. 

Pre atunce au trecut şi un sol mare de la 
Leși la Poartă, anume voievoda Mazoveţchi, de 
au aşezat cu Turcii acele amesfecăfuri multe. Şi 
întorcându-se de la Poartă, au mers la Avsusf 
craiul şi apoi l-au trimes craiul şi la Petriburg 
la împăratul Moscului. Atunce au trimes şi îm- 
păratul turcesc la Leşi sol pre un şerin din 
Crâm, anume Şefer bei, de au făcut pace lui 
voievoda Chiovschi şi lui Stanislav craiu. Şi în- 
forcându-se Şefer bei de la Leşi, s'au şi rădicat 
voievoda Chiovschi şi cu Şemfe lanoş Viţno- 

„veţchi şi cu alte capete, anume staroste Raavschi, 
şi sau dus la locul lor în Ţara Leşească la 
Avsust craiul, de s'au împreunat şi n'au avut nici 
o nevoie. AĂşijdere şi Stanislav craiu încă au 
purces de la Iurci prin Țara Ungurească şi au 
frecuft la Pomerania. Şi nu s'au încrezut să 
meargă la craiul Avsust, ce s'au așezat în nişte 
fârsuri în hotarele împăratului nemţesc. 

Vrut-au atunce împărăţia Turcului să deie sa- 
licane Şvedului, să-l pornească şi pre dânsul 

“pre Marea Albă) până la :Franţuji, şi de 
acolo ori să-i deie vase Franţia, ori să vie va- 
sele lui. Şi n'au primit, ce au zis că el pre uscat 
au venit, pre uscat se va duce. Și se mira şi Turcii 
ce or mai face cu dânsul, că nu-i mai putea 
înțra în voie, şi el arăfa cartea împăratului tur- 
cesc ce-i frimisăse când au venit la Tighine, 
că nu-l va lăsa şi-i va da oaste. El acea nă- 

423) Marea AIVăĂ— „Marea Adriatică”. 
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de;de căuta şi o aştepta. 
lară când au fost în al treile an a domniei 

lui Nicolai Vodă, în anul 7222, mazilit-au Turcii 
şi pre Brâncovanul Vodă, trimefând pre buiuc- 

 îmbrihorul de la Țarigrad, adecă comisui. cel 
mare, de l-au prins cu mare meșteșus. Că l-au 
înşălat unchii lui de au mers de la Târgovişte 
în București, fiind unchii lui agiunşi cu Mihai 
Vodă de sta de-l pâria, sândind că va fi el 
domn. Iară după ce l-au prins, au scos imbri- 
horul ferman de la împărăție, scriind la ţară. De 
or priimi pre Mihai Vodă bine, iar de nu, să-şi 
rădice domn dintre dânşii pre cine or vre. Deci 
unchii Brâncovanului Vodă, anume Constantin 
stolnicul şi Mihai spatarul, dacă au văzut că-i 
lasă Poarta în voia lor, s'au lăsat de prieteşusul 
lui Mihai Vodă şi şi-au rădicat domn dintre 
dânşii pre Stefan Cantacuzino spatarul, fiul lui 
Consfantin stolnicul. Iară pre Brâncovanul l-au 
dus la Poartă cu mare pază şi cu multă avere, 
scrisă tot de imbrihorul, și l-au închis în E- 
decule cu mare şrijă, și pre dânsul şi pre doa- 
mna-şi, şi pre cuconii săi şi pre “toate slugile 
lui. Că era acel vezir atunce Gin Ali paşa un 
păsân rău peste samă, de nu folosia nimărui 
dare. Da 

Deci atunce au început pre Brâncovanul Vodă 
şi solii moschiceşti a-l pârire şi Şvedul şi de 
toate părţile. Cum este mânia lui Dumnezeu! 
Macar că cele mari pomeniri şi mulfe şi cei prie- 
fini harnici şi avere ce avea, sosindu-i atunce 
ceasul morţii, nimică nu i-au folosit, precum zice 
Scriptura: „Nu va folosi averea în zioa urşiei”. 
Poate va fi şi osindă Moldovii, căci tot schimba 
domnii ades şi-l blăstăma foață fara, au poafe 
fi osinda şi a unchiu-seu, a casei lui Şerban Vodă; 
au doară şi a Moscalilor chiemare şi apoi mai 
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pre urmă vicleșug, că mult sânge creştinesc s'au 
vărsat şi de mulie ori l-au fost blăstămând îm- 
păratul Moscului şi zicea: „luda Brâncovanul 
mau vândut, de am răpus oaste şi am păţit a- 
ceasfa!” Deci i-au scos şi au făiat capetele a 
pafru cuconi ai săi şi apoi şi a lui şi a câţiva 
boieri slugi ai lui, iar pre doamna şi pre alte 
slugi i-au finut încă vro doi ani la închisoare 
şi i-au slobozit apoi,“ 

Atunce când i-au fost tăind feciorii, au fost 
zicând unul să se turcească, se nu-l faie, dar 
fatfă-seu Brâncovanul Vodă l-au îmbărbătat fare 
să nu-şi lase legea. Numai un copilaş, nepot 
de fiu Brâncovanului, au scăpat, că l-au luat 
la saraiul împărătesc ca să-l turcească, iar mai 
pre urmă l-au scos îma::) împăratului şi l-au 
dat la maică-sa. Care mai pre urmă istoria lui 
va arăta la rând. | 

Precum se zice „domn bogat şi fără de stat”, 
adevărat că atunce Brâncovanul Vodă au fost 
fără de sfat, dacă sau mâniat Dumnezeu pre 
dânsul. lar mai înainte în vro freizeci de 
ani, tot cu sfat au fost, că ţinea Dumnezeu cu 
dânsul şi-i ierta osinda, iar acum n'au vrut să-l 
mai răbde. Şi când l-au tăiat, au adus pre 
toţi solii, de-l privia solii moschiceşti, solul 
Neamţului şi solul Franţuzului, solul Enslezu- 
lui, solul Veneţianului şi solii Flemengului şi 
al Leavului *5) şi al Şvedului. . _ 

Dupre aceea au pornit şi craiul Şvedului prin 
Ţara Unsurească şi au trecut cu pace până la 
țara lui la Pomerania. Atunce au slobozit şi 
pre solii moschicești din Țarigrad să-şi mearsă 

424) imă=— mamă. 
425) Leav = Leah — „Polon”. 
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la pământul său la Mosc. Şi-i aştepta Şeremet 
cu mare bucurie. lar când au aşiuns feciorul 
lui Șeremet pre la Nemirova, nu se ştie ce l-au 
lovit, că au murit şi n'au apucat fafă-seu să-l 
vadă viu. Zicu unii să fi mâncat ciuperce şi au 
murit, iar unii zicu să-l fi otrăvit sultanul la 
Tishine, pentru să se mânie fată-seu şi să strice 
pacea cu „lurcii, căci Tătarii purure ar pofti 
să fie oaste, iar unii zicea că dintre dânşii să-l 
fi otrăvit. 

Craiul şvezesc după ce au întrat în Pome- 
rania, strinsu-şi-au oaste ce au mai putut din 
fară, având nădejde că-i va da şi Franţuzul a- 
jutor. Și au început să se bată iar cu Moscalul 
vârtos, ca să-și scoată locul şi cefățile ce-i luasă. 
Deci Moscalul şi Avsust craiu cu Sasii şi craiul 
Daniei şi Prusul, toți acestii s'au învoit la un 
loc cu legături şi au început a se bate cu craiul 
Şvedului. Unii se bătea pe apă, alții pre uscat 
s'au dus în Pomerania. Şi au fot bătut pe craiul 
Şvedului, până ce i-au luat toată țara Pomera- 
raniei cu toate cetățile. Numai ce i-au rămas o 
cetate unde era stolița Pomeraniei, anume Ste- 
finul, şi se închisăse acolo de se băfea cu cei 
lalţi crai. Şi aştepta craiul să-i vie ajutor de la 
Franţuji pre apă. Afunce norocul lui cel prost 
că au murit craiul franțuzesc cel băfrân anume 
al 14-le Ludovic. Şi nemerind acea veste la Âv- 
Sust craiul leşesc, stând cu oaste prin preşiurul 
cetăței Stetfinului, au pus un frâmbicer 426) a 
lui dând veste din trâmbiță că au murit craiul 
franțuzesc, ca să audă craiul Şvedului din ce- 
fate unde era închis. lar craiul Şvedului dacă 
au înțăles din frâmbița lui Avgust-eraiu că au 
murit craiul franțuzesc, pus-au și el alt trâm- 

426) trâmbicer — „gornist, herold, crainic”. 
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bicer al lui de au răspuns înapoi din trâmbiță 
lui Avsust craiu, zicându-i aşa: „De au murit 
craiul franțuzesc, iar craiul nostru, unul din cei 
doisprezece monarhi ai Evropei, este sănăfos şi 

"mu se feme de nimică”. lar când au fost preste 
două frei zile, au lăsat craiul cetatea şi au fugit 
cu nişte vase pre mare la fara lui la Stocholm. 
Atunce Moscul şi ceilalți crai au luat foată fara . 
Pomeraniei. lar pre Moscal nu l-au lăsat Pru- 
sul să stăpânească acolo în Pomerania, fiind 
acolo locul al lor de moşie, ce i-au daf câteva 
pungi de bani pentru cheltuiala oştii şi au ră- 
mas Pomerania a celorlalţi crai, precum mai sus 
S'au scris. lară craiul Şvedului, după ce s'au dus 
la Ştocul (Stocholm), au început a punere me- 
diafori să tacă pace cu Moscul şi cu craiul pru- 
sesc şi cu Avgust craiul leşesc şi au început a 
confenire de a se mai bafere. Iar craiul Daniei 
nu-l primia pre Şved la pace şi îl fot bătea de 
ceea parte de mare, unde are şi Dania locuri. 

Turcii dacă s'au curăţit de Şved şi de solii 
moschiceşti şi de aceste de toate câte mai sus s'au 
scris, rădicatu-sau împărăţia cu foafă puterea 
şi s'au dus la Frânci la Ţara Moreei ce o finea 
Veneticii. Şi au luaf-o cu foafe cetăţile ce era 
într'acea fară Moreea. Şi au aşezat prin toate 
cetăţile paşalâcuri, precum mai fusăse mai na- 
inte vreme iar a Lurcilor. Şi se desbătuse ei de 
la Turci când se bătusă Turcii cu Nemţii la 
Beciu. Şi luând, Turcii Moreea de al doiele rând, 
s'au întors înapoi iar la Udriiu. Afunce au prins 
Turcii şi pre un domn sfefnic ţării Moreei, care 
era şi doftor vestit, anume Lichinie. Şi fusăse 
acel doftor şi aice în ţară la domnia dintâi a lui 
Antioh Vodă, şi apoi ducându-se la moşiile lui 
acolo la Moreea, căzusă de era sfetnic. Deci 
cunoscându-l Turcii de la Țarigrad, îndată l-au 

354



spânzurat. lară de îarnă au început a se în- 
vrăjbire Turcii cu Nemţii, să strice pacea din 
pricina Moreei. 

Şi au trimes împăratul turcesc de au mazilit 
pre Stefan Cantacuzino. Vodă, feciorul lui Con- 
sfantin stolnicul, din Ţara Muntenească. Şi cum 
l-au dus la Poartă, îndată l-au şi zusrumaf, şi 
pre tafă-seu pre Constantin stolnicul, neplinind 
doi ani cu domnia în Țara Muntenească. Și au 
asiuns şi ei osinda Brâncovanului Vodă, căci 
îl vândusă ei pre dânsul cu înşălăciune, pre- 
cum mai sus sau scris. Şi au rămas lui Stefan 
Vodă doi feciori. Unul slujeşte la Nemţi şi aitul 
la Mosc. Iară în locul lui au pus domn pre Ni: 
colai Vodă. 

În locul lui Nicolai Vodă în Moldova au pus 
domn pre Mihai Vodă Racoviţă. Deci Nicolai 
Vodă gătindu-se de aice din Moldova cu toate 
conacele, au purces în Ţara Muntenească. Şi a- 
funce la purcesul lui Nicolai Vodă din Iaşi multe 
'voroave ce nu sau căzut au srăit Lupul vor- 
nicul lui Nicolai Vodă împrotivă. In loc cinstea 
şi mila ce au avut de la acest domn, el îi mul- 
femi cu voroave proaste, după cum esfe firea 
acestui neam a Gavriliţeştilor, de nu sânt nici 
unui domn mulţemitori, ce pre urmă tot cu nă- 
păşti le mulțămescu. Care în scurtă vreme şi-au 
răsplătit Nicolai Vodă această sâlceavă de că- 
fră Lupul vornicul, că pentru sumeţia lui şi-au 
pus ficălosul capul, precum istoria înainfe va 
arăta, lară în fară au venit domn Mihai Vodă 
cu a fria; domnie. 
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CAP XXI. 

A TREIA DOMNIE A LUI MIHAI RACOVIȚĂ 
VOIEVODA ÎN ANUL 7224 427) 

Mihai Racoviţă Voievoda viind la scaun în 
laşi iarna, bucuratu-s'au foată fara, fiind el pă- 
mânfean, şi mai vârtos neamul său, că era mult. 
Și dintâi se arăfa cu mare dragoste şi btân- 
deță țărei. Ţara încă se bucura, căci era Mol- 
dovan şi le era prea lesne la divanuri a grăi 
cu dânsul, că-i judeca drept şi blând. Şi uşa 
îi era prea deschisă, şi nu cu mărire multă. Şi. 
dupre obiceiu au boierit a freia zi pre acesti 
boieri cari-i scriu mai gios. Pus-au pre Ilie Ca- 
farşiu vel logofăt, pre Lupul Costachi vel vor- 
nic de fara de gios, pre loan Sturza vel vornic 
de fara de sus, pre frate-său Dimitraşco Raco- 
viţă hatman, pre Constanfin Ipsilanti vel po- 
stelnic, pre cumnafu-său loan Păladi vel spafar, 
pre Dimitri Macri vel ban, pre Constantin Ruset 
vel paharnic, pre Constanfin Costachi vel vi- 
sternic, pre cumnafu-său Cosfandachi vel sfol- 
nic, pre cumnatu-său Iordachi Cantacuzino De- 
leanul vel comis. Acesfii era boierii lui Mihai 
Vodă la a treia domnie şi nu era nici unul mai 
de cinsfe decât altul, că era mai tot un neam. 
Numai Constantin postelnicul era oarece mai 
în cinste, având un frate capichiaie la Poartă, 
anume Manolachi chiurci-başa 4%). 

Lui Mihai Vodă atunce îi vra fi lesne și îndă- 
mână a domni, că de neprietinii lui, de Munteni, 
se curăţisă de toți. Boierii cei bătrâni carii îi mai 

427) 7224 = 1716, 
428) chiurci-başa = ,blănarul saraiului” (la Turci), „sta- 

rostele cojocarilor subţiri” (la Români). 
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sta împrotivă iară murisă, la Țarigrad domni 
mazili pre atunce nu era. Că era numai Duca 
Vodă și Antioh Vodă şi nu avea acesti domni 
obraz la Poartă. Şi lui Antioh Vodă preste doi 
trei ani i s'au fâmplat de au murit. Si adusese 
Mihai Vodă şi câţiva Greci cu dânsul, carii fu- 
săse din casa Brâncovanului Vodă. Ce iarăşi 
acei Greci l-au adus la stricăciune, precum se va 
arăta înainfe. Şi el încă se învățasă a domni, 
nu ca în cele doă tânduri dintâi, de era o turmă 
şi un păstor. Numai nu avea norocire, că nu era | 
pace. Doamnă avea detreabă, bună şi milostivă, 
cuconi cinci şi cucoane trei, şi-i era casa cam 
srea. Doi cuconi îi finea zălos la Poartă Turcii; 
pre rând îi schimba. 

Pre acele vremi sătindu-se Turcii să purceadă 
asupra Neamţului, să ia Varadinul, iară Nicolai 
Vodă făcea niște reutăți mari în Ţara Munte- 
nească în boieri. Pre unii îi închidea, pre alții 
îi tăia, pre alţii îi jăcuia,,de le lua foafe ave- 
rile lor ce avea şi-i pâria la Poartă că sânt haini 
şi asiunşi cu Nemţii. Şi pre câţi nu-i omoria el, 
îi trimetea la Poartă de-i omoria. Atunce au 
perit şi Mihai spatarul Cantacuzino, atunce şi-au 
adus aminte Nicolai Vodă şi de sâlceava ce i-au 
făcut vornicul Lupul, când au trecut din Mol- 
dova în Ţara Muntenească, şi l-au pârit la vezirul 
Gin Ali paşa cum că este hain asiuns cu Mosca- 
lii. Deci Gin Ali paşa vezirul cum au înțăles, au 
şi friimes un capisi-başa de l-au pus în obeze 
pe Lupul de aice de la Mihai Vodă. Şi agiungând 
pre vezirul pe drum la Dunărea, nici l-au mai 
Siudecat. Numai ce l-au scos şi acolo în câmp 
au pus de i-au tăiat capul, iar trupul lui au ră- 
mas neîngropat, de l-au mâncat paserile. Aşa 
au perit Lupul vornicul din pâra lui Nicolai 
Vodă. Nici un boier n'am văzut procopsit din 
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cei ce se punu în price cu domnul, Şi atunce 
“cu Lupul au mai perit împreună şi doi boieri 
sârbești, odată cu Lupul. lar în locul Lupului 
au pus Mihai Vodă pre Darie Donici. 

Deci vezirul ducându-se la oaste la Varadin, 
ieşitu-i-au Nemfii înainte cu Evghenie prinfipul. 
Şi şi-au dat războiu de îmbe părțile foarte Sroz- 
nic şi i-au biruit pre Turci Evghenie cu Nemţii, 
de au fugit Turcii carii încotro au putut şi le-au 
luat şi urdia toată. Atunce au perit şi spurcatul 
Gin Ali paşa vezirul în răsboiu. 

Acest Gin Ali pașa era un păsân reu, furbat 
şi mare sorbitor de sânge asupra creștinilor. 
Nu-i trebuia lui daruri sau rugăminte. Acesta 
au omorit pre Brâncovanul Vodă cu cuconii lui; 
acesta au omorit şi pre Stefan Vodă şi pre tată- 
său Constantin stolnicul, şi pre Mihai spatarul, 
şi pre Lupul vornicul, şi pre alţi mulţi; acesta 
au omorit şi pre vreo patruzeci de paşi, tot 
aleşi, fruntea Turcilor, de sfârpisă împărăția de 
capete; acesfa au stricat și mănăstirea Mavra- 
mur de la Țarigrad. Şi-i era sândul lui, de a 
birui pre Nemi, să .puie pași şi în Moldova şi 
în Ţara Muntenească. Numai nu i-au agiutat 
Dumnezeu, că şi-au luat şi el plata, că i-au luat 
tată-său diavolul sufletui. 

lară Nemţii dacă au bătut pre Turci, s'au mai 
posorif de au luat cetatea Timişvarul de la Turci, 
cetate aleasă şi vestită, cu toate olafele ei. Şi 
Sau aşezat acolo la iernatic. | 

Atunce Muntenii carii era fusiţi în Țara Un- 
Surească de reul lui Nicolai Vodă s'au rădicat 
cu cafane şi au luat pre Nicolai Vodă din Bu- 
cureşti în robie. Şi l-au dus în Ţara Unsurească 
de l-au ținut până la anul, până ce au făcut 
Turcii pace cu Nemţii. Şi au luat Nemţii şi din 
Olt încolo cinci finuturi a Ţărei Muntenești. De- 
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stule răutăţi au fost şi pe acolo de Turci şi de 
cătane, care mai pre larg înainte istoria va a- 
răta. Iară în locul lui Nicolai Vodă venit-au fra- 
fe-său loan Vodă terzimanul domn. Ce departe 
era firea lui Nicolai Vodă de a lui Ioan odă, 
că loan Vodă era minunat de om bun, cât nici 
acum nu potu uita Muntenii bunătațea lui. 

leşit-au atunce căfane şi în Moldova pre supf 
munte la Caşin şi la cetate la Neamţ şi la Câm- 
pul-luns şi cuprinsesă ţara până în Siret. După 
cum sânt Moldovenii safa la jac, îndată s'au 
dat la dânşii. Era şi cam asupriți de Mihai 
Vodă, că scosese hârtii pre fară şi pre mazili 
dăjdi rele, şi desefină pre mazili fărănească, 
Obiceiul cel rău de stingerea mazililor nu vrea 
să-l mai părăsească, Deci câți oameni şi câte 
case boiereşti era dincolo de Siret, ținea toţi cu 
căfanele. Şi se făcuse nişte tălhărit mult preste samă. Şi Mihai Vodă stăpânia numai pre lângă 
laşi şi la Orheiu puţintel, iar încolo fot pod- 
Sheazuri de căfane amestecați cu Moldoveni a- 
Siunsea de prăda fârgurile pre la Fălcii şi pre 
la Bârlad, iar Hotinul şi Cernăuţii îi finea tot 
Turcii. Şi se imira ce va face şi de ce se va 
apuca, că domnia îi era nouă şi nu avea bani 
să plătească să se strinsă slujitori. Şi-i era cu Îrică şi se mutase în Cetăţuie şi mai nici în Ce- 
fățuie nu mânea, ce mânea câte la un loc de nu-l 
ştia nime. Că şi boierii încă nu era drepţi, ce 
mulți dintre dânşii se asiunsese cu cătanele. 

In Cetatea Neamţului era un căpitan cap că- 
fanelor, anume Frenţa, şi mai era şi câțiva ma- zili moldoveni cu dânsul acolo. Deci au făcut 
sfat să mearsă cu podsheaz să ia pre Mihai Vodă. Iară Mihai Vodă oblicind sfatul lor, tri- 
mis-au pre Macri vel ban și pre Constantin Co- stachi vel visternic să aducă vreo două frii mii 
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de Tătari, ca să meargă să-i lovească înțâi 
el pre dânşii, decât ei pre dânsul. Şi mergând 
acei boieri la Tăfari, s'au şi rădicat câțiva mâr- 
zaci să vie, încă şi mai mulți de câţi poftise Mi- 
hai Vodă. Și viind cu dânșii până din jos de 
Movila lui Constantin Vodă, i-au lăsat Constan- 
fin visternicul pre Tăfari supuşi12) în Valea 
lui Aron Vodă şi au venit să spuie lui Mihai 
Vodă, că era lucru cu faină, de nu ştia nime 
că vinu Tăfarii, 

Atunce Constantin visfernicul, mergând la Ce- 
tăţuie să spuie lui Mihai Vodă de Tătari că au 
sosif, nu l-au săsit în Cetăţuie şi au purces să 
vie la Iaşi la Mihai Vodă. Atunce și cătanele 
sosisă în lași fără de veste şi cât ai rumpe un 
păr din cap de n'au luat pre Mihai Vodă de 
Srumaz din curţile domneşti. Că sfrăjile ce avea 
la Târgul Frumos şi la Podul Iloaei şi mai lânsă 
laşi la cârşma ce se chiamă „la Stati”, nime din 
sfrăji nu scăpase să-i dea ştire, că-i prinsăse că- 
fanele pre foți. 

Avusese şfire Mihai Vodă mai înainte vreme 
că au ieşit Frenţă şi cu Velicico cu podsheaz din 
Neamţ. Şi fusese ieșit Mihai Vodă din laşi afară 
pre Bahluiu în sus, dar apoi văzând că nu-i nle= 
mică, s'au întors înapoi în aşi. Că podgheazul 
se zăbovise, că venia becişniceşte cu zăbavă. Că 
au venit pre la Păşcani, şi de la Păşcani la Cot- 
nar, şi apoi au venit la laşi. Deci Mihai Vodă 
au apucat numai de au încălecat cu doi frei 
copii din casă şi au plecat fuga la Cetăţuie, şi 
cătanele dupre dânsul. lar la podul cel domnesc 
ce este preste Bahluiu, puţintel oarece s'au mai 
propit, fiindu-i calea căfanele lui Mihai Vodă, 

429) supus = „ascuns”. 
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Iar Mihai Vodă au luat mai pre din şios de 
pod şi au trecut Bahluiu pre ghiaţă şi au apucat 
de au întrat în Cetăţuie. Şi norocul lui că nu. 
l-au şfiut că este el Mihai Vodă, că i-ar fi ținut 
calea pre dincolo de Bahluiu şi poate l-ar fi 
prins, 

lar Constantin visternicul cum au auzit de 
căfane, n'au apucat a spune lui Mihai Vodă de 
Tătfari, că n'au apucat a veni în laşi, ce au și 
fuşit în stuh din sios de Balica, iar Mihai Vodă 
nu şfia de Tăfari nemică că au fost venit la 
Aron Vodă, nici Tăfarii de cătane. Atunce Frenţă 
căpitanul venia cu căfanele pre supt deal cu 
vreo două sufe de Nemţi, iară Velicico slugerul 
cu Moldovenii şi cu cătfanele lovise înainte în 
fârg şi slobozise şi temniţile şi cuprinsese acum 
şi Cetăţuia, numai nu se putea lipi, că-i împroşca 
din Cetăţuie. Deci Frenţă şi cu căfanele au lăsat 
coşul ce au avut în şes, unde este acum hălă- 
şteul la Frumoasa, şi după ce au lăsat coşul, s'au 
suit la deal la Cetăţuie. Şi căuta loitre 430) şi 
prepelece, ca să deie năvală la Cefăţuie, să saie 
presfe zid. Şi alerga unii şi din târg de le ducea 
loitre. Iar Mihai Vodă atunce se temea fare 
să nu-l ia din mănăstire și toată boierimea se 
spăriesă. Numai ce au apucat de au slobozit 
o puşcă mare şi au început a tragere și clopo- 
tele cele mari. Iară Tătarii de la Aron Vodă 
cum au auzif puşca şi clopotele, oarecum s'au 
fost îndoit dintâi să nu fie vre un vicleșug, 
iar apoi unde s'au pornit a veni ca vântul. Iar 
cătanele cum au văzut că vinu Tătarii, cum au 
lăsat Cetăţuia şi au alergat la coş la cai. Ce 
până a se găfi ei, Tăfarii încă au sosif. 

Deci au şi purces cătanele pre lângă părăul Ce- 

430) loitră=— „scară, scară lungă de asalt”. 
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ftățuiei asupra Hlincii a se spărit şi Tătarii a-i 
încunşiura din toate părţile, de le da năvală 
să-i spargă. Atunce au ieşit şi Mihai Vodă cu 
siimenii şi cu streliţii, adecă cu vânătorii, ce 
avea, întru întimpinarea lor la Hlince. Şi au în- 
ceput a stringere şi din fârg slujitori cine era. Deci 
sfreliții au început a-i bafere foarte rău cu si- 
neţile pre cătane și a-i strica. Până ce au îno- pfaf au fot mers de la Hlince în sus pre părău 
alăture. lar de la o vreme băsându-se la strim- 
fori, vrând să freacă părăul în ceea parte spre 

- câmp, n'au mai putut ţină resboiul. Ce au început 
a-i răsipi şi au început cătanele a cădea acolo 
în părău, fiind fărmuros 431). Carii prea puţini 
au scăpat. Norocul Jor au fost că au înoptat. 

Şi atunce la acel părău au prins şi pre Frenţă 
căpitanul, viu nevătămaf, un Tăfar şi l-au cum- părat Mihai Vodă de la acest Tătar. A doua zi 
ducându-l la curtea domnească în divan la Mi- hai Vodă şi mult -mustrându-l, au poroncit de 
i-au tăiat capul. Şi pre alţii, pre câți au mai prins din Moldoveni vii, tot i-au omorit, Şi mai pre 
urmă le-au strins capefele tuturor şi trupurile 
şi au făcut o movilă şi o cruce mare de piatră, 
şi cerdac4%) iarăşi de piatră. deasupra crucii, 
ca să fie de pomenire acolo la fântână la Pa- 
rasca supt dealul Cetăţuiei, pre unde au fost 
tăsboiul bătăliei, lângă drumul cel mare ce merge 
la Ţarisrad. Şi n'au fost mai mulți de trei sute 
de cătane cu Nemţi cu Moldoveni cu fot, iar 
Tătarii au fost mai bine de cinci mii, mai la 
şeşe mii. 

431) fărmuros = „priporos”. 
432) cerdac = „construcție făcută deasupra unei cruci 

sau unei fântâni, spre a o apăra de ploi, ete”. 
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Atunce Mihai Vodă mâniindu-se, în. stabă au 
spânzurat pre Cuza spatarul, nepricestuit, în- 
călțaf, îmbrăcat, dându-i vina că au scris el la 
feciorii lui, având acolo la cătane, ca să vie 
să prindă pre Mihai Vodă din laşi. Ce nu se 
ştie întru adevăr au ba. Numai în pismă l-au 
omorit, că i-au fost năpaste, că n'au fost scris, 

A două zi Tătarii au cerşut la Mihai Vodă 
zece punsi de bani, să se întoarcă înapoi, 
iar Mihai Vodă n'au avut au n'au vrut să le 
dea. Și le-au dat voie să prăde fara din Siret 
încolo spre munte, zicând că sânt tot haini cu 
toţii cătane, numai dincoace de Siret să nu ro- 
bească. Deci au şi purces Tăfarii pre Bahluiu 
în sus pre la Târsul Frumos. Şi de la Siret în- 
colo au şi slobozif ceambuturi a prăda cât au 
putut cuprinde ţinutul Neamţului până în Hangu. 
Și până în Ceahlău au agiuns de au prădat 
şi au robit. Şi s'au întors plini de robi în Bu- 
seas. lară cătanele Cetatea Neamţului au lă- 
sat-o plină de bucate şi au fugit la alte cătane 
ce era la Cașin, 

Scris-au Mihai Vodă atunce şi la Poartă de 
isbânda ce au făcut. Și n'au scris cum au fost, 
ce au scris că au fost mulțime şi i-au bătut. 
Pentru aceea şi-au agonisit mare credință şi 
laudă şi nume de viteaz de la Turci, precum şi-au 
fost făcut nume de viteaz şi Cantemir Vodă 
mai în frecuţii ani, când s'au bătut cu Leşii la 
Boian pe Prut. 

Atunce, fot întru acel an, Şvedul tot se bătea 
cu craiul Daniei din ceea parte de măre, pre- 
cum s'au scris mai sus. Dând năvală, l-au lovit 
dintr'o puşcă şi au mai frăit trei patru zile şi au 
murif. Rădicat-au Şvezii în locul craiului pre 
o sor a lui. Şi atunce au așezat toată vrajba 
oştirei şi s'au împăcat cu toți craii ce s'au scris 
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mai sus, Şi au lăsat cine ce au luat să fie luat, 
precum va arăfa mai înainte istoria lor, fără cât 
numai foafă Livonia, pre de aceasta parte de 
mare, şi cu Crăiea Finiei, ce este de ceea parte 
de mare, și cu doăzeci şi patru de cetăți, tot alese 
de frunte, au rămas să fie tot a Moscului, Și 
atunce aşezând pace, au slobozit Moscalii pre 
foți sheneralii șvezeşti. Şi slujitorii câți era ro- 
biți de la Poltava şi de ptintr'alte războaie, pre 
foi i-au slobozit, de s'au dus la țara lor la Şvezia. 
Aşijdere şi Şvezii câți Moscali au tost robii la 
dânşii, pre toți i-au slobozit, de au venit la 

osc. 
Dintr'acele capete moschiceşti era şi Trubeţcoi 

cneazul rob. Şi atunce ieşind acel cneaz de la 
robie, avea rii fete mari frumoase. Atunce au 
zis împăratul Moscului lui Dimitraşco Vodă să-şi 
aleasă dintr'acele frii fete una cate îi va plăcă, 
să 1-o dea să-i fie doamnă. Şi aleşsându-şi una, 
i-au dat-o împăratul. Și au făcut nuntă cu dânsa 
dupre obiceiu și s'au cununat. Și au pus împă- 
ratul pre acel cneaz subernat la Chiov în mare 
cinsfe. 

Tot întru acel an era în Ţara Leşească multă 
oasfe de Sasi de a craiului Avsust, de mânca 
fara, iar oastea leșească nu avea nici o plată 
pentru slujba ce slujia. Deci cum sta obuzul cel 
leşesc pre marsenile Nistrului, s'au şi buzur- 
luit un obuz şi au scos pre capefele lor şi şi-au 
ales cap din zvoncic3), cum sar zice la noi din 
zorba, pre un porucinic anume Branil, să fie el 
cap tutulor slujitorilor. Deci cum au stătut acel 
porucinic cap, cum au început a scrie cărţi pre 
la celelalte obuzuri şi pe la slujitorii ce era îm- 
prăștieți. Și în scurtă vreme s'au strins toafe 

433) zvoncic — „răscoală, zurba”, 
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obuzurile la un loc. Şi au scris cărți la hatmanii 
lor, să vie şi ei la obuz, să se scoale asupra, Sa: 
silor, că de n'or veni, n'or mai fi hatmani. lar 
oastea Liffii cum au auzit, cum s'au strins la 
un loc. Aşijdere şi mazilimea, şleahta 434), şi 
ei au rădicat cap pre un boier anume Dedi- 
hovschi şi s'au strins şi el la un loc cu slujitorii. 
Și au scris Dedihovschi carii din şleahfici nu 
vor încăleca, vor fi podani şi le-or mânca sa- 
fele. Şi așa s'au strins cu foţii şi au purces asu- 
pra Saşilor. Şi pre unde îi săsia, fot îi omoria. 
Şi au perit mulți Sași, până au apucat de s'au 
strins la un loc. lară după ce s'au strins Sasii 
la un loc, nu le putea strica Leşii nimică, că 
Sasii avea foc mult. Deci Leşii văzând că nu 
le pot strica nimică, sfătuia unii să rădice şi 
fara, foată mojicimea, asupra Sasilor, să-i împre- 
soare mulțimea norodului. Dar Dedihovschi, care 
era cap pre mazili, pre şleahtă, au dat sfat că 
nu-i bine să rădice fara, să se învețe mojicii 
la răsboiu, că sânt mai mulți Ruşi pravoslavnici 
decât Leşi catolici. Şi dacă îi vor rădica pre toți, 
vor fi mai mulți, întuneric4%5) de oameni. „Şi 
or bate pre Sasi şi poate ne-or bafe şi pre noi 
şi ne vor lua moşiile. Şi ei s'or închina la Mosc, 
că sânf fof deo lese, şi a fi mai reu, că ne-or 
lua mojicii fara. Ce mai bine, fraţilor, noi să 
ne vărsăm sângele, iar mojicii lasă-i să şază ca 
nişte mojici”. Şi aşa au stăfut Leşii câtăva vreme, 
de se tot bătea cu Sasii, 

Craiul Avsust şedea în Sacsonia, că se femea 
a veni în. Ţara Leşească, iar pre hatmanii le- 

434) şleahfă == „mică aristocrație polonă”, un fel de 
mazili. 

435) întuneric =— , mulţime mare”. 
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şeşti cu meşteșus i-au prins pre fuspatru la 
mână slujitorii, de prin târgurile ce şedea. Și 
era numai să-i faie, şi-i suduia fot de faţă şi je 
îmbla pre dinainte cu săbiile soale, şi-i mustra 
şi le zicea: „Voi ne-ai stricat volnicia noastră 
şi ne-afi pusfeit safele ţiind cu craiul şi cu Mo- 
scalii, de aducu oștile lor de ne mănâncă satele 
şi ne-au stricat obiceiurile cele vechi!” Și i-au 
dus de-i ţinea la vartă slujiforească, de-i păzia 
slujitorii. Iară hătmăneasa hatmanului Adam Si- 
navschi, ce era la acea vreme hafman coronii, 
au scris cătră capetele obuzului şi cătră toți 
şleahticii, adecă mazilii, să nu-i pieie bărbatul, 
că apoi mai pre urmă îl vor căuta cu lumânarea 
şi nu-l vor afla. Ce hatmanii n'au perit, precum : nainte la rând istoria va arăta. 

Fraţilor boieri moldoveni carii sânteți musaipi, 
sfetnici la domni, și faceți obiceiuri care n'au 
mai fost în fara noastră a Moldovii, vă poftim 
să vă aduceți aminte cefind acest punct dea- 
supra, să vedeţi ce au păţit atunce acei hatmani 
pentru obiceiuri noue ce începuse a facere în 
Țara Leşească. 

Atunce împăratul Moscului văzând atâta ca- labalâc în ara Leşească, frimis-au pre Dol- 
Soruchi cneazul cu treizeci de mii de oaste în 
Ţara Leşească, ca să stea să-i împace. Și au 
venit cneazul Dolsoruchi la Linblin şi au stătut 
de le-au făcut pace. Atunce au venit şi _Av- 
Sust craiul din Sacsonia la Liublin. Şi au făcut 
pace înfracest chip. Sasii toți să se rădice să 
se ducă din Ţara Leşească, fără cât numai craiul, 
să-i dea o mie de slujitori să-i fie de paza curții 
lui. Oaste să rămâie cu leafă numai cinzeci de 
Mii, iar cealaltă oaste să o Sonească, că acum 
este pace, nu trebuie mai multă. Şi să le dă lcafă să se cheltuiască, iar nu să șeadă prin sate la 
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iernafic, să pustiască safele. Domnii leşeşti să 
fie numai câte un sfeas de slujitori, iar nu câte 
două trei, şi alții nici câte un steas. Slujitorii să 
şeadă prin safe şi prin târguri crăieşti, iar nu 
printr'a mazililor, ori vara cu obuzuri, ori iarna 
prin fârsuri. Şi nimică să nu le dea pre unde 
or şedea, numai lemne şi apă şi srajdiuri de 
cai. Craiul să facă seim în anul al treile pre 
obiceiu. Că acest craiu Avsust nu mai făcea 
nici odată seim. Pentru voievoda Chiovschi, să-i 
întoarcă foate pasubile ce au avut în pribegie 
şi să-şi sfrinsă vecinii lui, ori în ce fârs sau 
saf i-ar săsi, pentru căci au pribesit, pentru să 
nu-şi piardă volnicia lor. Deci trebuie să nu 
rămâie păsubaş. Aşa facu şi boierii nostri. Dacă 
pribeseşte vre unul, iar ceilalți stau cu feluri 
de feluri de năpăşti şi pâri, ca să-l istovească de tot 
şi să-i ia moşiile! Pre hatmani i-au siurat să 
fie drepţi ării, iară să nu mai ţie de acum îna» 
inte cu alții străini. Şi aşa i-au slobozit de la 
varfa lor şi i-au lăsat să fie iar hatmani cum 
au fost. Aşa s'au aşezat pacea între dânşii; 
poate or fi însămnând să fie şi mai mult la isto- 
riile lor. Deci așezând pace, sau rădicat şi Dol- 
soruchi cneazul şi sau întors la fara sa la 
Mosc. , 

Iară când au fost în al treile an a domniei lui 
Mihai Vodă, sau sătit Turcii să meargă să se 
bată iar cu Nemţii la Belisrad. Și atunce au 
venit. şi craiul Racoți de la Franţuji. Şi au trimis 
Mihai Vodă, cu potonca vezirului, de au adus 
şi pre Bercin hatmanul lui Racoți din Ţara Le- 
şească, fiind pribas în Jolcva, şi cu alţi, capete 
de ai lor Unsuri, de i-au trimes la Udriiu, să 
mearsă şi ei în oasfe cu Turcii la Beligrad, 
dându-le Turcii şi oarece bani, de au făcut pu- 
țină oaste Moldoveni pre cine au putut. Şi au 
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mers în oaste cu vezirul. Iară Mihai Vodă au 
purces cu Tăfari şi cu slujitori de ai lui de s'au 
dus la Caşin şi la mănăstire la Mira, de au mai 
bătut pre nişte cătane ce era acolo cuibu de 
tălhărit, de i-au spart şi i-au sonit în Ţara Un- 
Surească. Şi pre carii fălhari pre unde i-au 
prins, cu rele şi sroznice morți i-au omorit. 
lară Tătarii prin țară pre undeşi au asiuns, au 
tot prădat şi au robif. - 

Apoi, înțălesând Poarta de acea isbândă a 
lui Mihai Vodă, venit-au poroncă să încalece 
cu sultanul de Bugeas şi cu oastea de la Hotin 
cu Colceag. Și când a asiunse vezirul la Beli- 
Srad, atunce şi ei pre taină să între în Țara 
Ungurească să prăde. Şi să se fâlnească cu ve- 
zirul în Țara Ungurească. Deci pre acea por 
roncă sau gătit Mihai Vodă şi au purces. Și 
Tătarii încă au trecut Prutul pre la Zasarance. 
Și s'au tâlnit Mihai Vodă cu sultanul şi cu Col- 
ceas la Bofoşeni. Și au întrat prin Câmpul- 
lung şi au ieşit la Bistriţă în Ţara Unsurească. Ce 
sultanul au şi slobozit Tătarii în pradă, a ardere 
şi a prădare satele şi a le robire. lar Mihai 
Vodă şi cu Colceag, acolo lângă Bistriţă aproape 
de cetate, au şi prins un om cu cărți, viind de la 
“Sheneralul de Sibiiu la comendantul de Bisfriţă, 
scriindu-i precum au bătut pre vezirul şi au 
luat Nemţii şi Belisradui, şi preste frii patru 
zile i-a veni şi la dânsul oaste. Deci Mihai Vodă 
şi cu Colceag prinzând acele cărți, au şi ră- 
pezit la sultanul de i-au făcut ştire să se în- 
foarcă. Și au şi păzit Mihai Vodă şi cu Colceas 
de s'au înfors înapoi. Iar sultanul mai zăbovind 
vreo doă frii zile, au ieşit mai cu sreu, că le 
ținea Săcuii calea. Numai pre Tătfari îi rătuia 
nişte Căzaci Zaporojeni, că era cu sultanul vreo 
cinci sufe, dar ar fi ieșit foarte cu greu. Şi au 
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frecut presfe munte Tătarii şi s'au dus la Bur 
Seas cu caii stătuţi, şi mai mulți pre sios. 

Iară pre Turci i-au bătut Nemţii prea rău. 
Şi au luat Belisradul şi şi-au mai lăfit olatul 
mult şi preste Dunăre aproape de Filipi. Şi 
sau dus Nemţii să între şi în Bosna, ce n'au 
putut. Că în Bosna era un paşă anume Chi- 
pruliul, foarte om harnic, şi fiind locul tare, 
n'au putut isprăvi nimică, ce încă s'au întors cu 
ruşine de la Bosna. Franţuzul cum au văzut că 
se bate Neamţul cu Turcul, au şi început a scor- 
nire şi el sălceavă cu Neamţul şi a se batere la 
Ispania, ca să împedice pe Neamţ. 

Atunce au isprăvit şi Mihai Vodă ferman de la 
Poartă şi au frimes pre Constantin Costachi vel 
visfernic şi pre Stefan Luca biv visternic de au 
mers în Buseas şi au cercat de au scos robii 
de la Tătari, ce-i luasă Tătarii atunce când au 
scos căfanele din fară. Și pre cine au săsit 
neascunși şi nedepărtați, pre toți i-au scos. 

Împăratul Moscului văzând că şi-au aşăzat 
pace despre Șved şi văzând pre [urci că se 
batu cu Nemţii, dusu-s'au şi el atunce tocma la 
Franţuzi, ca doară ar face să se scoale şi Fran- 
fuzii asupra Turcilor şi să se rădice şi el. Și 
pentru vase, ca să aibă voie şi a lui să îmble 
pre mare, cum îmblă şi ale altora, să nu stea 
pricină Franţuzul. Ce atunce era craiul tânăr, 
numai de vreo şese ani, că craiul cel bătrân Lu- 
dovic murise. Numai măcar cum era de mic 
craiul, dar fot i-au ieşit înainte şi i-au făcut ora- 
fie. lar împăratul cu epitropul crăiei au vorovit 
şi i-au răspuns că ei cu lurcii nu pofu să se 
bată, că lor din Ţara Turcească li este asoni- 
sifa. Şi i-au zis şi împăratului să ție pacea ce au 
făcut, să nu o strice. lar pentru vase l-au po- 
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svosit 55) să-i îmble. 
Iară întorcându-se împăratul înapoi, săsit-au 

în fara lui alte sfaturi asupra lui, făcufe de o 
samă de boieri şi de fiu-său Alecsi Petrovici. 
Deci fiu-seu, dacă au așezat acel sfat, s'au dus 
la Nemți şi le-au zis acelor boieri cum, dacă 
vor omori pre tfafă-seu pre împăratul, să trimită 
să-l chieme pre dânsul, să le fie el împărat, că 
aşa îi esfe rușine de lume să se afle faţă. Și 
dacă îl vor pune împărat, să-și ia Moscalii iar 
portul lor cel vechiu, şi oştenii iar cum au fost 
mai de demult, şi să dea și Şvedului tot ce i-au 
luat, şi cu Turcii şi cu Leșii să se aşeze, şi să-și 
lepede şi pușci şi toate fot în marea, şi să trăiască 
isfovi de tof. Deci împăratul cum au venit, au 
cum au frăif mai înainte, că acesfa împărat îi va 
şi înțăles acest sfat şi au şi început a-i prindere şi 
a le facere fel de fel de cazne şi a-i omorire. 
Și au trimis și la împăratul nemțesc de au cerşut 
pre fiu-seu cu parola 431). Deci Neamţul l-au dat 
pre parolă ca să nu-i facă nimică. lar după ce 
l-au dus la stoliță, au poroncit împăratul de au 
venit toţi senatorii și cnezii cei mari moschi- 
ceşti și foţi mitropoliţii şi episcopii. Şi făcând 
împăratul divan în biserica cea mare ce se chiamă 
„săborna”, au judecat pre fiu-seu dimpreună cu 
foți senatorii şi cu soborul de arhierei. Şi mult 
l-au mustrat împăratul pre fiu-seu, până ce au zis 
fiu-seu cum că este greșit și nu este vrednic de 
împărăție, ce să se milostivească fată-seu să-l 
ierfe. lar împăratul şi cu senatorii dimpreună 
şi cu soborul arhiereilor aşa au ales judecata 
tiului împăratului, ca să-l bată sinsur împăratul 

436) a posuost=—,a ajuta, a sprijini”. 
437) parolă = cuvânt”; cu parola = „obligându-se cu cu- 

vântul lui că-i va cruța viaţa”. 
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cu mâna sa, şi pentru viața fiu-seu iarăşi cum 
se va milosfivi împăratul. Deci împăratul au 
bătut pre fiu-seu cu cnutul. Şi neplinind frei 
zile, au murit. lară dupre aceea au coronif 438) 
împăratul pre un fiu a seu mai mic, pre anume 
Petru Petrovici, care era făcut cu împărăteasa 
cea de pre urmă, cu Ecaterina, ca să fie el îm- 
părat după moartea lui. lar auzind de aceasta 
împăratul Neamţului, foarte s'au scârbit pre îm- 
păratul Moscului şi era numai să se bată, nefiind 
Neamţului voie să fie cel mai mic la împărăție, 
că Alecsi Petrovici, fiul împăratului moschicesc 
cel mai mare, era cumnat cu împăratul nemfesc. 
Și după aceea au judecat Dumnezeu, că au murit 
şi fiul împăratului moschicesc acel mai mic Pefru 
Petrovici, ce-l coronise. Atunce împăratul Moscu- 
lui au omorit şi pre un mitropolit de la cetafe de 
la Rostov, carele fusăse duhovnic împărătesii. cei 
dinfâi a împăratului, cu carele sau fost sfătuit 
împărăteasa şi cu fiu-seu Alecsi Petrovici şi cu 
alți din cnezii moschiceşti, cu vicleşus asupra îm- 
păratului, ca :să-l omoare. 

Iară pre acele vremi era namesnic partriarhiei 
Moscului părintele chirio chir Stefan lavorschi, 
mitropolitul de Rezan. Deci tâmplându-se de 
s'au pristăvit1%), n'au mai pus patriarh nici 
namesnic patriarhiei. Şi au socofit împăratul şi au 
făcut sinod, adecă sobor, puind doisprezece ar- 
hierei să fie în locul patriarhului, să fie purtă- 
tori de grija bisericii. 

lară în anul 7226 iar au mers Turcii la Beli- 
srad şi cu loan Vodă, domnul Tării Munteneşti. 
Şi au stăfut la pace, cine ce au luaf să fie luat. 
Timişvarul, Belisradul, cu toate olatele lor 

438) a coroni=— „a face moştenitor al coroanei“. 
439) a se pristăvi=— „a deceda, a muri”. 
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până unde vor asiunse, şi din Olt încolo în 
sus cinci finuturi din olatul Ţării Munteneşti să 
fie tot nemţesc. Afunce au pus Nemţii pre fiul 
lui Şerban Vodă, pre Gheorghie beizade, ca să 
fie el sheneral-subernat mai mare preste Olt, 
pre acele cinci. finuturi. lar pentru Hotin n'au 
mai pomenit nimică, fără cât au zis pentru Ţara 
Leşească să stea după cum esfe aşezată mai 
înainte vreme, când s'au făcut pace la Carlo- 
viț. Şi atunce când au fost făcut pace la Car- 
loviţ, scria pentru Hofin să nu-l facă Turcii, 
nici alte cetăţi, nici paşă în Moldova să nu fie. 
Deci stă de atunce Hotinul aşa însăimtt 440) 
până acum. Vârtos șede. Nu ştim de acum îna- 
infe ce a vre Dumnezeu să mai lucreze, mai 
sfa-oa 41) au ba. Au poate şi câtă ţară au 
rămas s'o ia? Vremea viitoare va arăfa, cine va 
aSiunge să trăiască, 

Atunce şi Franțuzul s'au împăcat cu Neamţul. 
Şi pre Nicolai Vodă l-au scos atunce din robie şi 
au mers la Ţarisrad, iar frate-său loan Vodă au 
mers la scaunul său în Țara Muntenească. Și 
neplinind anul, au murit loan Vodă cel bun. Oh, 
oh, oh, unde ot mai săsi Muntenii domn bun ca 
loan Vodă. In locul lui au venit iar Nicolai Vodă, 
pedeapsa lor. | 

Lui Mihai Vodă i-au venit poroncă de la 
Poartă să strice Cetfafea Neamţului şi Caşinul 
şi Mira. Şi le-au sfricat zidurile, iar nu foarte 
de fot. Fosft-au pre atunce şi o foamete mare 
în fară, cât asiunsese de se vindea merfa de 
pâne în laşi câfe zece lei, că numai din Ţara 
Leşească şi din Ţara Unsurească şi din [ara 
Turcească aducea oamenii pâne. Iar la anul după 

440) înguăimat — „încurcat, nelămurit”. 
441) sta-oa — „sta-va”. 
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foamete 7227 scornitu-s'au şi un omor mare de 
ciumă. Și au finut un an şi au asiuns şi până în, 
Podolia în Ţara Leşească. 

Atunce au trimes Mihai Vodă boieri de au jă- 
luit la Poartă pentru finutul Cernăuţilor. Și au 
arăfat şi ispisoace pentru moşiile lor ce au avuf, 
şi l-au dat Poarta ținutul Cernăuţilor iar Mol- 
dovii. Și au frimes Turcii de au hofărit442); 
ținutul Hotinului şi a Cernăuţilor, să se ştie cât 
or fine Turcii. Şi au iertat şi birul pre siumă- 
tate până în trii ani. Şi au isprăvit de au mers 
un capesi-bașă de au hofărit şi Buseasul cu 
Moldova. Şi au desbătut şi bucata cea de loc 
ce o închinase Lupul vornicul hanului, de o au 
dat iarăşi ţării. 

Atunce şi mie mi s'au isprăvit ferman de ia 
Poartă de pace şi am venit la pământul meu, ză- 
băvind în străinătate nouă ani, doi ani la Mosc 
şi şepfe ani în Ţara Leşească, cu multe valuri 
şi supărări, carele nu le pot înşira cu condeiul 
meu. Şi viind la Mihai Vodă, toate moşiile ce-mi 
luasă Lupul mi s'au dat înapoi. Şi am trăit la casa 
mea până astăzi, şi înainte cât mi-a mai luni 
Dumnezeu. viaţa. 

Pre acele vremi s'au rădicat un beiu Turc de- 
spre partea Indiei şi au început a se batere cu 
Perşii în câţiva ani, al căruia nume Mirveiz. Şi 
mai cuprinsese toată Ţara Persului, că-l tot bă- 
fea Mirveiz pre Persu. Până şi pre împăratul 
Persilor l-au prins viu şi i-au scos ochii. Numai un 
fecior a lui au scăpat și din cât putea tot se bătea. 
Și se mărise numele acelui Mirveiz prea mult, 
cât şi împărăţia această a Țarisradului încer 
puse a se îngriji de dânsul, că se închinase 
Turcii şi Arabii mai pre siumătate de slujia 

442) a hotări== „a delimita”. 
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la dânsul. Şi într'acele bătăi multe apropiindu-se 
şi de hotarul moschicesc, de Astrahan, au fostucis 
şi câțiva nesuţitori moschiceşti. 

eci Petru marele imperafor a Moscului, fă- 
cându-şi atunce pace de căttră alţii, nefiind cu- 
prins de oştire, îi era urit să șază așa fără de 
oştire. Ce au frimes pentru acei nesuţitori la îm- 
păratul turcesc al Țarisradului, zicând cum el nu 
oate răbda acest lucru, ce se va scula asupra 
ersilor, având strimbătate şi pentru hotar. Deci 

Turcul i-au dat răspuns să-şi ceice strimbăta- 
tea, că el nare acolo amestic, fiind bucuros 
să se înceapă sâlceavă acolo şi el să aibă pace 
să se odihnească. lară împăratul Moscului vă- 
zând că răspunde Turcul aşa, s'au şi sătit şi 
au şi purces cu toată puterea lui tocma la Perşi. 
Şi au luat și pe Dimitrașco Vodă atunce cu 
dânsul şi i-au dat o samă de oasfe în mâna 
lui. Şi l-au pornit preste nişte munţi deadreptul 
pre uscat, iară împăratul cu greimea au încun- 
Siurat pre apă, până s'au tâlnit la un loc. Ce 
până a se tâlni cu împăratul, au avut răsboiu 
cu nişte Cumuci şi i-au biruit Dimitraşco Vodă. 
Şi împreunându-se oştirea la un loc, cei de pre 
apă cu cei de pre uscat, purceşând pre un câmp 
otrăvit, au început a le muri caii, cât se spăriase 
că nu vor mai rămâne nici cu un cal, până de 
la o vreme luându-şi sama că acel câmp este 
ofrăvif, îşi punea fraisfele în capetele cailor, 
ca să nu apuce iarbă, că care cum apuca, cum 
muria, Şi aşa au mers vreo două zile, cât și 
pușcele au lăsat înapoi, neavând cu ce le trage, 
că le murise caii. 

Deci întrând puţinel într'acea fară, le-au îie- 
şit Cumucii înainfe, de le-au cam stăfut împro- 
fivă Moscalilor. Apoi văzând că n'au nici o 
putere, s'au închinat. Şi au trimes Cumucii pre 
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urmă de au adus şi puşcele Moscalilor. Și le-au 
fost spuind Cumucii că n'au știut pre unde vor 
veni, că acea bucată de loc este otrăvită, de nu 
trăieşte pe dânsa dobitoc. Şi de acolo au mers 
mai înainte şi au mai dobândit vreo două rii 
fărişoare. Şi pre urmă s'au împăcat Moscul cu 
Persul. Şi încă i-au mai dat o bucată de loc 
Persul împăratului, ca să fie cu dânsul, să-i 
dea agiutor asupra lui Mirveiz. Şi au zăbovit 
acolo spre acele ţări de loc mai vreo doi ani 
şi apoi sau înfors iar la ţara lor împăratul îm- 
preună cu Dimitraşco Vodă, iar acolo au lăsat 
oşti cu shenerali prin cetăţile ce dobândise. Şi 
dupre ce au venit la stoliță, la anul iar au mai 
frimes oșfi acolo spre acele parți de loc. 

Dimitraşco Vodă încă după ce au venit de 
la Persia n'au trăit prea mult. Şi şi-au plătit 
şi el datoria acestii lumi cea strămoșească şi s'au 
dus cătră părinții sei. lară copiii lui au rămas 
supt mila împărătească, aflându-se în slujbele 
împărăteşti, de trăiescu şi până astăzi. 

lară împăratul Moscului îşi didese o fată a 
lui după Csenje han Holștinschi, care era ne- 
pof de sor craiului şvezesc. Şi craiul Şvedului 
când au murif, au lăsat diată de crăie soru-sa 
care este acum vie, iar de a muri ea, să rămâie 
crăia şvezească lui Csenje han Holştfinschi, că 
lui i se cade crăia, fiind dintr'altă sor a cra- 
iului şvezesc. Deci împăratul Moscului zicea gi- 
neri-său lui Csenje han Holştinschi: „Cum vei 
aştepta tu crăia până va muri mătuşi-ta?” Şi 
Sătia oaste să-i dea, să meargă să ia crăia de la 
mătuşi-sa şi apoi să se pogoare în gios în Ţara 
Leșească dimpreună cu împăratul şi cu craiul 
Avsust cu Sasii, să supuie pre Leşi după voia 
lor. Şi așa să se pogoare cu fofii asupra Tur- 
cilor. Şi aşa începuse să pornească oaste. Nu- 
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mai poate fi nau vrut Dumnezeu să-i mai lase 
să se verse afâta sânse. Şi atunce la acea să- 
fire s'au răsbolit marele împărat Petru Alecsievici 
al Moscului și au murit, în anul 7235, în luna lui 
Fevruarie în 5 zile. In locul lui au rămas îmr 
părăteasa Ecaterina singură stăpânitoare. 

Împăratul turcesc de la Țarisrad văzând că 
Moscalii au luat o bucată de loc de la Perşi 
şi Mirveiz au luat iar mai bine de giumătate, 
frimis-au şi el oaste la Perși şi au luat şi el 
o bucată de loc şi câteva cetăți mari şi vestite. 
Și Persul rămăsăse un lucru slab mai cu ni- 
mică. lară mai pre urmă mai încoace, fârzie 
vreme după aceea, îndrepfatu-s'au Persul şi au 
început a batere pre Mirveiz. Şi așa din bă- 
faie l-au bătut Persul pre Mirveiz şi l-au ră- 
sipit. Şi şi-au scos foafe țările câte îi luase şi 
l-au sonit pre dânsul iar la India de unde ve- 
nise, de nu s'au mai știut ce s'au făcut, de au perit 
pomenirea lui cu sine. Dupre aceasta s'au a- 
pucat Persul a se batere cu împăratul turcesc 
pentru cetăţile ce au luat Turcii de la dânsul, 
Și o samă de cetăţi şi-au scos şi se tot bate până 
în acest an 7241, iar Moscalii fot inu cu pace 
ce au luat de la Perși. 

Lăsând cele sfrăine, să ne întoarcem a scrie 
iar pentru Moldova noastră. In fara noastră, 
după ce s'au aşezat acel lucru ce mai sus scriu, 
s'au făcut pace bună. Şi boierii cei pribesi din 
ara Ungurească și-au făcut pace şi au venit 
foţi în fară. Numai ce au rămas Vasili Ciaurul 
şi cu Velicico sulserul, că nu s'au încrezut să 
vie în fară şi au mers din Ţara Ungurească în 
Ţara Muntenească. Şi acolo au şi murit amân- 
doi. lar moşiile Ciaurului le-au dat Mihai Vodă 
altor boieri străini, iar nu neamului său, zicând 
Mihai Vodă: „Cei ce au pribegit cu Moscalii, 
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au venit o împărăție, şi s'au hainif cu domn 
cu tof. Deci li se cade să [i se deie moşiile, în- 
forcându-se la mila împărăției. Jar acestii ce 
s'au închinat la căfane, căfanele au fost nişte - 
fălhari”. Și pentru aceea li sau luat moşiile şi 
le-au dat altora. Precum se va alege mai îna- 
inte, vremea va arăta, 

lară în al optule an al domniei lui Mihai 
Vodă dat-au Dumnezeu o fortună grea, şi s'au 
aprins fârgul laşii. Şi multe curți boierești şi 
mănăsfiri au ars. Şi din mănăstiri au sărit fo- 
cul şi în curțile domneşti. Şi până au alergat 
oamenii din târg, au ars de fot. Care atunce 
multe lucruri au ars de a lui Mihai Vodă, că nu 
pufea oamenii şi slujitorii nimică să scoată din 
curte de furtună mare ce era, După aceasta s'au 
apucat “Mihai Vodă de au tăcut curțile de i- 
znoavă, cu doă părți mai frumoase dupre cum era 
întâi, că înfâi era mai proaste. Și au dat și 
de la Poartă şesezeci de pungi de bani milă, 
rădicând din birul ţării, ca să se facă curțile 
domneşti. Iar domnia până a săti curțile do- 
mneşti, s'au mufat în nişte curţi boiereşti, anume 
în casele lui loan Păladi biv spatar şi a lui 
Consfanfin Costachi vel spatar, că era aceste 
curți amândouă alăture. 

Dupre aceasta: scoasă Mihai Vodă pre fară 
desetină fărănească443) îndoită de stupi şi de 
mascuri. Şi au plătit fot omul, şi boier și mazil 
şi faran. Şi fără zăbavă trecut-au preste siură- 
mânt şi au stricat legătura sfințiților patriarhi 
şi au scos văcărit, de i-au rămas mult blăstăm 
până acmu, că 'l-au scos şi alții dupre aseza. 
Și au scos și de moară câte doi ushi (salbini) 

443) fărănesc=— „plătit de ţărani”, sau „plătit, cum | 
plătesc de altfel doar ţăranii”. 
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şi de prisacă câte doi ushi, şi fisănit 44) de 
tot fisanul câte doi ughi, dar apoi de fisă- 
nit au făcut legătură să nu mai dea. '"Ăşij- 
dere pre vecinii boiereşti şi călugăreşti încă nu-i 
da lesne stăpânilor săi, cu price zicând că i-au 
adus pre unii din rai€, iar. altor vecini le zicea 
că sânt moșteni. Foarte prea rar de avea bo- 
ierul prea mare dovadă şi scrisori de-i da, şi 
zicea să-şi caute ţăranul Siurători să se îndre- 
pfeze 115). Şi așa foarte bine se îndrepta oamenii 
ieşind din vecinătate. Ce de la o vreme mazilii 
nu se mai pâria cu vecinii lor să-i trasă, ce ţă- 
ranii frăsea pre stăpânii lor, pre mazili, la Siu- 
decată. Acesfe toate obiceiuri au rămas în fară. 
Invechindu-i-se domnia, nu se mai temea că-i 
va mai sfrica nime nimică, 

Ţara se înfemeiasă în zilele lui şi se lăţise 
safele, că era om foarte chivernisitor bun. Pânc 
se făcea în zilele lui foarte bună; sfupii în 'doi 
ani s'au făcut buni, iar în ceilalți veri s'au făcut 
mai proşti; vitele era bolnave mai în toți anii 
de muria; fân şi vin mult în toţi anii era; bani 
mulți în fară la nesuţitori era, de da oamenilor 
de-şi prindea nevoile; zlofaşii nu vindea vitele 
din finuf, că nu-i sârsuia cu zapcii pentru î- 
sfovul 41%) banilor. Iar din prostime pre cine îl ştia că are câte ceva, îi şi săsia vre o pricină şi-l 
închidea şi-i lua trei patru sute de lei şi mai 
mult. Doamna lui era foarte milostivă. Multe mă- 
năstiri şi biserici le-au dires, le-au tocmit şi le-au 
acoperif. Și pre oamenii scăpaţi şi săraci îi mi- 
luia, şi pre fete sărace le srijia, le înzăstra şi 

444) jigănit = țigănărit — „impozit plătit pentru ţigani”. 
445) a se îndrepta=— „a face dovada drepturilor sale. a-şi salva cauza”. , 
446) istov = „sfârşit”, „plată ințegrală”. 
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le mărita, Iară în zilele lui Mihai Vodă oamenii 
cei vinovaţi, cum sar zice furii, tălharii, nu a- 
vea nici o trecere sau milă de iertare, oricât 
de mică i-ar fi fost sreşala. Pusese patru furci 
mari de le bătuse înaintea porţii, unde-i acmu 
fântâna, de sta acolo aşezate. Şi mai în toate zi- 
lele spânzura tălharii de picioare sau de su- 
siori, cu capetele în sios cu pelea soală. Şi punea 
pre calău de-l bătea cu puhat:7), cât nu putea mer- 
se boierii la curte de fipetele lor. Şi pre o parte 
tăcea şi bine, că se sfârpise tălhăritul, iară mulți 
peria şi drepţi. Că avea un armaş mare srec, 
Panaioti, ce au fost crâşmar în Țarigrad, lacom 
şi fără suflet, și pe gura aceluia mulți pătimia, 

Tâmplatu-s'au atunce Grecii carii era a lui 
Mihai Vodă, capichihaie la Ţarisrad şi alţii 
ce slujia la dânsul, de au început a se sfădire 
ei în de ei. Şi s'au făcut două cete şi se pâria 
la Mihai Vodă să-şi mănânce capefele unii al- 
fora. ÎIntr'o ceată era Constantin Ipsilant vel 
postelnic şi cu fiu-său Enachi asa şi cu Manolachi 
chiurciu-bașa împărătesc şi cu alfe rude a lor, 
iar într'altă ceată era Tudorachi capichihaie şi 
cu un doitor ginere lui și cu Iosufachi asa. Şi 
se pâria o ceată pre alfa la Poartă cum că au 
mâncat sufe de pungi de bani din ţară. Că Mihai 
Vodă tăiase şi acest obiceiu, de nu mai trimefea 
boieri la Poartă pentru nevoile fărei să vază 
ce se cheltuieşte acolo, că credea numai pre 
Greci. Și acum nu numai la Poartă nu mersea 
boierii, ce şi la visterie nu mai întra să ştie 
când ieşia nevoile fărei, să orânduiască ei. Ce 
când vrea să scoață ceva, numai cu Grecii se 
sfătuia. Și pornia boierinaşii lui cu faină, ştii ca 
cum ar purcede un ceambur făfăresc în pradă 
noapfea cu faină în foafe părţile, şi boierii cei 
mari de fară nu ştia nimică. Deci poafe fi fiind 

447) pulă — „biciu”. , 
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voia lui Dumnezeu ca să sreşească, au lepădat 
pre ceafa Grecilor cea de frunte şi i-au gonit 
de la dânsul, de s'au dus la Țarigrad, şi au primit 
lângă sine pre cei mai blăstămați, de se stătuia 
cu dânşii. Şi aşa primind pe acei Greci, încă 
şi numele cel bun de ușă deschisă ce-l avea de 
cătră foţi, de înfra şi copiii, l-au stricat acei 
Greci blăstămaţi, alăturându-se pre lângă dân- 
sul şi șezând tot cu dânşii de se sfătuia. Și 
pre. nime nu lăsa să înfre în casă, să-şi plângă 
jalobile sale. SR 

Atunce la acea vreme fugise şi câţiva boieri 
din Țara Muntenească aice în Moldova, jăluind 
de Nicolai Vodă. Şi se rusa lui Mihai Vodă să 
scrie la Poartă, să pârească pre Nicolai Vodă 
şi să fie el domn Ţărei Munteneşfi. 

Tot pre atunce la acea vreme săsitu-s'au şi un 
copil de creștin muncit de bedzaconicii 448) Ţi- 
dovi în chipul muncilor Domnului Iisus Hristos, 
iar acel copil au fost din sat din Onifcani, de 
la ținutul Orheiului. Deci au prins pre câțiva Ji- 
dovi şi i-au pus la închisoare. Şi nu i-au judecat 
ca pre nişte Jidovi, mai în srabă să facă ce le 
va face, ce i-au ţinut la închisoare, sândind 
doar ar lua de la dânşii bani mulfi. Şi încă au 
scris şi la Poartă la vezirul, ca să apuce şi pre 
Jidovii cei de la Țarigrad, să ia şi Poarta o samă 
de bani. Deci cum au oblicit solul lui Antihrist 
bazarghideanul 4%) Jidovul cel mare de la Ţa- 
tisrad, au şi început a cheltuire bani şi a amesfe- 
care pre Mihai Vodă. Și au şi trimes vezirul pre 
un asă al său şi au slobozit pre Jidovii carii era 
aice la închisoare în laşi. Și au scris să le dea 
pace. 

448) bedzaconic — „fără de lege, nelegiuit”. 
449) bazarghidean — pazarghidean — mare negustor“. 
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Aşijdere şi Nicolai Vodă, după ce au oblicit 
că au pribegit boierii munfenești aice şi-l ame- 
stecă la Mihai Vodă, s'au mâniat şi au stricat 
logodna ce făcuse cu feciorul lui şi cu fafa lui 
Mihai Vodă. Şi au dat multe punsi de bani la 
Poartă şi au pârit el mai tare pre Mihai Vodă. 
Şi au isprăvit de au frimes vezirul un capesi-başă 
să ia pre boierii pribegi să-i ducă în Țara Mun- 
tenească. ară boierii munteni nu era în laşi, că-i 
frimesese Mihai Vodă în Hangu în munţi la 
straja ungurească, cu socoteală ca aceasta, că se 
va mântui de cătră vezirul că nu sânt în fara lui. 
Deci viindu-i două frii poronci aspre numai ca 
să-i dea pre boieri, s'au căit căci 450) i-au trimes 
acolo la margine, temându-se că nu-i va putea 
prinde, să-i dea pre mâna capesi-bașei. Şi au 
frimes pre Constantin Rusăt vornicul ca să-i 
amăsească, cu îmblânzire cum că au venit de la 
Poartă răspuns să-i împace Mihai Vodă cu Ni- 
colai Vodă. Iară după ce au purces Constantin 
Rusăt, au şi răpezit în urma lui o sută de 
siimeni călări noaptea din laşi, ca să-i prinză 
pre boieri să-i dea pre mâna capesi-başei, răpe- 
zând şi la Câmpul-luns să prinză Câmpulun- 
senii toate poticele, să nu scape nici unul. Ce 
Muntenii având iscoade în laşi, au prins de 
veste mai înainte şi au trecut în Ţara Unsu- 
rească. Şi s'au întors oamenii lui Mihai Vodă 
fără de nici o ispravă şi n'au avut pre cine să 
dea pre mâna capegi-başei. Deci întorcându-se 
capeşi-başa la Poartă, au mers pre la Nicolai 
Vodă şi l-au umplut Nicolai Vodă de daruri 
şi de bani. Și mergând la Poartă, au pârit prea 
tare la vezirul pre Mihai Vodă că n'au băgat 
în samă fermanul şi n'au vrut să dea pre boierii 

450) căci = că”. 

381



munfeni. Aceste auzind vezirul, tare sau mâ- 
niat pre Mihai Vodă. Deci Nicolai Vodă şi cu 
Consfanfin postelnicul Ipsilant şi cu frate-său 
Manolachi chiurci-başa, ce avea cinsfe la ve- 
zitrul, şi cu pazarshideanul Jidovul s'au făcut 
tot una, au cheltuit multe punsi de bani şi au 
mazilit pre Mihai Vodă. Și au pus domn pre 
nepotul lui Nicolai Vodă, pre anume Grisorie 
Ghica ferzimanul. lar ferziman au tămas fra- 
tele lui Grisori Vodă, pre anume Alecsandru. 
Aşa l-au adus pre Mihai Vodă păcatele, de s'au 
lepădat de slugile lui cele puternice şi sau po- 
trivit minciunilor celor blăsfămaţi. 

Deci îmbrăcând caftan de la Poartă Grisorie 
Vodă, au frimis pe un capesi-başă cu mazilia 
la Mihai Vodă aice în Iaşi, împreună cu Enachi 
asă feciorul lui Constantin postelnicul. Şi cetin- 
du-i ferman de mazilie Duminică în 26 de zile 
a lui Septemvtrie în anul 7235, pus-au caimacami 
pre Consfanfin Costachi vel spatar şi pre Sandul 

- Sftruza vel ban. Și l-au grijit bine, ca pre un 
domn, cu de foafe cele ce i-au trebuit, şi a patra 
zi Joi în treizeci de zile a lui Septemvtrie au ieşit 
Mihai Vodă din scaun din laşi, cam pre o bură 
de ploaie, pefrecândur-l fofi cu: mare cinste. 

Vrut-au atunce o samă de mazili să-i facă sâl- 
ceavă, să lege şfiubeie451) deşerte, să i le spân- 
zure pre lânsă drum pe unde era să freacă 
Mihai Vodă, pentru căci le-au rămas de la dân- 
sul obiceiu de desefină de sfingerea caselor. 
Numai caimacamii n'au lăsat să-i facă acea o- 
cară, scriind Grigorie Vodă de la Țarigrad —a- 
şijdere şi Constantin postelnicul învățase pre 
fiu-seu Enachi asa—să nu ştie că face cineva 
vre un supăr lui Mihai Vodă. Măcar că el 

451) ştiubeiu — „stup (fără de albine)”. 

382



le-au făcut lor necinsfe când au purces din Iaşi, 
dar ei nu trebuia să-i facă lui, că le-au fost 
stăpân. | 

Tâmplatu-s'au atunce la mazilia lui Mihai Vodă 
de au fost cam desrabă şi au rămas boierii plini 

- de datorii, că didese bani împrumută şi nu: 
apucase să ia. Că-i punea Mihai Vodă pre boieri 
zlotaşi şi-i făcea de istovia înainte cu bani fur- 
cești. Lua bani noi şi da vechi. Şi au rămas ma» 
zilii stinşi. Aşijdere şi Turcii balgii încă împru- 
mutase pre Mihai Vodă cu bani noi să ia vechi. 
Și didese bani pe ceară, pe miere, pentru do- 
bânda lăcomiei, de au dat mulţi bani. Şi atunce 
la mazilie au rămas şi nesuțitorii balşii stinşi. 
Şi au domnit Ţara Moldovii Mihai Vodă în 
rândul al treile unsprezece ani fără de frei 
uni, 

CAP XXII. 

DOMNIA LUI GRIGORIE VODĂ GHICA, 
NEPOT DE FIU LUI GRIGORI VODĂ 

DOMNUL MUNTENESC, STRĂNEPOT LUI 
GHEORGHIE GHICA VOEVODA CELUI 

BĂTRÂN CE AU FOST LA NOL 
IN ANUL 7235 452) 

Dupre ce au purces Grigorie Vodă de la Ța- 
risrad, ieşitu-i-au toată boierimea înainte la Ga- 
lați. Iară Grisorie Vodă după ce au aşiuns la 
Brăila, n'au venit pre uscat ca alți domni, ce de 
la Brăila au şezut în două şăici şi au venit fot 
pre apă cu multă pohvală, zicând din trâmbiţe 
şi din naiuri şi dând şi din puşce, până ce au asiuns 

452) '7235 — 1726, 
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la Galaţişi s'au împreunat toţi boierii cu dânsul, 
după obiceiu. Și de la Galaţi au purces cu toată 
boierimea până aproape de lași. leșitu-i-au îna- 
infe caimacamii cu foată slujitorimea şi cu oră- 
şeni şi l-au dus cu mare cinste până în Sfântul 
Nicolai, tâmpinându-l şi arhiereii cu tot clirosul 
bisericei. Şi l-au încununat spre domnia Mol- 
dovii părintele Gheorghie mitropolitul. Şi de 
acole ieşind au înfrat în curțile domneşti. 

Ă tria zi pre obiceiu au boierit boierii. Pus-au 
pre Gavril Miclescul vel losotăt, pre Darie Do- 
nici vel vornic de fara de şios, pre Constantin 
Ruset vel vornic de fara de sus, pre Cosfantin 
Costachi hatman, pre Constantin Ipsilant vel 
osfelnic, pre Sandul Sturza vel spafar, pre 
ordachi Cantacuzino Deleanul vel ban, pre Toa- 

der Paladi vel visternic, pre Iordachi Cosfachi 
sân Lupul vel stolnic, pre Andronachi Vlasto, 
cumnatu-seu, vel comis. Acestii era boierii lui 
Grisorie Vodă, mai toţi rudele lui Mihai Vodă, 
carii fusese şi la Mihai Vodă. Iară toate frebile 
era după Constantin postelnicul, şi după dânsul 
era Sandul Sturza spătarul, fiind Moldovan şi 
oarece şi neam lui Grigori Vodă. Deci alți boieri 
ce mai rămăsese de afâfa vreme, de aştepta pre 
Grisorie Vodă cu bucurie, ca să încapă şi cei, 
văzând că i-au apucat iar ceilalți boieri înainte. 
şi acmu, căufa rău. 

Atunce la banii sfeasului n'au mai scos altă 
dajde. Numai şăsind obiceiu sata de la Mihai 
Vodă văcăritul, au scos şi el afunce văcărit, zece 

“ potronici de cal şi şese pofronici de vită. lar de 
primăvară au scos civerturi pe putință şi de 
toamnă hârtii, iară uşoare şi fără de năpăşti. Au 
scăzut şi desefina şi fisănăritul şi morăritul şi 
prisăcăritul şi cărcimăritul, care le scornise Mi- 
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hai Vodă. Aceste le-au iertat Grigorie Vodă 
dintâi, | lară când au fost de toamnă, s'au hainit un 
boier anume Dimitraşco Racoviţă hatmanul, fra- 
tele lui Mihai Vodă. Fiind mazil la fară, au în- 
ceput a scrie cărți la frate-său la Mihai Vodă. 
Deci oblicind Grigorie Vodă, au triimes la dânsul 
să-l prinză, iar el simțind, au fusit la Tătari în 
Buseas. Şi cu dânsul au fugit şi sineri-său lor- 
dachi stolnicul. 

Iară în scurtă vreme s'au burzuluit Adli-sheri 
Calsa sultanul de Bugeag asupra lui Medli-gheri 
hanul din Crâm şi au încălecat cu fot Buseasul. 
lară pricina era aşa. Mai înainte vreme cu câțiva ani îugise un Bahti-gheri ce-i zicea deli-sul- 
tan 455). Acesta fugind spre Calmăşi, şi făcea 
multe amestecături pentru hănia Crâmului. Că 
se asiungea cu șerimii din Crâm şi făcea de 
scoatea Poarta mai totdeauna pre hani. Deci 
Poarta au ales pre acest han anume Medli-sheri 
de om rău, ca doar va puf€ supune pre şerimi şi pre mărzaci. Deci luând hănia, mulți şerimi | 
şi mărzaci au tăiat, până și pe nişte nepoți 
ai lui de soră. Şi văzând acest sultan de Bu- Seas, n'au mai putut răbda a vide atâte capefe 
perind, precum ei nu mai avusese acest obiceiu să piară mărzacii. Ce au şi încălecat atunce 
toți Busegenii cu zorba şi au scris la Poartă ce» 
rând han anume pre un frafe al lui, pre Caza- 
Sheri. Şi Poarta nu vrea să-l facă han pre acela, 
zicând că tot aşa s'au învăţat, de schimbă hanii 
şi nu le mai potu înfra în voie. | 

Atunce s'au făcut mare spaimă în toate ţările 
de prin preşiur. Şi s'au bejenit Ţara Moldovii, 

453) deli înseamnă în lurceşte „nebun”, 
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temându-se încă şi raiaoa Tishinii şi a Hotinu- 
lui şi Ţara Românească şi încă şi presfe Dunăre 
şi Ţara Ungurească și Țara Leşească de încăle- 
carea acelui sultan cu fot Buseasul, că nu știa 
alte țări și olate adevărul, ce vor să facă. Măcar 
că zicea ei că nu le trebuie Medli-sheri hanul, că 
le strică obiceile de le taie şerimii şi mărzacii 
ca un casap, şi scria la Poartă să le dea pre 
Caza-sheri să le fie han, dar fot nu putea 
oamenii crede aşa este au altă ceva vor să facă. 
Şi mult au îmblat prin Buseas după ce au încăle- 
cat; apoi au frecut Nistrul şi s'au dus în câmpi 
aproape de Cehrin, de şedea acolo cu multe vo- 
roave şi spaime acestor țări prin presiur ce scriu 
mai sus. 

Atunce cu câteva luni mai înainte se tâmplase 
de hotărise Grigori Vodă locul țării despre Tătari 
şi sfricase capesi-başa de la Poartă, ce venise 
cu ferman, câfeva câşle454) tătăreşti împreună 
cu oamenii lui Grigorie Vodă. Deci Tătarii vă- 
zându-se toți la un loc, se foarte lăuda asupra 
lui Grisorie Vodă şi asupra fărei, zicând că le-au 
ars mulțime de robi şi de copii şi le-au sfricat şi câ- 
teva seamii. Deci şi boierii pribegi ce era acolo, 
Dimitrașco Racoviţă hatmanul şi cu gineri-său 
Iordachi stolnicul, făcea şi îi 455) multe amestecă- 
turi la sultanul şi la mărzaci cu vorbe rele şi în- 
demnături asupra lui Grigorie Vodă. Grisori Vodă 
înţălesând că se laudă sultanul şi mărzacii asu- 
pra lui, avea mare şrijă, şi Grigorie Vodă şi toată 
boierimea. Şi fara încă se bejenise. Și era Gri- 
sorie Vodă în curți în laşi închis cu slujitorii; 
în tot ceasul aştepta să-i lovească. Şi trimitea 
la sultanul oamenii săi cu daruri totdeauna 456), 

454) câșlă — „adăpost (de iarnă)”. 
120) ii ei. 
456) totdeauna — „într'una, mereu”. 
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ca să-l împace, şi nu-l pufea sătura nici cu un fel 
de daruri. 

Era şi jupânesile boierilor pribegi aice la pro- 
preală în laşi de Grigorie Vodă. Trimis-au sul- 
fanul un asă al său la domnie, să le lasă să 
meargă la boierii lor în Bugeas. Şi îndată le-au 
slobozit, de s'au dus cu fot ce au avut în Buseas 
la boierii lor. Iară pre umă n'au cufezat Gri- 

_sorie Vodă ca să şadă în lași, ce s'au dus la 
Bofoşeni, de au şezut câteva zile acolă. Şi pre 
doamna-şi au trimis-o la Hotin, de au șezut până 
Sau împăcat lucrul, 

Auzind Poarta împărăției de afâte ameste- 
cături a celui sulfan, au orânduit un sarascher 
cu câteva mii de oaste furcească şi pre Grigori 
Vodă şi pre Niculai Vodă domnul muntenesc şi 
pre Colceas beiu cu Lipcanii şi cu spahii de 
Hotin, să mearsă toți în Buseas asupra acelui 
sultan şi a Busegenilor. Deci acel sarascher au 
venit cu oaste la Smil, așteptând să se strinsă 
şi alfii acolo. Nicolai Vodă încă au venit până 
la Galaţi. Colceag beiu încă au purces de la Hotin 
şi au trecut pre Prut la Smil. lar Grigori Vodă 
sau posorit de la Botoşeni pe la Cotnar şi au 
venit iară la laşi. Şi au şezut cu corturile şi cu 
foată oastea lui în câmp la Balica vro doă 
săpfămâni în postul Crăciunului. Şi de la Balica 
au frecut codrul la Scânteia şi au mers în sios 
pe Bârlad până la Roşieci; și de acolo au mers la 
Fălcii şi au trecut Prutul şi au mers la codrul 
Chisheciului. Şi au șezut acolo vro două frei 
săptămâni, : i i 

Deci sarascherul oștilor au scris cărți la acel 
sultan, să-și plece capul să mearsă la Poartă, 
că nu va avea nici o nevoie, iar pre hanul această 
dată împărăţia nu va să-l mazilească. Deci sul- 
fanul văzând acel răspuns de la satascherul și 
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înțălesând că şi hanul vine cu oaste din Crâm, 
şi alți megieși pre dincoace, şi-au plecat capul 
şi au- mers la sarascherul la Smil şi de la Smil 
au purces de sau dus la Poartă la Țarigrad 
fără de nici o srijă. Şi nu i-au făcut împărăţia 
nimică. lar losut Mârza cu vreo doi trei mărzaci 
au pribeşit în Țara Leșească, de au trăit acolo 

“câtăva vreme. lar hanul au stătut de au iernat 
în Buseas până în primăvară cu multă chel- 
tuială şi silă Busegenilor de Crâmeni. Atunce 
au scos mai marii Buseasului şi ei văcărit, de 
au dat mulți bani hanului, mai sus văcăritul de 
cum este la noi, 

Iară Grisori Vodă, după ce sau aşezat 
pace infre dânşii, au venii de la codru întins 
în laşi. Şi cât au şezut în codru, fân, srăunţe, 
fot de la Tăfari au mâncat toată oastea. Şi la 
purces au pus de au făcut și o movilă mare în 
codru, ca să rămâie întru pomenire. Afunce şi 
Grigori Vodă, după ce au venit la laşi din oaste, 
frimis-au arzu de jalobă la împărăție pentru 
stricăciunea ce au făcut Tătarii fării şi pentru 
boierii pribegi ce sânt rude lui Mihai Vodă, cum 
au făcut afâte amestecături la Tăfari, fiind şi 
cu îndemnarea lui Mihai Vodă de s'au făcut a- 
cesfe. Deci Poarta au bănuit tare lui Mihai Vodă 
şi” au făcut ferman la hanul pentru acei boieri 
pribeşi, să-i dea pre mâna lui Grisori Vodă. 
Şi toate pasubile ţării şi cheltuiala ce ar fi făcut 
Grigori Vodă cu oastea, să i-o plinească de la 
Tătari. Afunce au trimes Grigori Vodă la hanul 
pre Darie Donici vel vornic şi pre Sandul Sturza 
vel visfernic cu fermanul Porfii şi cu izvod de 
pasube. Deci pre boierii pribegi nu i-au dat, 
că Iordachi stolnicul au fusit în Crâm la un 
sultan fecior hanului, iar Dimitraşco hatmanul 

388



au fugit tepfil preste Dunăre, trăsându-se la 
Ţarisrad la frate-său Mihai Vodă. Ce frate-său 
nu vrea să-l priimească, temându-se de la Poartă 
să nu oblicească că esfe la dânsul. Ce îmbla 
misfuindu-se prin Dobroge din loc în loc. Iară 
pasubile de la Tătatri i-au plinit toate. Şepte 
sute de pungi de bani sata i-au adus în Iaşi cu 
nişte cămări *51) cu cai. Care lucru. era de mirat, 
unde au isprăvit Grigori Vodă deau înfors Tătarii 
pasubile Moldovenilor, că avea mare frecere la 
Poartă. Incă acesti bani nu i-au luat toți Grigori 
Vodă, ce siumătate i-au dat hanului şi o samă 
au dat şi oamenilor celor cu pagubile. Dupre a- 
ceasta mergând Constantin posfelnicul la Poartă, 
au oblicit pre Dimitraşco hatmanul că este în 
Dobroge la un sat feptfil. Şi fiind aproape de 
calea lui Constantin postelnicul, au îmblat cum. 
au putut şi l-au prins. Şi făcând ştire lui Gri- 
sori Vodă, au şi frimes de l-au ferecat în 
obezi şi l-au adus în lași. Şi l-au pus la grea 
închisoare câteva luni, până au dat căteva punţi 
de bani. Şi apoi iertându-l, I-au slobozit. Şi du- 
cându-se la satul lui la Fereşti, au mai trăit 
frei pafru zile şi au murit. 

Iară în al treile an al domniei lui Grigori Vodă 
sau făcut de căfră toate părțile bună pace. Şi 
sau apucat de au acoperit mănăstirea Balica 
cu oale și o au tencuit-o pre dinafară şi i-au 
făcut şi findă. Şi o au zusrăvit preste tot pe 
din lăuntru, şi zid împregiur şi clopofniţă şi 
curți de piatră. Şi o au înzăstraf-o cu de foafe, 
veşminte, odoare şi bucate și robi şi moşii şi 
vii, ca pre o mănăstire deplin. Aşijdere au mai 
făcut curţi scumpe şi heleşteu mare la Frumoasa, 
să fie de primblare domnilor. Făcut-au şi turn 

457) cămară = „ladă” (9) 
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foarte înalt în curtea domnească pre poartă și 
ceasornic mare, aşijdere şi două cișmele, fân- 
fâni aduse pre cale cu multă cheltuială, una di- 
nainfea porţii curții domneşti şi una dinaintea 
feredeului. Aşijdere şi feredeul l-au mai tocmit, | 
Mai tocmif-au şi câteva case în curţile domneşti 
şi odăile siimenilor. Şi la srajdiuri ce era stricaf 
fot au tocmit. Făcut-au case frumoase şi în Ga- 
lata şi au tocmit chiliile la Bârnova. Aşijdere 
şi la Bărboiu au făcut turn şi au coperit-o. Şi 
alte multe sfinte biserici au dres şi au tocmit. 

Iară când au fost în al patrule an al domniei 
lui, răposat-au şi Nicolai Vodă domnul munte- 
nesc în anii 7258, unchiul lui Grigorie Vodă. Şi 
l-au îngropat în mănăsfirea ce este de dânsul 
zidită la Bucureşti. lar în locul lui au rădicat 
Muntenii pre fiu-său Consfantin Vodă. 

Iară în scurtă vreme făcutu-s'au mare zorba 
în Țarigrad, rădicându-se înicerii asupra lui 
sulfan Ahmet, de l-au scos de la împărăție. Şi 
au pus împărat pre un nepot a lui, anume sultan 
Mahmut. Şi într'acea zorba multe capete au perit 
și mulți veziri s'au mazilit. Şi se cam pofolia zor- 
baoa şi iar se scornia. Atunce mazilind pre ve- 
zirul, săsit-au multă avere la dânsul, iar mai 
multă avere au găsit la chihaeoa vezirului, că 
au aflat mai bine de patruzeci de mii de pungi 
de bani, fără de drusi de aur sleiți şi alte o- 
doare. Că atunce didese voie de. bea mai toți 
Turcii vin; pentru aceea s'au făcut zorba de s'au 
„schimbat împărații. Afunce şi Mihai Vodă. aflând 
vreme, au mazilit pre Consfanfin Vodă din Țara 
Muntenească, de n'au plinit încă bine luna cu 
domnia după moartea fătâni-său. Atunce au ma- 
zilit şi pre Medli-gheri hanul fătăresc, fiind îm- 
părăţia nouă, şi au pus pre Caza-sheri han, pre 
carele şi-l poftise ei mai înainte. Şi au ieşit atunce 
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din Ţarisrad şi Adli-sheri sultan, carele fusăse 
cu zorbaua. . 

Atunce zorbalele au găsit pre un căsap sârb 
anume Buţucachi, priefin al lor, şi ducându-i la 
vezirul cel nou, l-au făcut fără de voia lui de l-au 
îmbrăcat în caftan, să fie domn în Moldova. 
Și îmbrăcându-l, nu i-au dat. ferman să-l tri- 
mită aice mai în grabă. De aceasta oblicind Gri- 
sori Vodă, spus-au tuturor boierilor. Şi s'au scu- 
lat toţi boierii de au scris la Poartă cum nu le 
trebuie acela domn şi sau săfit să fusă. Și 
fiind aice şi un Turc mare ce venise cu căltan, 
mers-au foţi boierii la acest Turc ds i s'au ru- 
sat. Şi spuind Turcul la Țarigrad pofta boie- 
rilor, mânietu-s'au împăratul şi vezirul. Şi pre 
mulţi de acei cu zorbaoa i-au tăiaf, de i-au mai 
împuţinat. Şi au tăiat atunce şi pre acel domni- 
şor Buţucachi Vodă, încă nepurces din Ţari- 
srad, şi iarăşi au frimes alt caftan de domnie 
lui Grigori Vodă, u 

__ Tot atunce au mers mărzacii câţiva la Ţari- 
Srad de. au pârit pre hanul cel mazil pentru 
câte răutăți le-au făcut şi au jăluit şi pre Gri- 
sori Vodă de banii ce le-au luat și de alte multe 
sfrimbătăți ce au avut. Deci Poarta au orânduit 
aceasta la pașa de Tighine, trecând Caza-sheri 
han pre acolo, să ia sama şi să-i aşeze. Atunce 
au venit şi lusuf Mârza din pribegie de la Leşi, 
Şi viind prin Iaşi, l-au dăruit Grigori Vodă foarte 
bine, ca să-l facă prietin pre un câne. Și mer- 
sând la hanul, l-au primit bine şi încă l-au și 
dăruit, i 

„Iară înaintea acesfii zarve făcutu-şi-au pace 
şi lordachi stolnicul de cătră Grigori Vodă, Şi 
viind din Crâm, l-au primit Vodă şi l-au iertat 
de toate greşelele lui. Şi încă i-au făcut și un 
rând de haine şi i-au dat și din bucate, şi iară 
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îl luasă în dragoste. Socotind că-şi va părăsi nă- 
ravul şi a fi cu bine domniei și cu priință, l-au 
frimes la Tighine pentru acei mărzaci ce pă- 
rise pre Grigorie Vodă la Poartă, ca să sf& la 
sultanul și la mărzaci să așeze acest lucru, şfiin- 
du-l că se ştie cu dânșii. lară Iordachi stolnicul 
după ce au asiuns la Tighine, n'au căufat spre 
slujba lui Grigorie Vodă şi s'au apucat iară de 
alte amestecături să facă, mai mari decât cele 
dinfâi. Și la Grigorie Vodă scria într'un chip, 
iar cătră alți boieri de aice din fară scria într'alf 
chip, cum că este safa domnia lui Constantin 
Duca Vodă dată de la Poartă, potrivindu-se şi 
el minciunilor Tătarilor. Iar boierii la carii scria 
era anume Constantin Costachi hatman şi fra- 
fe-său Gavril vel paharnic, veri primari cu lor- 
dachi stolnicul. loan Paladi vel vornic şi cu 
fiu-seu Toader vel ban şi Toader Costachi stolni- 
cul şi cu Iordachi Cantacuzino spatarul şi alți 
mulți s'au făcut fofi la un cuvânt pre scti- 
sorile lui Iordachi stolnicul, feciorul Lupului. 
Şi se sfăfuise ca să fusă la sultanul să stea pri- 
cină Ducăi Vodă, să nu fie domn, şi să-şi rădice 
ei pre unul dintre dânşii domn. Şi aşa au îmblat 
cu acest sfat câtăva vreme; nici se ducea, nici 
spunea lui Grigorie Vodă. Jar unii dintre dânşii 
zicea să fugă, iar alţii zicea să spuie lui Vodă, 
până au oblicit Grigorie Vodă ce vor să facă ei, 
cum Siuruia hanului fara din Prut încolo să fie 
loc fătăresc, numai să le isprăvească acest lucru 
pre voia lor, să-şi rădice domn dintre dânșii 
pre cine or socofi ei. Deci au şi prins pre acei 
boieri ce era în Iaşi şi i-au închis. Și au răpezit 
şi la cei de la fară de i-au prins. Şi ferecându-i, 
i-au adus și i-au pus la închisoare pre unul în- 
tr'un loc, pre altul într'alt loc. Iar pre lordachi 
stolnicul, feciorul Lupului, nici l-au mai dus la 
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Grigorie Vodă să-l siudece, ce cum l-au adus 
în laşi, l-au închis la siimeni. Şi preste două 
frei ceasuri l-au scos şi l-au dus dinaintea porții 
curţii la cișme și au poroncit de i-au tăiat capul. lar 
pre ceilalți i-au mai ținut oarece închişi şi i-au 
ierfaf, puindu-i pre unii la siurământ, iar pre 
unii şi fără de siurământ. 

Atunce au pus pre Constantin Ruset vel vor- 
nic de fara de sios, iar pre mine loan Neculce, 
biv hafman, vel vornic de fara de sus, pre 
Sandul Sturza hafman, pre Costachi Razul spa- 
far mare şi pre Andrieş Ruset visternic mare. 
Şi _aşa s'au potolit acele calabalâcuri. 

Fusit-au atunce Gavriil paharnicul la Bugeag. 
Şi multe vorbe rele au srăit cătră sultanul și 
către hanul pentru Grigorie Vodă, iar pre urmă 
l-au dat hanul pe Gavriil în mânile lui Grigorie 
Vodă de srumaz. Ce Grigorie Vodă l-au îierfaf 
şi nu i-au făcut nici un reu, nici s'au uifat la ocă- 
rile ce-i făcuse şi la poncturile ce-i scrisăse 
Gavril. [ Rae 

Uitaţi-vă acum, fraţilor, câtă ocară au avuf 
Grigorie Vodă de la acesti boieri afunce, iar e! 
i-au îerfat şi fără zăbavă încă pe unii i-au şi 
boierit, de au fost la cinstea dintâi. Un domn 
străin, şi câtă milă au arăfat! 

lară dupre aceea au frimes Grisori Vodă pre 
alți boieri de au sfătut la siudecată cu Tătarii 
la Tishine. Şi multă cheltuială au făcut până 
s'au aşezaf, mai îndoit de cât luase Grisori Vodă 
de la Tăfari. Și au luat şi o bucată de loc dea 
Moldovii din hotarul vechiu, cale de un ceas. 
lară pre atunce cu acele schimbări multe a 
vizirilor şi cu calabalâcul Tătarilor şi cu ameste- 
căturile acelor boieri căzuse fara şi Grisori Vodă 
la srea şi la o mare datorie. 

Tâmplatu-s'au într'acesti doi ani 7239 şi 7240 
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de au fost şi timpurile proaste, de nu s'au făcut 
pâne din laşi în sus şi era şi cam foamete, dar nu 
prea mare. Asiunsăse merța de mălaiu patru lei 
supt munte. Dar Grigori Vodă având mălai mult 
la Fălcii şi la Chișinău, sfrins din uşor, da acelor 
oameni dela ţinuturile de sus, câte zece potronici, 
şesezeci de bani, merța şi-i aştepta de bani până 
foamna. Și încă au căutat câteva care cu chirie, 
de au încărcat pâne şi au trimis-o pre la târsu- 

"zile din sus, la Roman, la Neamţ, la Bofoşeni, la 
Suceavă şi la Cernăuţi, de o da oameni.or fără 
de bani. Numai chiria îşi plăfia, ci şi chiria 
cu păsuială, dând întâi domnia acei şesezeci de 
bani chirişiilor. Apoi cu vreme scotea de la 
acei oameni. 

„lară tot întru acestaş an 7240 arătat-au Du- 
mnezeu sreu banat asupra creştinilor pentru multe 
păcatele şi fărădelegile noastre, că fără lipsa 
de pâne ce era, au mâncat şi lupii oameni pre 
supt munfe la ţinutul Neamţului şi la Suceava. 
Ce curând au întors Sfinţia Sa mânia sa şi au 
trimis norodului seu linişte de cătră acele fere 
sălbatice. Dar se spăriese oamenii. 

Consfanfin Vodă, fiul lui Nicolai Vodă, după 
ce l-au mazilit Turcii şi l-au dus în Țarigrad, 
nau plinit anul mazil şi iar au ieşit doma în 
Țara Muntenească în anul 7240. Că atunce încă 
tot era Poarfa neaşezată şi s'au fâmplat de au 
pus împărăția pre_un vezir de-i zicea Topal 
așa, prietin lui Consfantin Vodă şi duşman 

ui Mihai Vodă, Deci cum au pus pre acel vezir 
Topal -pașa, au şi pârit boierii munteni pre Mihai 
Vodă la acel vezir, știind pre vezirul că-i este 
nepriefin pentru multe supere ce le-au făcut 
Mihai Vodă, zicând că le-au stricât obiceiurile, 

„ca şi când au fost în Moldova şi le-au luat 
mari some de bani. Deci vezirul l-au şi mazilit 
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şi frimisăse să-i faie şi capul. Numai nişte prie- 
fini a lui Mihai Vodă au asiuns de au dat ştire 
împărăției şi aşa au scăpat. Şi l-au dus în Ţa- 
risrad viu şi l-au închis. Dar pre acel prietin a 
lui Mihai Vodă, Grec anume Ventura, ce au dat 
ştire împărăției pentru Mihai Vodă, oblicindu-l 
vezirul, i-au tăiat capul. Şi fot n'ar fi scăpat 
şi Mihai Vodă, că trimisăse vezirul de venise 
câțiva boieri din Țara Muntenească de-l pâria, 
numai norocirea lui afâfa au fost, că s'au tâmplat 
de s'au mazilit vezitul. Dar numai trei patru 
zile de ar fi mai fost vezir Topal paşa, era ba- 
raiamul 455) Turcilor şi atunce poafe ar fi perit 
şi el. Numâi vrând Dumnezeu, au ieşit de la 
închisoare de odață. _ 

Consfanfin Vodă domnul muntenesc viind la 
scaunul său în Bucureşti, s'au aşezat cu bună 
pace de cătră foţi boierii şi le-au dat foafe în 
mânule lor să chivernisească. Şi trăia toți cu 
linişte, nu ca la fată-seu: Nicolai Vodă, ce într'alt 
chip foarte cu bună îmblânzire de cătră domnie. 

deris-au Consfantin Vodă la vătru-său Grigori 
Vodă domnul Moldovii ca să-i caute o fată de 
boier din Moldova să-l losodească, ca să-i fie 
doamnă. Deci Grigori Vodă cu bucurie au priimit. 
Şi căutând, au aflat o cucoană fată fecioară a lui 
Constantin Rusăt vel vornic, foarte frumoasă 
şi înfeleaptă, anume Ecaterina, de bun neam 
şi lăudat. Şi au făcut şi losodnă. Și au trimis-o 
mai pre urmă cu părinții săi şi cu alți boieri 
rudenii a ei focma la Bucureşti şi au făcut mare 
şi frumoasă nuntă domnească în anul 7241, No- 
iemvrie în 12. Dupre aceasta au scris Constan- 
tin Vodă cu mulțămită la Grigori Vodă de slujba 
ce i-au făcut. a 

458) baraiam = bairam = numele a două mari sărbă- 
tori la musulmani. . 
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Mihai Vodă, schimbându-se vezirul, şedea la 
Ţarisrad cu pace şi oarecum și cam cu nă- 
dejde de laudă asupra Muntenilor, făcând şi 
un arzu viclean, zicând că este de la nişte boieri 
munțeni. Deci vezirul au trimes să vie. boierii să 
stea față cu dânsul. lar acei boieri auzind, au 
și fugit unii în Țara Unsurească, alții în Mol- 
dova, văzând că-i chiamă la Poartă; şi au dat 
ştire la Ţarisrad cum toată fara, auzind de Mihai 
Vodă că iar este să vie domn în Ţara Munte- 
nească, s'au încărcat să fusă. lar împărăția au- 
zind, s'au mâniat şi au făcut pre Mihai Vodă 
sursun la Mitili, precum va arăfa mai înainte 
vremea. Şi au cheltuit atunce Constantin Vodă 
o mie pungi bani, ca să omoare pre Mihai Vodă. 
Și Turcii bani au luat şi nu l-au omorit. 

Tot întru acest an îndemnatu-s'au Grisori Vodă 
anume că merge la primblare la Prigoreni la 
mine vornicul loan Neculce şi la Rusinoasa la 
hatmanul Sturza. lar de la Prigoreni au trecut 
la Roman şi de la Roman au mers la mănăstirea 
Neamţul. Şi au scos icoana din mănăstire şi s'au 
închinat foarte frumos, cât se mira oamenii lui 
Grisori Vodă şi Turcii ce era cu Grigori Vodă. 
Şi călugării de la mănăstire zicea că nici odată 
nu s'au închinat acea sfântă icoană ca atunce 
aşa de frumos. Iar de la mănăstirea Neamţul au 
mers Vodă la mănăstirea Săcul de o au văzut. 
Şi de la Săcul s'au întors pre la Cetatea Neam- 
țului şi de acolo la Baie şi de la Baie la mănăsti- 
rea Slatina şi de la Slatina la Şerban Cantacu- 
zino vel stolnic la Horodniceni și de la Ho- 
rodniceni la mănăstire la Sveti Ilie şi de acolo 
la mănăstire la Dragomirna şi de la Drasomirna 
s'au înfors la Suceava şi au îmblat prin cetatea 
Sucevei de o au văzut. Și din Suceava purce- 
sând au mers pre la Foreşti, pre la Solomon Bo- 
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fez, şi de acolo la Pobrota, apoi la Păşcani şi la 
Ruginoasa. Apoi s'au posorit prin Târgul Fru- 
mos la laşi. Şi aşa într'o săptămână au îmblat 
de au văzut mănăstirile, locurile şi satele boie- 
reşti, ca să ştie cine cum se fine. 

Măcar că celor proşti şi neagiunşi de minte 
nu le plăcea, dar acea primblare era de mare 
laudă şi folos. Că poate fi de ar mai fi zăbovit 
cevaş întru acel an cu domnia, ar fi arătat milă 
cu mănăstirile şi cu casele boiereşti. Că au 
strins cu cărți pre toţi isumenii de pre la mă- 
năstiri "la Bobotează, de le-au făcut căufare de 
câte moşii au şi cine le stăpânescu moşiile. Şi au 
dat poroncă să nu ştie că le sânt moșiile pre 
la boieri, ce să şi le stăpânească ei. Şi au dat 
acel isvod la vel losofăt să le poarte de srijă 
şi li se adeveria că le va pune la o cale şi pre 
mănăstiri şi pre satele lor. 

Tot întru acest an era mulți oameni din Țara 
Românească și din Moldova strinşi la Milcov. Și 
când era nevoie dincoace, ei fusia dincolo 'a Mun- 
teni, iar când era nevoie dincolo la Munteni, ei tre- 
cea dincoace, Tot așa îmbla cu vicleşus. ară Gri- 
sorie Vodă auzind de Bucureşti că este fârs 
mare şi vrând să facă şi laşii să fie ca Bucu- 
reştii, frimis-au pre Enachi asa fecior lui Co- 
stantin hatmanul Ipsilant, Laz%5%) de felul lui, 
şi cu mulți slujitori, făcând veste că merge în 
sios la vădrărit. Şi așa într'o zi fără de veste 
i-au lovit şi i-au prins pre toți. Și rădicându-i 
de acolo, i-au adus în laşi, de i-au aşezat ca la 
vreo două mii de oameni. Deci atunce fiind de 
cu toamnă fris, mulţi copii şi oameni băfrâni 
bolnavi au murit pe drum de foame şi de frig. 

459) Laz =— numele unei populaţiuni din Asia Mică, care 
locuieşte la ţărmul de sud-est al Mării Negre. 
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Și după ce i-au adus în Iaşi, mulți fuşia. Şi 
trimetea Grigorie Vodă de-i prindea şi-i da pe 
uliţă, ca să-i spărie să nu fugă. Şi mult greu 
au fras bejenarii preste iarnă, că căzuse o iarnă 
prea mare şi srea. De la 6 zile a lui Dechemvrie 
au nins şi au finuf până la douăzeci de zilea 
lui Martie, iar şi până la Sfeti Gheorghie fot 
fris au tost. Şi sfârşise oamenii nutreţele, de 
asiunsese sfosul de fân zece lei şi câte doi- 
sprezece lei, şi încă nu se săsia. Perif-au atunce 
multe vite a lăcuitorilor, iar a bejenarilor aşaşi 
au perit mai de tot, fiind ei nişte oameni neașe» 
zați şi strămutați de la locurile lor. 

Iară când au fost în luna lui April în 13 zile, 
în anul 7241, sosit-au veste de la Alecsandru 
ferzimanul la frate-seu Grisori Vodă precum îm- 
părăţia au îmbrăcat pre capichihaielele lui cu 
cattan, ca să se mute cu domnia în Tara Ror 
mânească şi Constantin Vodă domnul muntenesc 
să vie cu domnia aice în Moldova. Şi cum i-au 
venit acea veste, cum au și răpezit pre Enachi 
asa în Tara Muntenească, ca să apuce scaunul 
şi banii hârtiilor, înțălesând că au fost scos acolo 
hârtii pre fară. Şi fot pentru lăcomie n'au mai 
aşteptat ca să vie Turcu asă de la Poartă, cum 
au aşteptat văru-său Constantin Vodă, şi rămă- 
şițele de aice au început a strinse tare. ară be 
jenarilor le-au daf voie să se ducă iar la urmă 
la Focşeni. Deci bieţii oameni săraci cum au auzit 
acea voie, cum au şi purces, carii cum au putut, 
unii numai cu croșna:%) şi cu copiii în brațe ca 
vai de ei. Şi mult blăstăm şi lacrimi vărsa asupra 
acelui Enachi asa ce le făcusă acea strămutare 
şi asupra celor ce ar fi dat acel sfat. Și cât au 
aşiuns la margine, nimică n'au zăbovit, ce au 

  

460) croşnă = „sarcină dusă în spate“, 
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şi trecut în Ţara Românească. Că Grisorie Vodă 
în deadins îi slobozisă ca să freacă în fara lui, văr 
zând că se duce şi el acolo domn. Şi au pus și 
caimacami în laşi, anume pre Constantin Costa- 

- chi vel losotăf şi pre Constantin Ruset vel vor- 
nic, socrul lui Consfantin Vodă. Şi încă Turcul 
de la Poartă fot nu venise, nici la Grigori Vodă, 
nici la Constantin Vodă. 

- Lucru de mirat pentru Grisori Vodă, om srab- 
nic la socofeala lui, a-şi scorni sinsur în fară 
că nu-i domn. Nu se femea că-şi va aduce vre 6 
ptimeidie capului seu si ţării, fiind el împizmu- 
luit 451) şi cu Tătarii. Ce aceste aduce cea grabă 
şi mândreţile4%2). Iară când au fost în şepte 
zile la săptămână, sosif-au şi capegilar-china- 
iesi 153) împărătesc de la Țarigrad cu caftan la 
Grigori Vodă, să meargă să fie domn în Ţara 
Românească şi Constantin Vodă domnul munte- 
nesc să vie aice în Moldova. Deci Grisori Vodă 
i-au ieşit înainte cu alaiu și cu toți boierii la 
Valea Adâncă. Și împreunându-se, au venit până 
la laşi şi au cetit fermanul în divan și i-au pus 
caftanul în spate. Insă boierii n'au mers să-i 
sărute mâna, nefiind domn aice, ce numai căfră 
Turcul s'au închinaf, după ce au cefit fermanul. 

“Şi ieşind Grigori Vodă din divan, au întrat 
în casele din lăuntru dinpreună cu capesi-başa 
Turcul şi acolo s'au împreunat şi boierii cei mari 
cu Turcul, mulțămind împărăției, lară a fria 
zi. au pornit pre capesi-bașa Turcul şi cu fot 
asărlâcul ce au fost mai sreu pre Bârlad. lar 
Grisori Vodă Luni în zioa de Svefi Gheorghi s'au 

461) împizmuluit = „învrăjbit“. 
462) mândrețe — „mândrie, însâmiare, sete de fast şi 

autoritate cu orice preţ”. 
463) capegilăr-chihaiesi=— „cel mai de frunte dintre ca-" 

pegi-başi”. | 
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pornit din lași pre la Târsul Frumos pre Si- ref, cu de toafe cele ce i-au trebuit la toate conacele până la Focşeni, şi au trecut în ceea parte la sazdă în casele căpităneşti. Așijdere şi Constan- fin Vodă s'au rădicat din Bucureşti. Şi viind până la Focşeni, au trecut în ceasta parte la sazdă la o mănăstire care este de tată-său Nicolai Vodă zidită, tot într'o zi Luni, Aprilie în freizeci de zile. Iară doamna Rucsanda, muma lui Grigori Vodă, au mers în sazdă osăbi la o mănăstire a soctu-său, a lui Grisoraşcu Ghica Vodă bătrânul. Deci Constantin Vodă au mers de s'au împreunat cu măfușă-sa doamna Rucsanda. Aşijdere şi Gri- sori Vodă ştiind de Constantin Vodă, au mers şi el la sazda maică-sa. Și acolo s'au împreunat domnii amândoi. Apoi a două zi au mers şi unul la altul de au vorovit ce le-au trebuit de toate. . Apoi au făcut şi divanuri cineş în fara lui. Şi Joi în zioa de Ispas, Mai în trei zile, au purces cineş cătră scaunul său. Domnit-au Grigorie Vodă para Moldovii în domnia dinții şese ani şi şepte uni, 
Era acest domn Grigori Vodă la stat cam mic şi supțire, la față uscaf. Numai era cu toane. La unele se arăta prea harnic, bun şi vrednic, milo- stiv şi răbdător, dar era și cam Srabnic la mânie, dar apoi curând se întorcea. Şi în viața lui era fot în primblări şi fot cu mese mari şi cu cân- fări şi cu feluri de feluri de muzici. In toafe zi- lele prea de avea vre o treabă mare să nu iasă la câmp, ca să facă veselii cu naiuri şi cu cântice hagimeşti 15) şi cu mulți pelivani măscărici, Și pre boieri îi poftia tofdeauna să fie cu dânsul la primblări. Şi dacă ieşia la câmp, era foarte la- scav 4%) şi darnic. Iară pre une locuri i se arăta 

  

464) hagimesc = „persan, oriental”, 
465) lascav ==, prietenos, binevoitor, amabil”. 
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lucrurile de blăstămăciune, că se potrivia unor 
boieri sfefnici a lui. Care avea doi Greci şi un 
Moldovan, anume Constantin Psiolu hatman şi 
cu fiu-seu Enachi asa, Laz de neamul lor, oameni 
firani şi curvari, iar din Moldoveni avea pre San- 
dul Sturza hatman, om viclean şi închis la inima 
lui şi lacom, 

Acesta îndemna pre Grigori Vodă tot la luat 
şi pre foţi boierii moldoveni îi sărăcia şi-i de- 
părta de cătră mila domnească, ca să fie numai 
el frunte şi de cinste. Care faptă a Sturzii fre» 
cându-se la Grigori Vodă, multe bunătăți a do- 
mnului întuneca şi le strica. Stinsese 465) mazilii 
şi fara şi mănăstirile de tot cu obiceiurile ce 
Săsise în fară scoase de alți domni mai înainte 
de dânsul. Și acei domni de şi le scornise, le 
finea câte un an doi şi le părăsia, iar Grigori 
Vodă aflându-se în fară toate le Srămădise la 
un loc. Şi scotea văcărit, hârtii şrele, vădrărit, 
desăfină, ciferturi mari. Într'un an au scos şi pre 
fisani hârtii srele. Scos-au odată şi pe preoți 
un bir ce-i zicea mucarea, de asiunsea pre 
preot cât de sărac trei salbini, iar pre cei mai 
de frunte şi opt salbini i-au asiuns. Dintru care 
nu puţin blăstăm i-au rămas. Şi nimărui rădi- 
cături 4%) nu făcea. Lua sume mari de bani în 
foți anii domniei lui de la săraca de fară, ca la 
o mie cinci sute 'şi mai bine punsi de bani pre 
an, de au rămas mazilii şi fara stinşi din sfatul . 
acestor trei boieri. Intr'un rând ierfasă Grigori 
Vodă pre mazili şi pre mănăstiri de dajdie şi au 
învățat pre Sturza să facă ispisoc de întări- 
fură, iar Sturzii neplăcându-i această milă de ierfarea maăzililor, ca un lacom de fire, au 

466) a stinge=— „a istovi, a secătui”, 
467) rădicătură = „scutire”, 

26 Neculce, 
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făcut un ispisoc şi au pus număi siumătate 
de mazili, iar pe siumătate au dat la fără: 
nie, pentru ca să facă vrajbă în mazili. Şi 
așa, cu acest mijloc, făcând vrajbă între mazili, 
s'au mâniat. Grisori Vodă şi au rumpt ispisocul. 
Şi au întunecat Sturza această bună faptă şi milă 

domnească asupra mazililor, ca să nu se în- 
drepteze, să fie fot săraci, să poată a le cu- 
prinde moşiile şi ocinile şi să puie mume reu 
domnului. Şi aşa îl sfătuia şi îl purta ei, că cui 
se cădea să dea, el îi lua, şi cui se cădea să ia 
el îi da. , | 

Era acest domn şi curvar. Multe fiitoare fete 
mari finea şi apoi le înzestra şi le mărita cu. 
haine, cu odoare, ca pre nişte fete de boieri. 
Numai nu se amesteca la fete de case mari, ce 
de căpițenii mai de şios. Şi avea doamnă şi cu- 
coni, şi nu se ruşina, de-şi făcea casa de ocară, 
un om mare ca acesfa, precum şi oamenii lui, 
Constantin hafman cu fiu-seu Enachi ăsa aşijdere 
făcea încă și mai mult, şi alți Greci a lui toţi. 
Şi la toafe era desfrânaf. Curtea lui poftia să 
fie tof îmbrăcată, pre nime din boieri să nu-i 
auză jăluindu-se că-i scăpătat sau olecăindu-se468) 
că sânt timpurile rele și nu s'au făcut roadă. Că 
se foarfe mânia şi la mânie era foarte srabnic. 
Şi nici sfetnicii lui nu îndrăznia, când era mâ- 
nios. Dar se întorcea curând. La judecaţă îi pă- 
rea că judecă foarte bine, şi cum îi părea, aşa 
rămânea. Şi pre urmă deși vedea că au sreșit, 
nu întorcea, ce aşa dând carte, de rămas rămânea, 
cât de la o vreme părăsise oamenii a mai veni 
la divan. De era vre un făran îngreuiat la bir, nu-l 
mai scădea, ce aşa da până isfovia tot ce avea. Da 
sume mari de bani la Poarfă şi Turcilor asi 

468) a se olecăi=—,a se văieta”. 
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ce venia de la Poartă cu trebi. Căruia era:să 
deie o pungă de bani, îi da cinci şese, tot ca 
să-l laude la Poartă, iar de săracii ţării nu-i era 
milă. De se clintia până afară din fârs sau până 
la vre un boier, fot cu căruța cea de cupărie 469) 
după dânsul, că preste tot ceasul bea ori vin cu 
pelin, ori vutcă. Şi încotro mergea, tot cu sloată ca 
două trei sute de slujitori, şi alţii să fie cu dânsul. 
Cu puşca da prea bineiGreci mulți adusăse în fară, 
de mânca lefi tot din visterie. Şi câte dregătorii 
la margine, tot Grecii le ţinea. lar boierii de 
fară era numai cu. numele, că la nimică nu-i 
mai întreba.' Numai cu sfatul acelor trei boieri 
ce vra să facă făcea. Dar avea și frecere mare la 
Poartă, cât pre Turcii balşii din fară foarte îi 
înfrânase. Și se temea de dânsul, de nu putea 
face zapt') întru nimică. Pociu zice că Gri- 
sori Vodă, precum îi era firea, de ar fi avut 
niscai oameni cu frica lui Dumezeu pre lânsă 
dânsul sfetnici, ar fi fost de mirare şi de pome- 
nire Grigori Vodă în domnii cei de frunte și de 
laudă, iar nu cu cei de hulă. . 

lară când au trecut Grisorie Vodă din Mol- 
dova în Ţara Muntenească, mulți feciori de bo- 
ieri au luat cu dânsul, de i-au dus la Munteni, 
zicând că-i sânt dragi Moldovenii şi va să-şi facă 
pomană cu dânşii. Că auzise că şi moşu-său Gri- 
soraşco Vodă când au fost domn în Ţara Mun- 
fenească, încă au fost luat feciori de boieri din 
Moldova, de au tost prin oşti cu dânsul, cum. 
se pomenește că au fost Canfemir Vodă ceauş 
spătăresc şi alţii. - 

Să vorbim acum de altele de pin fări străine, 

469) cupărie = „oficiu de cupar. serviciul băuturilor”, 
470) a face zăpt=—,a usurpa. a lua în posesiune, a 

acâpara”, - 
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ce s'au lucrat în zilele lui Grigori Vodă. Până 
întracest al şesele an a domniei lui Grigori 
Vodă, în ţara Moscului este pace şi fine samo- 
derjavia, adecă singură stăpânirea împărăției, o 
nepoată de frate a lui Petru Alecsievici împărat, 
anume. Anna fiica lui loan împărat. Despre Leşi iarăşi pace. Silia Avsust craiul până era viu, văzându-se bătrân, ca să-i coronească Leșii fe- 
ciorul, să fie craiu în locul lui, ce Leşii n'au 
priimit, Măcar că multe siuruințe le -adeveria craiul Leşilor, dar ţara n'au vrut. Mutrit-au şi 
câțiva domni leşești întru acesti şese ani a do- mnici lui Grigorie Vodă, tot capetele cele vestite şi fuspatru hafmanii leşeşti. Deci craiul încă dacă au văzut că nu priimesc Leşii să-i coronească fe- ciorul în locul lui, nici el n'au vrut să puie hat- mani. Și şede şi acmu oastea leşească fără haf- 

_mani, numai un reimenfat de poartă de srija oștilor, pre anume Poniatovschi. lar în anii 7241, Dechemvrie în douăzeci şi frei de zile, murit-au şi acest craiu leşesc anume Ăvsust. Şi l-au în- Sropat cu mare cinste la scaunul său la Varşava. Ce se va mai face va arăta vremea viitoare. 
Trecut-au şi un sol mare leşesc la Poartă, dar „nu prin laşi, ce de la Hotin au mers drept pre Prut. Şi i-au trimes Grigori Vodă conac şi boieri întru întimpinare-i la Țuţora, zicând acel sol că merge pentru întemeiaful păcei la Poartă, fiind 

împărăția nouă. Și numai preste iarnă au ză- bovit, iar de primăvară iară s'au întors înapoi şi iară pre Prut au mers. Şi i-au trimes Grisori Vodă conac cu Sandul Sturza hatmanul, Numai când s'au întors solul, acmu murise craiul. 
Despre Perşi, împărăția Țarisradului, tot au oasfe pentru acele fârguri ce le luase mai îna- infe, când se bătea Perșii cu Mirveiz. Acum Perşii de Mirveiz s'au mântuit, cu Moscalii s'au 
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împăcaf, iar cu Turcii încă tot nu s'au aşezaţ. 
Ce foafe ce se vor mai lucra, vremea viitoare 
va arăta. 

CAP XXIII. 

DOMNIA LUI CONSTANTIN VODĂ MAVRO- 
CORDAT ÎN ANII 72415, Mai 7, 

După ce au purces Constantin Vodă de la 
Focşeni, venit-au toată boierimea şi mazilii Țării 
Moldovii împreună cu domnul din conac în conac 
cu pace şi cu cinste şi cu mulfă sloaftă. Și asiun- 
sând aproape de scaun, ieşifu-i-au înainte cai- 
macamii cu fofi boierii şi cu mulți orăşeni la Va- 
lea Adâncă. Și s'au împreunat după obiceiu, 
aducându-l cu frumoasă politie 472) până la Sfân- 
tul Nicolai, unde l-au timpinat mitropolitul ţă- 
rei chir Antonie cu alţi episcopi şi cu fot cli- 
rosul bisericesc. Și înfrând în biserică, l-au bla- 
soslovit spre domnia Moldovii. Şi ieşind din bi- 
serică cu fot senatul 473), au înfrat în curțile do- 
mneşti şi au şezut în scaun, 

A tria zi după ce s'au aşăzat la scaun, boie- 
rit-au pe acesti boieri carii scrie mai sios. Pus-au 
pre Constantin Costachi iarăși vel losofăt, pre 
Sandul Sturza ce fusese hatman l-au pus vornic 
mare de ţara de gios, pre Iordachi Cantacuzino 
Deleanul vel vornic de țara de sus, pre Constan- 
fin Ruset vornicul ce era socru domnului l-au 
pus hatman, pre Mihalachi Ruset ce era văr pri- 
mare cu domnul l-au pus postelnic mare, pre 
Andrieş Rusăt spatar mare, pre Lordachi Canta- 

4709 7241 =— 1733. 
472) politie = „ceremonial, protocol”. 
413) seuul — „sfat, divan, adunare”, 
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cuzino Păşcanul ban mare, pre lordachi Rusăt Ci- 
libiul paharnic mare, pre Toader Păladi vel vi- 
sfernic, pre Ion Bosdan vel stolnic. Acestii era bo- 
ierii lui Constantin Vodă dintâi. Insă nu toţi după 
orânduiala lor, cum se cădea, s'au pus, ci mai mulți 
după mită. Fiind domnul tânăr şi neştiind rândul 
fării, au apucat unii cu dări la musaipi. Și aşezân- 

- du-se aceste boierii, lăsat-au domnul visteria şi 
chiverniseala ţării în sama boierilor, să chiverni- 
sească ei cum vor şfi nevoile fărei după obir 
ceiul vechiu, cum au fost mai dedemult, nu cum 
era la Grisori Vodă să chivernisească numai 
Sandul Sturza cu doi Greci, ce au lăsat în sama 
fufuror. Ce pre cât a finea, va arăfa vremea vii- 
foare. Venif-au cu acest domn şi mai mulți Greci 
de cât la Grigori Vodă. | 
Atuncela domnia nouă la banii steasului, găsind 

boierii hârtiile sata de la Grigori Vodă, au scos 
hârfii fruntea de patru ushi, mijlocul de trei ushi 
şi de doi ushi, coada de un ushiu, fără năpăști. 
lară după aceasta au scos civerturi. Iar la diva- 
nuri ori cum se părea că se pricepea decât Gri- 
sori Vodă a judeca. Şi se ispitia să se puie şi 
împrofiva boierilor, unde socotia că judecă strimb 
boierii. Şi în toate dimineţile avea obiceiu de 
chiema boierii de le da cate, şi nu numai celor 
cu boierii mari, ce şi la o samă de boieri mazili. 
Carii au fost boieri mari, îi chiema de le da cafE 
şi le arăta politică 414) şi cinste mare. Dar aşa în 
scurtă vreme, pesfe două frei luni, și născu za- 
visfia şi lăcomia, după cumu-i obiceiul lumii 
acestii. Că din boierii nostri, din Moldoveni, în- 
cepuse unii a se lipi cu îmbunături pintre Greci, 
a arăta drumuri și căli4'5) de răutăți, cu ce ar 
lua bani mai mulți din fară. Şi au stricat obi- 

474) politică — „politeţe, curtuazie”, 
475) căli = căi. 

406



ceiul şi lesătura ce făcuse Grigori Vodă, de da 
boierii şi mănăsfirile de zece stupi un leu, iar 
acmu făcură de au dat fărăneşte de zece sfupi 
22 potronici. Şi s'au fâmplaf de s'au făcut şi 
sfupii răi înfru acel an şi penfru aceasfa sau 
mâhnit inimile boierilor despre dânsul. lar de 
toamnă au scos văcărit şi vădrărit fot odată, 
şi de iarnă civerturi şi hârtii, iară de primăvară 
posonărit şi cunife 416), câte opf pofronici de 
vită ca şi văcăritul. Aceste toate nevoi într'un 
an le-au luat. 

Şi începuse de-aici, ca şi la Grisori Vodă, de 
nu mai întreba pe alți boieri din fară. Numai 
cu un Moldovan şi cu Grecii se sfătuia, anume 
Toader Păladi vel visternic, .de făcea cum îi 
era voia. Şi se învrăjbiră şi domnii foarfe tare, 
fiind veri - primari. Şi îmbla Constantin Vodă 
să fie iarăşi domn în Ţara Muntenească şi aice 
în Moldova să puie pre văru-seu Mihalachi po- 
stelnicul. Iară Grisori Vodă simțind faptele lui 
Consfantin Vodă, silia să-l scoată și să puie 
pre Mihai Vodă domn în Moldova în locul lui 
Constantin Vodă. Că Mihai Vodă, după ce i s'au 
linit un an, l-au scos din sursunie şi şedea în 
[arisrad în casa lui. Numai el nu se prea trăsea 
în Moldova, văzând că se sfădescu domnii amân- 
doi, socotind ca doar va apuca domnia în Ţara 
Românească. Vai de acesfe doue feri creștine 
cu acesti domni străini! Ce de amar de bani 

e wa 
dau penfru vrăjbile 'cele ticăite a lor! 
_Paladi Toader vel visternic fiind nepot lui 

Mihai Vodă şi cu afâte rude, îi părea bine de 
aceste vorbe. că sânt între domni şi înai mult 

476) cuniță = „impozit pe vite”, Acest impozit sc plătia 
pentru cirezi- străine de ţară, aduse în Moidova pentru 

pășunat. ' 
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îndemna la jacuri şi la vrăjbi. Făcându-se prie- 
fin domnului şi cunoscându-l domnul, sândia 
că-i este prietin, dar el altele socotia în inima lui, 
ca doar s'ar sparge fara şi să se audă la Poartă, să-şi dea domnul în cap, să vie Mihai Vodă 
domn, fiindu-i unchiu. Şi era cu doue fefe, ară- 
fându-se căfră boieri că-s vinovaţi Grecii. Grecii, precum s'au scris că era mulți, în toate boieriile 
şi părcălăbiile şi vămişiile cele de pe margini 
cu agonisit, tot ei le cuprinsese de le-au luat, 
iară boierii de ţară nu putea încăpea la nimic. 
Și toţi avea lefi mari de la visferie, şi vro zece 
fiifori mărifate a tătâne-seu, bărbaţii lor, tot cu 
lefe şi cu boierii era, aşijdere un frate a lui, 
anume Iancu beizadă, cu mare cheltuială, că avea 
câte zece cincisprezece lei leafă pe zi, fără altele. 
Și maştihă-sa iarăși cu mare cheltuială, că avea 
Srea casă cu multe roabe, de le îmbrăca şi le 
mărita fot cu cheltuiala ţării, şi osăbit şi leafă 
pe zi 15 lei. 

Şi tâmplându-se de era vrajbă între Leşi cu 
oscalii, venia mulți Turci la Hotin şi la domn, şi tuturor le da daruri cât nu li se cădea, ori cu 

freabă, ori fără treabă. Măcar că şi Grisori Vodă 
da la Turci mult şi făcuse obiceiu mult, nu ca 
alți domni a da mai înainte, iar acesta da îndoit 
de cum da Grigori Vodă —care Dumnezeu ştie 
ce de sreu era pe această fară —, tot ca să-l laude “urcii la Poartă că-i bun, ca să apuce ia- tăşi domnia la Munteni. Jar dena:ne vreme alți 
domni, când venia un asă prea mare, de-i da un povodnic şi o pungă de bani, mult două, 
iar la ceilalți mai de gios le da câte un postav şi unora câte un atlaz și altora câte 100 lei câte - 150, iar mai mulți bani nu mai da la câți venia 
cu freabă la dânsul, iar când trecea nu le da 
nimică. Și boierii moldoveni totdeauna merşea 
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la Poartă de jăluia nevoile şi lua sama capichi- 
hăilor, şi nu se făcea nici a pafra cheltuială cât 
se face acmu. : 

Ajuns-au osindă pe biata Moldovă, că tot le 
zicea că nu se mai satură de domni, iar acmu, de 
când au stătut domni străini, ie aşiunge, de nu 
le vine şi alt amar şi mai cumplit. Numai cum 
a fi mila lui Dumnezeu, la atâta au rămas. lar 
altă putință nu mai este, că boierii la Poartă nu 
vor să meargă, că nu-i lasă domnii. Capichi- 
hăile fiind Greci, cât zicu că au cheltuit, atâta 
le dau. Şi nare sură cineva să le zică ceva, să le 
ia sama ce zicu că sute de pungi și mii au chel- 
tuit. Turcii ce vinu fot belacoase, ceasornice de 
aur, fuzâi 417), cai cu şele cu rafturi, sute de lei, 
mii de ughi le dau. 1700 pân” la 1900 de pungi de 
bani 'se icu din fară acmu, iar mai înainte la 
domnii trecuti mai mult de 400 sau 590 pungi nu 
se lua. Şi altfel de fară era întemeiată, nu ca 
acmu, Oh, oh, oh, vai, vai, vai de fară! Ce vremi 
cumplite au asiuns şi la ce cumpănă au căzut! 
Doar Dumnezeu de a face milă! Precum au 
făcut cu Israiltenii cu Moisei prorocul, de au 
despicat Marea Roşie, aşa să facă şi cu tine 
săracă fară. La ce obiceiuri ai agiuns, ca să scapi 
dintr'acesfe obiceiuri spurcate? 

Domnul încă, după ce s'au cruntat într'aceste 
lucruri care s'au pomenit mai sus, şi ușile şi-au 
încuiat și hirea 45) și divanurile şi-au schim- 
bat întralt fel. lar la al doiele şi al freile 
an a domniei lui Constantin Vodă scotia câte 
două văcărituri pe tot anul şi hârtii şi civerturi 
mulțime. Numai desătina pe boieri iarăşi au lă- 
sat-o mai pe urmă, să fie din zece un leu, pre- 

  

477) fuzâie — „un fel de puşcă sau flintă”, 
478) hire = fire. 
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cum era şi la Grisori Vodă. Aşijderea au făcut 
"testament 49) mănăstirilor, preoților: din fară și 
mazililor, de le-au rădicat dajdea să nu dea 
nimică. Şi au început a arăta şi drasoste şi milă 
cătră mazili şi a le rădica câte cevaş din. vă- 
cărit, temându-se ca să nu fugă în Tara Munte- 
nească la Grisori Vodă.: Că Grisori Vodă tot tri- 
mifea la boieri şi la mazili de-i chiema să vie - 
în Ţara Muntenească, ca să dea pricină că se 
sparge fara, ca să mazilească pre Constantin 
Vodă. Constantin ' Vodă oblicind acest lucru, 
au început a slăbi pe mazili din dăjdi şi bo- 
ierii a-i ţinea mai bine, pentru ca să nu fusă, 
iar pe ţară ce putea tot iua. Şi trimetea la Poartă 
mulțime de bani, de da musaipilor împărăteşti. 
Şi s'au asiuns Constantin Vodă cu toate căpite- 
niile Turci de pe Dunărea, de au pârit pre 
Grigori Vodă la Poartă. Şi atunce fiind un ve- 
zir nou—îl numia Smail paşa—, neavând trecere 
la Poartă, au isprăvit cei din lăuntru iarăşi do- 
mnia lui Constantin Vodă să mearsă în Țara Mun- 
tenească, că au dat 1400 punsi. lar pe Grisori 
Vodă n'au putut să-l mazilească, ce l-au mutat 
iarăşi în Moldova. 

Şi pân” a se aşeza domnii în scaune, Sau schim- 
bat şi acela vezir ş'au căzut altul, silihtarul, ve- 
zir. Deci după ce s'au aşezat în scaune, au şi 
început a se sfădi şi a se pâri la Poartă unul 
pre altul în vedeală. Că Constantin Vodă, cum 
i-au venit veste să meargă domn la Munteni, cum 
au şi păzit de şi-au făcut mărturie de la un 
cadiu de Hotin ce se tâmplase atunce la Iaşi, şi 
de la boieri cu nume, că au fost bun şi n'au luat 

“nimică de la fară, iar Grigori Vodă viind pe 
drum, în menutul ce au înţăles de acel lucru, cum 

479) testament — „zapis, hotărire definitivă”, 
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au răpezit cu scârbă la caimacami. Și caima-. 
- camii văzând aşa, îndată au răpezit (ară la Ho- 
fin, la Tishine, la Baba la sarascherul, de au 
pârit pâri pe Consfantin Vodă că i-au pusfiit | 
cu dăjdiile. Pentru care la vremea viitoare s'or 
scrie la rândul seu. lar capesi-bașa care venise 
înțâi să se schimbe domnii, n'au apucat să mearsă 
la Poartă, ce au venit alt capesi-başa de la ve- 
zirul cel nou, de l-au pus în here şi i-au luat 
darurile ce-i didese domnii, şi au adus altă înno- 
ire domnilor. Şi au luat şi acesta alt poclon. Era 
bogate conace şi învăluituri în biata fară. Şi mu- 
tându-se domnii, n'au vrut să se fimpene ca 
întâi, ce au păzit şi au trecut Grisori Vodă pe 
Siret şi Constantin Vodă pe Bârlad. 

Infr'acesfi doi ani pol4%) ce au fost la Con= 
stantin Vodă, bişusuri 181) n'au fost nici în pâne 
nici în stupi, nici vânzare în nimică. Şi moarte 
în vite încă era, de muria vifele. Şi văcărit pe 
vitele moarte încă lua. Numai la mazilia lui viile 
au rodit. bine, 

Consfantin Vodă mergând în Ţara Munte 
nească, n'au mers îndată la București, ce au 
așfepfat pre capesi-başa pe drum, pentru că 
venise numai un capegi-başa la amândoi domnii, 
“precum s'au scris mai sus. [ară capesi-bașa, după 
ce au aşezat pre Grigori Vodă în scaun în 
laşi, au purces de au mers la Consfantin Vodă 
în Ţara Muntenească şi l-au dus de l-au așezat 
la scaunul seu în Bucureşti. Şi au domnit Con- 
sfanfin Vodă în Moldova doi ani şi şese luni. 

Acest domn Consfanfin Vodă era un om prea 
mic de sfat şi de făptură prost, şi căutătura în- 

480) pol=— „jumătate”; doi ani pol=—„doi ani şi ju- 
mătate”, . Se 

481) bişug =— belşug. 
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crucişată. şi vorba lui înnecată, dar la hire era 
nalt, cu mândrie vra să se arăfe, dar era şi omi- 
leniş 152). Cazne, băfăi rele la oameni nu făcea, 
nici la sânse nu era lacom şi răbdător mult, [i 

„era drasă învăţătura, corespondenții din toate 
ferile străine să aibă, prea silitor spre veşti, ca 
să ştie ce se face printr'alfe feri, ca să dobân- 
dească nume lăudat la Poartă. Minciunele îi era 
prea drag a le asculta, numai nu era prea srabnic 
a face reu. Giuruia prea mult unora şi altora, 
dar la mai mulfi nu da dintre cele Siuruinfe. 
Era om de-l întorcea şi alfii. 

Aşa socotesc, acest domn de n'ar hi avut a- 
ceastă casă grea a tăfâni-seu, cu mulțime de 
mâncăi, și să nu-i hi fost sândul cu pismă să 
scoafă pe. văru-seu, pe Grisori - Vodă, din Tara 
Muntenească, m'ar hi fost atâta jac în fară, că 
pe mănăstiri şi pe popi îi iertase de dajde, şi 
Sar hi pomenit numele lui în numele domnilor 
celor buni şi aleşi. Numai zavistia lăcomiei pentru 
ca să meargă iar în Ţara Muntenească, fiind acea 
fară mai bosată, şi să-şi izbândească inimii asu- 
pra vărului seu, lui Grisori Vodă, şi mult în- 
demnându-l şi maștihă-sa, doamna fătâni-seu, şi 
musaipii lui fiind mulţi că nu se poafe chiver- 
nisi înfr'această țară a Moldovii, fiind slabă, — ce 
sta de zi de noapte asupra lui, numai să mearşă 
în Ţara Muntenească, — şi aşa au rămas nemulţă- 
mit despre Ţara Moldovii. Ce mai pre urmă met: 
Sând, precum va hi şi acestii fezi, viind la vârsta 
bătrâneţilor, vremea viitoare va arăta. (Că mai 
mulți domni din buni se facu rei, iar din rei să 
se facă buni puţini se află, 

Să lăsăm de aice pre Constantin Vodă şi să 

482) omileniș = (probabil, derivând de la omilenie = 
umilenie) „inclinând spre înduioșare. ușor de înduioşati. 
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scriem de cele străine ce s'au făcut în 2 ani 
pol în zilele lui, 

Dupte ce au murit craiul Avsust, stătut-au 
Leşii vro giumătate de an la sfat pre cine ar so- 
coti să puie craiu. Deci unii alegea dintre dânşii, 
din cinci domni să puie pe unul craiu, iar alții 
zicea să aducă pre Leşcinschi de la Franţuzi, 
să-l puie craiu, zicând că este socru craiului 
tranțuzesc şi le siuruiește mulțime de bani do- 
mnilor şi mulțime de lefe slujitorilor de câțiva 
ani frecuți, care se chiamă leșeşște „zaslusa”. 
Socotia că le va fi de folos, că le va da asiutor 
Franţuzul, de or sfa împrotiva Moscalilor şi a 
Nemţilor, când or vre să le strice volnicia, şi or 
ave asiutor şi pre Turc, că Turcul este la o le- 
Sătură cu Franţuzul. ară de or pune dintre 
dânşii, nu vor avea asiutor de la nime şi-i vor 
strica Moscalii şi Nemţii când nu se vor sândi ei, 
şi le vor strica și volnicia. Şi la acest sfat, să 
puie craiu pre Leşcinschi, era îndemnător lozet 
voievoda Chiovschi, fiind văr primare cu craiul 
Stanislav Leşcinschi şi cu fot neamul lui Poto- 
ceştii. lar altă samă de domni leşeşti se asiun- 
săse cu Moscalii şi cu Nemţii şi trăsea să puie 
pre Frideric, feciorul craiului Avsust. Și zicea 
că dintre dânşii nu-i bine să fie craiu, că sânt. să- 
raci, şi de or vră să se scoale asupra lor cineva, 
nu va avea cine le asiuta. Pre Leşcinschi iar nu-i 
bine să-l puie craiu, că Franţuzul este departe, 
şi Moscalul şi Neamţul nu-l primeşte, fiind 
Leşcinschi priefin Turcului, şi or veni oşti mo- 
schiceşti şi franțuzeşti şi or face mare stri- 
căciune fărei. Ășijdere şi craiul prusesc a 
Brandebursului asiunsea la Leși şi Siuruia 
multe milioane de bani domnilor leşeşti şi 
slujitorilor lefe, ce se zice „zaslusa”, şi le ade- 
veria că se va face catolic, numai să-l primească 
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să le fie craiu, şi țara lui cea prusească a Bran- 
debursului să o facă să fie tot una cu Ţara Le- 
şească. lar Leşii nici de cum n'au priimit, soco- 
find că se va face o monarhie pre mare crăia 
leşească cu acesfe două ări, cu Ţara Leşească 
şi fara prusească a Brapdebursului; şi făcân- 
du-se monarhia stăpânire mare, va face craiul 
ce-i va fi voia şi le va strica volnicia. Deci stând 
așa mult la sfat, era şi solul moschicesc şi solul 
nemțesc la Varşava, și era şi oaste leşească 
multă strinsă acolo. Iară lozef voievoda Chi- 
ovschi. şi cu neamul său Potoceştii au scris pre 
faină la craiul franțuzesc şi la Stanislav Leş- 
cinschi şi l-au adus pe Leşcinschi fără de veste 
în Varşava. Şi numai într'o zi nu l-au arătaţ, 
iară a doua zi au şi ieşit în videală şi au şi în- 
ceput Potfoceştii a strisa și a i se închina lui 
Leşcinschi şi a zice: „Craiu nou, craiu nou, craiu 
nou!” Şi au început a slobozi puşcele cele mari 
şi a strisa: „Vivat, vivat, vivat!” şi a zice în 
frâmbiţe. Și cu toții au început a i se închina 
lui Leşcinschi în srabă şi a-l priimi craiu. - 

Iară solul moschicesc au şi ieşit din Varşava 
şiau purcesasupra Litvei și au şi răpezit la oastea 
moschicească, că sta safa în Smolenţsca. Şi în- 
dată au şi trecut oaste, de au înfrat în Litva. lar 
domnii şi boierii din Litva au şi început a fusi 
din Varşava şi a alersa la oastea moschicească 
şi a fine cu Moscalii împrofiva craiului Leş- 
cinschi. lară domnii şi boierii de Ţara Leşească 
văzând că se despartu de dânşii boierii de Litva, 
s'au şi făcut în trii părți. Unii alersa la Moscali, 
alții s'au dat în prejma Hotinului, nădăjduind 
că le-or veni Turci să le ajute, iară o samă de 
domni şi cu craiul Leşcinschi s'au dus de au 
întrat în cetatea Danţca, așteptând să le vie în- 
fr'asiutor oaste de la Franfoji. Dar Moscalii au 
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împlut Ţara Leşească. Unii au întrat în Țara 
Leşească de la Smolenţsca, alţii de la Chiov, 
unii de la Risa, alţii cu vase de la Marea Balti- 
cum, şi s'au dus la Danţca. Şi mergând la Danţca, 
s'au tâlnit cu câteva mii de Franţoji şi i-au bătut 
pre Franţoji. Apoi au mers zece mii de Moscali 
la Danţca. Şi apropiindu-se de cetafe, la poartă 
au şi aprins din cefate un lasum şi au perit mai 
foţi acei Moscali. lară după aceea văzând Mosca- 
lii fabăra lor, s'au şi sătit cu temeiul oastei înte- 
meiată, patruzeci de mii, şi au mers înfins la 
Danţca. - Şi au început a bate cetatea cu comba- 
rale şi au fărmat cefafea prea rău. lar cii din 
cetafe s'au spăriat, socofind că nu vor pută să 
ție cefatea. Ce le-au căufat numai a face pon- 
furi de pace şi a se închina, şi cu multă dare 
enfru oştile moschiceşti ce perise, însă şi domnii 

feseşti carii era în cefafe să n'aibă nici o nevoie 
despre Moscali şi să mearsă să se închine craiu- 
lui Frideric. Şi cu această tocmală au şi deschis 
porțile şi au întrat Moscalii în cetate. 

lară craiul Leşcinschi mai înainte, când se 
băfea de era Gdanţca încunsiurată de Moscali, 
au făcut meşferşus cu un un păscar. Că au mers 
acel păscar cu peşte la sheneralul Leisu, carele 
era mai mare preste oşfile moschiceşti, şi şi-au 
făcut ucaz de la Leisu sheneralul ca să poată. 
îmbla cu doi oameni pe mare, să prindă peşte 
Sheneralului Leisu. Şi crezându-l sheneralul, i-au 
dat ucaz de volnicie să îmble la pește. Deci craiul 
Leşcinschi s'au şi îmbrăcat în haine proaste, 
împreună cu păscarul, şi au purces pe apă cu 
o luntre, făcându-se a prinde peşte, până ce au 
ieşit din străjile moschiceşi. Şi ieşind la mar- 
sine la uscat, la un sat, au şi nemerit nişte Ca- 
zaci de Donţi îmblând pentru hrană. lar Leş- 
cinschi s'au suit pe un cuptior, făcându-se că-i 
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bolnav, iar Căzacii auzind semând, nau vrut 
nici în casă să între, temându-se de boală. Iar 
Leşcinschi au făcut cum au putut şi au mers până 
în hotarul prusesc. Şi asiunsând în hofarul pru- 
sesc, n'au mai putut să se mai făinuiască, ce au 
căutat numai a se spune. Și oblicind craiul ptu- 
sesc, l-au şi luat la sine în dragoste. Şi de foate 
ce-i trebuia îi da şi ca pe un craiu îl ținea, nu- 
mai în pază sta, ca să nu scape nici înfr'o 
parfe, - căci craiul prusesc esfe colegator 453) 
Neamţului şi prietin Moscalului. Şi au rămas 
craiul Leşcinschi acolo la craiul Prusului. Precum 
va mai fi, vremea va arăfa, 

Iară Moscalii, după ce au luat Danţca, au lăsat 
oaste puţină pe margine, de vor veni niscai Fran- 
foji, să se poată apăra, iar cealaltă oaste s'au 
întors iarăşi în Țara Leşească asupra Leşilor. 
Şi pe unde găsia obuzuri leşeşti, se fot bătea 
şi-i biruia pre Leşi. Atunce şi craiul Frideric 
sau. coborit din Sacsonia cu oaste, ca la treizeci 
de mii de Sasi, la Varşava. Iar pre oastea mo- 
schicească capete mai mari era acesți Shenerali 
anume: Leisu şi Berro şi Zasraţchi şi Hesem- 
bur$ şi Cotuş-Menin şi Masurlis şi Vejbah. A- 
cesfi Shenerali era cineș cu obuzul său, câfe cu 
cincisprezece douăzeci de mii de Moscali la un 
obuz, osăbit de Căzaci şi de Donţi şi de Sasi. 
Iară Leşii până la o vreme fot îmbla din loc în 
loc și nu se închina Moscalilor, nădăjduind ca 
doar le-ar veni asiufor de la Franţoji şi de la 
Turci. Şi pre unii din Leşi boţindu-i î34) Mosca- 
lii, au trecut şi olatul Hotinului. lar Turcii nu 
le da asiutor, pentru căci se bătea cu Cazil- 
başii 455) ori nu se putea încredere cu Leşii. 

483) cotegator — „aliat”, 
484) a boți=—.a sirâmtura”, 
485) Cazilb.ș — „Pers. Persan”,   
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Fără cât au trimis puţinei spahii şi un sultan 
la marsine la Hotin, de sta de pază să nu facă 
Leşii vre un meşterşus cetăţii Hotinului. Şi aşa 
au stătut lucrurile amestecate doi ani. Şi vă- 
zând Leşii că n'au nici o nădejde de asiutor 
nici de o parte, au început a se închina, până 
s'au închinat toţi la craiul Frideric și l-au primit 
craiu. lar pre craiul Leşcinschi l-au trimis cu 
focmală Prusul pe apă la inere-seu la Fran- 
foz. Deci craiul Frideric au primit pre boieri 
cu dragoste, dacă s'au închinat, şi i-au boierif 
pre carii nu era boierii. Pus-au pre Iozef voie- 
voda Chiovschi hatman-vielchi coronei, carele 
era femeiul zorbalei cel mai mare, şi pre Bra- 
nițchi hatman-polnii, iar hatman-vielchi Litov- 
schi 136) pre Radşivil, iar hatman-polnii Litovschi 
pre Vişnoveţchi. Si au rămas lucrurile acmu 
aşa până la leat 7244, Fevruarie 1. | 

Moscalii au rămas ca la treizeci de mii şi 
Sasi ca la douăzeci de rii de oaste în Ţara 
Leșească. lar alți Moscali s'au dus în sios la 
Poltava, în prejma 487) Azacului, că hanul se fu- 
sese rădicaf. i au fost purces din Crâm cu 
foată putere, să meargă pre la Cerchezi să treacă 
munții asupra Cazilbaşilor, pre la Dervent. Şi 
prinzând de veste Cazilbaşii, nu i-au lăsat să 
freacă. Şi au zăbovit toată iarna acolo pe la 
Cercheji. Şi cât au zăbovit la Cercheji, au şi în- 
ceput a face mestecături şi turburări în coardele 
cele ce sânt supt ascultarea Moscului, ce sânt la 
Cazan şi la Astrahan, a le pune hani şi bei. Şi 
apoi s'au înfors hanul iarăşi înapoi la Crâm, iar Mo- 
scalii încă stau mulți boțiţi la margine în prejma 
Tătarilor. Numai hanul de toamnă când au fost 
frecut spre Cercheji, au fost cam stricat Tătarii 
nişte sate moschiceşti trecând. lar Moscalii după 

486) Litouschi = „de Lituania”, 
487) prejma == preajma. 
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ce au sosit la margine şi au văzut acea strică- 
ciune de Tătari şi acele amestecături și tutrburări 
ce au fost început a face în hăniile lor, n'au mai 
putut răbda, ce au lovit şi ei vreo douăzăci şi mai 
bine de sate fătăreşti carii trăia pe de încolo de 
Azac şi i-au pus pre toți supt sabie. Apoi s'au 
pornit o samă de Moscali cu Căzaci să meargă 
în Crâm. Şi pe câmpii Crâmului i-au apucat o 
iarnă rea cu mare vicol 4%) şi le-au perit mulți 
cai şi oameni. Şi n'au mai putut să mai marsă 
şi s'au întors înapoi la marginea țării lor, pre 
la Poltava, pre la Harcov, de iernează până în 
primăvară. Ee se va mai alege de primăvară, 
vremea va arăfa. 

Cazilbâşii încă înfru acesti doi ani şi şese luni 
a domniei lui Constantin Vodă s'au tot bătut 
cu Turcii prea rău până în anul 7242. Şi au bătut 
Cazilbaşii pe Turci, că-i încungiurase la o mar- 
Sine. Şi de o parfe era târgul Basdatul şi de 
altă parte era apa Efratului, de nu putea să 
fusă Turcii nici într'o parte, că-i încunsiurase 
de toate părțile Cazilbaşii. Și puţini au scăpat 
din Turci. Atunce au perit şi pal paşa şi alţi 
paşi câţiva. lar acel Topal pașa fusese mai îna- 
inte vezir, şi afunce era sarascher pre acea 
oaste. 

La veleatul 7243 rădicatu-s'au Turcii cu mul- 
fime de oasfe, ca la frii sufe de mii, şi au purces 
iarăşi asupra Cazilbaşilor. Şi au pus sarascher 
pre Chiupruliul şi cu vro friizeci de paşi cu mul- 
fime de tunuri. lar Cazilbaşii. sau așezat cu 
urdia lor pe un şes înfre doi munți şi au făcut 
două meferezuri, nu departe unul de altul, cât 
să poată asiungse cu sinețile. Și au făcut lasum 
în meferezul din frunte, iar în cel din napoi n'au 

488) vicol = viscol, 
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tăcut lasumuri. Şi s'au tocmit oastea Cazilba- 
şilor, pedestrimea, în meterezul cel din frunte 
cu lasumuri şi au rânduit o samă de oaste, că- 
lărime sprintină, pre de amândouă părțile mun- 
filor supuşi. Iară Turcii cum au văzut pre Cazil- 
başi, s'au şi slobozit cu mare năvălire asupra lor, 
dar Cazilbaşii s'au făcut a fusi înapoi, de au lăsat 
meferezul cel din frunte cu lasum, de au întrat Tur- 
cii într'însul, iar Cazilbaşii au întrat în metere- 
zul cel din napoi. Şi aşa cum au început a se bate, 
Sau şi aprins lasumurile îndată şi au început a 
arunca pre Turci. Şi după ce s'au pofolit lasu- 
murile, îndată s'au şi slobozit Cazilbaşii în Turci 
a-i omori, pre care mai scăpase de lasumuri. 
lară carii plecase fuga din urdie, îi prindea 
Cazilbaşii cei supuşi de pe supt munţi, de-i lua 
de srumazi. Şi dintr'atâta samă de oaste ce fusese, 
abia de au scăpat vro una două mii. Şi au perit 
şi sarascherul Chiupruliul şi toți paşii câți au 
fost într'acea oasfe. Și au luat şi vreo două sute 
de tunuri. Cetățile foate ce le luase Turcii în 
frecuții ani de la Cazilbaşi, acmu le-au luat Ca- 
zilbaşii toate înapoi. Şi acmu îmblă Turcii de se 
roasă să facă pace, dar încă nu s'au aşezat 
până acmu. Ce precum va mai lucra, vremea va 
arăta la rândul seu, 

„ Fost-au dat împărăfeasa Moscului pe faină 
asiutor patruzeci de mii de Moscali Cazilbaşilor, 
cu sheneralul Leis și cu portul schimbat cazilbă- 
şeşte, şi Turcii nu ştia nimică de acel asiutor. 
Și mai mult Moscalii spărsea temeiul Turcilor, 
pedesfrimea, iar pe călărimea Turcilor Cazil- 
bașii îi bătea mai reu. Şi mult s'au învățat Ca- 
zilbaşii la foc de la Moscali a da, | 

Franţuzul -văzând că nu primescu Moscalii şi 
Nemţii pre socru-seu Leşcinschi craiu în Ţara 
Leşească, şi-au dat cot cu Turcul, să înceapă el 

419



sâlceavă la Nemţi şi Turcul să dea asiutor Le- 
şilor împrotiva Moscalilor. Deci Franţuzul au 
şi sculat.pre craiul Şpaniei fără veste cu oaste, 
Și s'au coborit în Italia, de au luat câteva cetăţi 
din Anapoli, care le ţinea Neamţul. Dar Fran- 
fuzul au şi pornit oaste asupra Neamţului, ca să 
meargă în Sacsonia, şi n'au putut merse, că nu 
l-au lăsat Neamţul şi s'au și lovit o samă 
de oasfe în câteva rânduri. i une ori băfea 
Neamţul şi une ori bătea Franţuzul, dar tof 
bătea mai mult Neamţul. Numai temeiul oştilor 
nu s'au lovit nici odată, că nu cuteza nici ceea 
parfe, nici ceea. 

In anul 7245 mers-au şi Moscalii treizeci de 
mii agiutor Neamţului, oaste foarte bună şi a- 
leasă, cu shenetalul Leisu, care fusăse şi la Ca: 
zilbași. Și dând răsboiu singuri Moscalii, s'au 
bătut cu o samă de Franţuji. Și i-au bătut prea 
rău pre Franţuji. La care oaste capetele fran- 
fuzești văzând acea groaznică bătaie, au scris 
cărți la craiul franțuzesc să facă pace, să nu se 
mai bată, că oastea moschicească esfe un norod 
prea tare şi nu potu cu dânşii să prindă nimic la 
răsboiu. Şi de se vor mai bate, poafe să isto- 
vească de fof oasfea franţuzească. Ce acmu stă 
papa de Râm şi cu alfe crăii tare ca să-i îm- 
pace pre Neamţ cu Franţuzul. Ce precum s'a 
alese, vremea viitoare va arăta. 

- Aceste toafe s'au făcut în doi ani şi şese luni, 
în zilele lui Constantin Vodă. Iar ceea ce sar 
mai alege înainte, se va scrie la rând la domnia 
lui Grigori Vodă. 
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„CAP XXIV. 

A DCUA DOMNIE A LUI GRIGORI GHICA 
VODĂ ÎN ANUL 72449), SEPTEMVRIE 15. 

După ce au venit Grigori Vodă în laşi, se 
arăta vesel cătră toţi boierii, cu dragoste. Nu- 
mai i se cunoştea fafa că-i părea reu şi-i ru- 
şinia, unde îl scosăse văru-său din Ţara Munte- 
nească, Și au şi învăţat de au mers toată bo- 
ierimea la gazda capegi-başei, carele venise de-l 
pusese în scaun, de i-au făcut mare jalobă cum 
că au pustiit fara Consfantin Vodă cu Grecii 

“lui, făcând multe obiceuri rele. Iară a tria zi 
au şi pornit pe capegi-başa în srabă, de au 
mers de au pus şi pre Constantin Vodă în scaun 
în Bucureşti, că venise numai un capegi-başa 
la amândoi domnii să-i mute şi să-i aşeze şi 
Constantin Vodă aștepta pre capeşi-başa pe 
drum, nu înfra în Bucureşti, până a nu sosi Tur- 
cul să-l puie în scaun. 

Cum au pornit pe capesi-bașa din aşi, n'au 
trecut patru cinci ceasuri şi au şi închis pre 
doi boieri, anume pre Sandul Sturza vornicul, 
carele fusese prea dras lui Grigori Vodă în 
domnia dintâi şi-l finuse la mare cinste, și pre 
Toader Păladi visternicul. Deci visfernicului Dă» 
ladi îi da pricină pentru cafastijele ţării şi i- 
zvoadele, căci le luase toate Constantin Vodă şi 
n'avea pe ce îi lua sama. Iar vornicului Sturzii 
era mai mare şi mai grea închisoarea şi scârba, 
arăfându-i vină că-i este rudă și l-au ținut că 
este a lui şi l-au îmbogăţit în domnia dintâi şi 
l-au cinstit mai mult decât pre alții şi l-au avut 
de bună credință, iar el când i-au scris Grigori 

489) 7244 — 1735, 
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Vodă din Ţara Muntenească, la dânsul şi la alţi 
boieri moldoveni, să fusă în Ţara Muntenească, 
și i-au poroncit înfr'atâte rânduri, el n'au vrut 
să priimească să fugă ca alții, ce încă au stătut 
el pricină și altora să nu fugă. Şi-i zicea Gri- 
sori Vodă Sturzii: „De ai hi tfosf tu îndemnă- 
for şi nai hi fost pricină să-i popreşti şi pe 
alți boieri, şi de aţi fi fugit, eu astăzi n'aş hi 
fost mazil din Țara Muntenească şi aş hi şi a- 
cum domn acolo. Şi Constantin Vodă ar hi fost 
mazil, dar nu eu, că în Moldova era să vie Mi- 

- hai Vodă”. Deci Sturza rămăsese la mare sroază 
şi sreu. | se apropiese cumpăna vieţii. Numai 
sau tâmplat norocul lui un patriarh mazil de 
la Ţarisrad, anume Paisie, de venise cu Grisori 
Vodă aice în laşi şi au stătut de zi de noapfe 
cu rusăminte. Şi cu mare sreu, după ce au frecut 
o săptămână, l-au iertat. 

Socotiţi acum, fraţilor boieri, hirile domnilor, 
se potriveşte cu. linul mărilor şi cu săninul ce- . 
riului. Când nu gândeşti se tulbură mările şi 
cerul nourează. Aşa sânt şi hirile domnilor. Când 
trage omul nădejde de bucurie, afunce vine Ja 
scârbă. Precum era macar acest Sfurză la do- 
mnia dinfei mare şi tare ca un leu asupra tu- 
turor, ce vra el şi ce zicea el, aceea făcea și Gri-. 
sori Vodă, iar acmu la cât venise! Care se po- 
menește puterea lui ce avea la domnia lui Gri- 
sori Vodă înapoi, 

Iară a patra zi pre obiceiu au boierit boierii. 
Pus-au pre Constanfin Costachi sân Gavriliţă 
iarăşi cum au fost vel logofăt, pre Iordachi Can- 
facuzino Deleanul vel vornic de fara de şios, 
pre mine loan Neculce iarăşi vel vornic de fara 
de sus, pre Consfanfin Psiolul Ipsilant hatman, 
pre Grisoraşcu vel postelnic, Grec fărisrădean, 
din foți Grecii acestii a doue domnii cel mai bun 
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şi mai înțălept şi celebiu4%), numai tot hire 
de Grec, precum este hirea mai ales de lup de 
de cât de dulău, aşa şi el nu este lup, decât 
se pricepe mai mult dulău decât de lup. Numai nu 
avea prea multă frecere la stăpân, după cum 
îi era slujba bună şi omenia. Pus-au pre lorda- 
chi Cantacuzino Păşcanul vel spatar, pre Ga- 
vriil Costachi Gavriliţă vel ban, pre frate-său 
Toderașcu vel pahainic, pre Costachi Razul vel 
visternic, pre Lupul Gheuca vel stolnic, pre A- 
risfarh vel comis. Acestii era boierii lui Gii- 
sori- Vodă la domnia a doua. 

iară după ce s'au aşezat boieriile şi sau mai 
curăţif calabalâcurile, au scos banii steagului, 
Srei bani pe toată fara. Şi au scos dăjdi pe 
boieri mazili şi pe popi şi pe mănăstiri, şi au 
stricat testamentul ce făcuse Constantin Vodă cu 
blăstăm. Şi au scos şi cărcimărit câte cinci lei 
de cărcimă în toată fara şi iară au stricat blă- 
stămul ce era făcut de mai înainte să nu dea, 
Și au ales boieri şi i-au pornit pe la ţinuturi 
cu banii steasului din zi întâi a lui Ghenarie, 
cu mare sirsuială şi srabă de bani. Şi bine n'au 
trecut Ghenarie să istovească zlotaşii banii stea- 
Sului, au şi păzit în luna lui Fevruarie de au scos văcărit câte un leu de cal şi câte un zlot de 
vită, iar cu mate srabă, 

Atfunce se fâmplase Constantin Costachi Ga- 
vriliță, ce se poreclia „Nesel”, că avea un neşel 
în nas din naştere, Ce era losotăt mare; de 
era cu zlotăria la Suceavă. Şi mersând la mă- 
năstire la Suceviţă, sosind într'o Sâmbătă sara 
la mănăstire, în 28 de zile a lui Fevruarie, au şăzut de au mâncat bucate cu esumenul şi cu 
alți boieri, Și dimineața sculându-se de noapfe 

490) celebiu — „distins”, 

- 425



să meargă la biserică şi ieşind afară, l-au lovit 
o amețeală, ce se zice damila, de au căzut în 
mijlocul mănăstirii. Şi luându-l feciorii în braţe, 
de abia l-au dus până la chilie şi până în doă 
îrii ceasuri au şi murit. Apoi l-au dus la lași şi 
i-au ieșit Vodă înainte cu toată boierimea. Şi 
l-au îngropat la mitropolie, afară lângă uşa bi- 
sericii, c'așași au poffit el să nu-l însroape în 
biserică. Şi mare cinste i-au făcut domnia la 
îngropare şi mulți din norod strisa „Dumnezeu 
să-l ierte” decât „să nu-l ierte”. Că macar că 
era om mânios şi zavistnic asupra unora, după 
cum îi pismafarițu neamul Gavriliţeştilor, dar 
avea unele şi lucruri bune. Că era om şi har- 
nic, nici mitarnic sau lacom, și era şi om libovnic, 
ospătător,! Draşă-i era cinstea. Şi mai ales decât 
toate era cea mai bună că se punea fare în 
price cu domnii şi cu alţii pentru ţară, că sta 
de se pricia ca să nu o jăcuiască. Pentru aceea 
notodul mai mult strisa „Dumnezeu să-l ierfe” 
şi nouă încă ni se cade, celor ce om ceti, de 
vreme că sfa pentru fară cu bine, să zicem „Du- 
mnezeu să-l iertet”. Că boierul care stă cu bine, 
pentru fară de se pune, macar de ar veni şi la 
rimejdia vieţii, i se cade de la acea fară și de 

În pământeni a-i da mai multă cinste de laudă 
de cât de hulă. Făcutu-i-au şi giupâneasa lui 
unde l-au îngropat mormânt de piatră frumos, 
ca să rămâie de pomenire. lar în locul lui au 
pus pre Darie Donici logofăt mare, care fusese 
şi mai în frecuţii ani. 

Iară când au fost în luna lui April în 16 zile, 
în săptămâna cea mare în post la Paşti, n'a- 
pucase a isfovi nici banii sfeasului nici văcări- 
tul bine, şi au şi scos şi hârtii grele, de nu 
putea oamenii nici la biserică să meargă, să-şi 
caute de suflet, să se pricistuiască, sau la Paști 
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să păscuiască. Ce păscuia pin păduri cu ferele 
sălbatice, ascunzându-se săracii de hârții. Ie- 
şit-au atunce salahori şi care la Vozia şi cai 
împărăteşti în două rânduri, câte patru sufe de 
cai, şi sau rânduit fof atunce oameni să taie 
lemn şi să-l scoată să-l ducă la Cartal, pe Du- 
năre să facă pod. Că începuse a îmbla Moscalii 
să strice pacea cu Turcii, precum arată mai îna- 
inte. Şi aceste nevoi fot într'acele cinci luni se 
Srămădise pe fară. Şi era prea cu sreu oamenilor, 
că de iarnă vitele le murise şi de pâne pe multe 
locuri ducea lipsă, că nu rodise anul trecut. Şi 
nesufitorii cu datorie, simțind de nepace, nu 
da nici un ban nimărui cu daforie. Iară peste 
vară, viind vezirul la Dunăre la Cartal, ieșit-au 
grele ialoviţe pe fară, de 2 ughi ce era în vi- 
sferie la banii steasului o ialoviță, şi chile de 
pâne şi de orz, în două trei rânduri. Şi le-au 
dus la vezirul la Cartal şi la Hotin. Şi au şcos 

i cinci civerturi întru acel an. Iară vezirul viind 
Îa Carfal, trimis-au bani la Grigori Vodă să facă 
oaste Moldoveni. Și au trimis Grigori Vodă pe 
supt munte la Suceava, la Câmpulung, la 
Neamţ, la Bălțăteşti şi la Grumăzeşti, la Bacău, 
la Comăneşti, de au strins oaste tineri cu sineţe, 
ca vro frei patru sute, de le da bani leafă şi 

- fain, de i-au ţinut la lași toată vara. 
Grigori Vodă tot nu uita Ţara Muntenească şi 

cerca la vezirul şi la Poartă ca să meargă iarăși 
domn în Ţara Muntenească. Şi venia veşti bune 
de la frate-seu terzimanul și de la vezirul, că-i 
va fi pre voie. Şi i-au venit poroncă de la ve- 
zirul să meargă Grisori Vodă la Cartal la Du- 
nărea la vezirul, zicând cătră boieri că-l chiamă 
vezirul la sfat, dar nădejde avea pin adeve- 
rinţă că de acolo de la Carfal va merge domn 
în Ţara Munfenească. Şi s'au săfit îndată cu 
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bucurie şi au purces de au mers la vezirul. Iară 
Constantin Vodă, simțind de lucrurile lui Grigori 
Vodă, au şi răpezit pe văru-seu Mihalachi spa- 
farul la Țarigrad, la muftiul şi la câzlar-aga 21) 
şi la alții din curtea împărătească, şi şi-au tocmit 
'foafe frebile de la împărăție. Şi au frimis şi alți 
boieri la vezirul cu pâre asupra lui Grigori Vodă, 
și la hanul. Iar când au sosit Grigori Vodă la 
Carfai la vezirul, i-au schimbat bucuria în voie 
ră, săsind lucrurile stricate şi încă şi în scârbă 
mare despre hanul şi despre vezirul. Care cu 
multă cheltuială de mari some de bani au dat 
vezirului şi hanului, şi abia şi-au aşezat lucrurile 
despre amândouă părțile, de au venit iarăşi îna- 
poi la scaunu-și în laşi. Şi i-au poroncit vezirul 
lui Grigori Vodă să-și caute Ţara Moldovii să o 
sfăpânească bine, să nu o răsipească, iar de 
Ţara Muntenească să se așeze, să nu mai îmble 
mesfecând, că apoi nici în Moldova n'a hi şi va 
petrece multă -urgie. 

Aşa sânt prieteșusurile Turcilor. Cine dă mai 
mult, acela-i mai prietin şi mai bun. Consfantin 
Vodă încă fiind domn aice în Moldova şi în- 
fălesând de Mihai Vodă că-i este giuruită do-. 
mnia la Munteni de vezirul, au îmbiat la Mihai 
Vodă și au scris de s'au legat cu prieteșus şi 
au losodit pre o sor a lui cu un fecior a lui 
Mihai Vodă ce era mijlociu, anume Sfefăniţă 
beizadă, iar pre de altă parte au îmblat capi- 
chihăile lui Constantin Vodă la câzlar-aga şi la 
muftiul. Și când s'au trezit Mihai Vodă, au fost 
numai cu siuruința, că Constantin Vodă l-au a- 
măsit şi au luat domnia Ţării Munteneaști şi 
Grigori Vodă au venit domn aice în Moldova, 
precum mai sus s'au scris. Iară Constantin Vodă 

191) câzlar-aga — „şeful  cunucilor”, 
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după ce au mers în Ţara Muntenească, scria la 
Mihai Vodă cum că nu-i pricina de sminteală 
despre dânsul şi este despre Grigori Vodă, şi 
el se fine de acea logodnă cu soră-sa şi se să- 
fează de nuntă. Și au pornit boieri la |arisrad, 
să aducă pe feciorul lui Mihai Vodă, pe Stefă- 
niţă, în Ţara Munfenească, să facă nuntă, să 
dea pe soră-sa. Iară Grigori Vodă de aici din ţară 
nu s'au lăsat cu afâta, ce au tot păzit de au 
scris pe faină la Mihai Vodă, de au stricat lo- 
sodna cu sora lui Consfantin Vodă. Şi au luaf 
Sfefăniţă pre o fată a lui Constantin hatmanului 
Psiolus Ipsilant. Şi au mai făcut şi altă logodnă, 
cu fata lui Mihai Vodă cea mai mare, să o dea 
după feciorul lui Grigori Vodă cel mai mare, 
după Scarlat. Şi feciorul lui Grisori Vodă era 
de cinsprezece ani şi fata lui Mihai Vodă de 
douzeci şi cinci de ani. Deci când au asiuns bo- 
ierii munteneşti la Țarigrad pre uliţă, iar nunta 
teciotului lui Mihai Vodă siuca şi au luat pre 
fata hatmanului Constantin Ipsilant. Deci Con- 
sfanfin Vodă au rămas la mare ruşine. Apoi nu 
s'au lăsaf, ce au jăluit la Poartă pre Mihai Vodă. 
Şi i-au întors cheltuiala, optzeci de punsi de 
bani, şi încă au îndemnat şi pre nişte datornici 
a lui Mihai Vodă de l-au pârit. Şi îndată au 
închis pre Mihai Vodă, de au rămas şi la în- 
chisoare. Ce s'a mai lucra, vremea viitoare va 
arăfa. n | 

De mirat lucru este de Mihai Vodă, domn bă- 
trân. Şi cu ce minte şi hărnicie îl ştiam că era! 
Şi acum zece ani, de când s'au mazilit, i-au 
stătut norocul, săracul, fot împrotivă, de au ră- 
mas fot amăşit și de o parfe şi de alta. lar mau 
înainte era el putincios să amăsească pre alții, 
iar nu alţii pre dânsul. Numai poate Dumnezeu 
sau mâniat de i-au luat datul. Dar Dumnezeu, 
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cum s'a îndura cu mila sa, va face. Zice Hristos 
la evanghelie că „dază sar împuţi sarea, buca- 
fele cu ce s'ar sara?”, trebuind să socotim şi 
noi aceasta, Că de vreme că cei mari stăpâni ai 
nosfri îmblă amăsindu-se unul pre altul pentru 
lăcomia şi cinstea acestii lumi şi calcă pravelile 
şi legăturile cu siurământ cele adeverite, dar 
noi cesfi mici văzând pre cei mai mari, cum le 
vom finea sau cum ne va da Dumnezeu bine 
sau spor sau bișus? Iarăşi înainte, cum a fi mila 
Sfinţiei Sale, ne-a îndreptat 

Să lăsăm de acmu domnia a doua a lui Gri- 
sori şi să scriem din cele străine ce s'au lucrat 
în zilele lui. 

In anii de la facerea lumii 7244, Mart, por- 
nifu-s'au Moscalii o samă la Astrahan şi la Cazan 
şi asupra alfor oarde şi hănii ce sânt supt a- 
sculfarea Moscului, înţălesând de acele fapte ce 
făcuse hanul Crâmului, de s'au burzuluit asu- 
pra Moscului. Şi i-au bătut şi i-au supus iarăşi 
să fie supt ascultarea Moscului. Iară o samă 

„de oaste Moscali şi Căzaci şi Calmăşi au pur- 
ces cu Leis sheneralul asupra Azacului, iară o 
samă de Moscali şi cu Căzaci şi cu Zaparojeni 
cu Menih gheneralul s'au pornit asupra Crâ- 
mului, 

Deci cei Moscali carii mersăse la Azac, au în- 
cunsiurat Azacul şi au început a se bate şi Că- 
zacii şi Calmăşii carii mersăse cu Moscalii, a 
bate şi a tăia pre Nohaii carii trăia pre din- 
colo de Don. Iară Turcii înţălegând, au şi por- 
nit pre căpitan-paşa cu câteva galioane şi cu 
levinți 42), ca să apere Azacul. Și apropiindu-se 
de Azac, i-au ieşit un sultan cu Nobaii care era 
de ceea parte de Don. Şi s'au sfătuit sultanul 

492) levint — „marinar turc, din marina de războiu”. 
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cu căpifan-paşa, de au ieşit levinţii afară din 
salioane pre uscat şi au purces asupra Mosca- 
lilor dimpreună cu sultanul. Şi dându-şi ră- 
sboiu, asa au bătut Moscalii pre Turci şi pre 
Nohai, cât abia au scăpat puţinei de au fugit 
în Crâm cu căpitan-paşa. lară Tăfarii de peste 
Don, câţi nau perit, sau răsipit, unii sau în- 
chinat la Moscali. Şi apoi locul cel din ceea parte 
de peste Don, cât îl finea Tătarii, l-au supus 
Moscalii tot. Şi apoi Leisu gheneralul au stătut 
prin pregiurul Azacului până în luna lui lulie. 
Şi văzând Turcii şi Tătarii şi paşa de Azac că 
nu le mai vine asiutor, au închinat cefatea Mo- 
scalilor, iar Moscalii au slobozit pre Turci de 
s'au dus la Țarigrad cu pace. 

Iară Leisu sheneralul moschicesc, după ce au 
luat Azacul, au aşezaf o samă de oaste moschi- 
cească în Azac, iar pre Tăfari i-au asezat în 
olatul Azacului. Şi s'au sculat împreună cu hanul 
calmăşesc şi s'au dus la. Crâm la cei Moscali. 
Menih feldmarşal s'au sculat de la Poltava, cu 
câfeva mii de Moscali şi de Căzaci şi de Donţi, 
şi au purces şi ei asupra Crâmului, iarăşi în luna 
lui Mart. Lară hanul cu toată Tătărimea şi cu 
Turcii ce era în Crâm le-au ieşit întru înfimpi- 
nare pre câmpii 'Crâmului. Şi aşa le da năvală 
Tătarii Moscalilor în toate zilele, iară Moscalii 
nici se mira, numai se apăra din tunuri, până ce 
au început a se apropie de poarta Crâmului, 
Orului. lar când au fost la poarta Crâmului, așa 
le-au daf Tătarii un chiot cu mare năvală, cât 
părea că vor trece preste Moscali. Şi au perit 
mulțime de Tătari acolo. Apoi Tătarii neputând 
sprijini focul Moscalilor, le-au căufat numai a-i 
lăsa în Or pre Moscali. lar Moscalii au început 
a bate Orul din pușce şi din cumbarale în înde- 
se două zile. lar când au fost a fria zi noaptea, 
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Moscalii fot -da vârtos năvală la poartă şi au 
aruncat o sufă şi optzeci de cumbarale. Iară 
o samă de Moscali s'au furaf noapte şi au sărit 
este şanţ din cotro nu se păzia Tăfarii şi Turcii. 

S în faptul zilei aşa i-au lovit Moscalii pre Tătari 
pre dincolo şi alții pre dincoace şi au dobândit 
cefatea Orul, în luna lui Maiu în douăzeci şi şese 

de zile. Și au perit afunce multă mulțime de 
Turci şi de Tătari. 

Jar după ce au luat Moscalii cefafea Orul, au 
întrat înlăuntrul şi au început a lua şi alfe fâr- 
suri şi cetăţi şi a arde şi a prăda. lar pre urmă, 
recum mai sus s'au scris, venit-au sheneralul 
eisu şi cu hanul calmăşesc în Crâm, de prăda 

şi ardea şi ei, iar pre unde găsia robi, pre cei 

bătrâni îi slobozia, iar pre cei fineri îi făcea 
oşteni. Şi mai bine de cinzeci de mii de robi au 
scos de la Tăfari. Iară hanul cel tătăresc au 
fugit cu o samă de Tătari, cu câţi au putut 
scăpa, înlăuntru departe şi nau vrut să se în- 

chine la Moscali. Şi cu cine mai putea, sfringea 
Turci şi Tăfari şi tot zăhăia câte o aripă de 
oaste moschicească, de nu se putea lăți. lar 
Menih feldmarşalul au trimis o samă de oaste 
Moscali din Crâm la cetate la Combur. lar Tă- 
tarii din Buseas, fiind strinşi toţi pre câmpii 
Voziei, de ceasta parte de Nipru, au ales o 
samă de mărzaci şi cu douăsprezece mii de 
Tătari, de au trecut de ceea parte de Nipru. 
Şi i-au învăţat să mearsă în prejma porții 
Orului, doar ar găsi niscai zaher& moschicească - 
să o strice, neștiind că vinu Moscalii la Combur. 
Şi purcesând Tăfarii pre câmpii Orului şi nu 
departe de Combur, au văzut coborindu-se într'o 
vălce vreo trei sute de Căzaci, carii mersea 
înainfea oştii moschicești. Şi neştiind Tătarii ni- 
mică de cealaltă oaste moschicească, s'au şi slo- 
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bozit să-i ia în unghii ca niște uli pre acei pu- 
fini Căzaci. lar acei Căzaci au începuf a se apăra, 
până s'au ivit și Moscalii cei mulți de peste 
deal. Și cum au văzut pre Tătari, cum s'au şi slo- 
bozit asupra lor, a-i soni şi a-i tăia până la 
Combur, Căzacii pre Tăfari. lar Tătarii da unii 
înnof în Nipru şi se înneca, aiții îmbla să între în, 
vase să freacă, să scape, și se înneca şi aciia,. 
Că-i boţise Căzacii dinapoi şi-i tot tăia, până au 
sosit şi sheneralul cu Moscaiii şi au poroncit să 
nu-i mai faie. Şi i-au luat pre foţi de srumazi, 
pre carii mai scăpase de nu perise. Şi le-au 
luat armele toate şi haine, şi au făcuf o mo- 
vilă de armele lor şi le-au daf foc. Iară pre Tă- 
tari i-au pitrecut pre supt sabiile a doi Moscali 
şi i-au slobozif să mearsă în Buseas, să spuie 
celorlalți Tătari. Ca la vre o mie două mii i-au 
lăsat vii, iară ceilalți au perit tofi cu tăiat cu 
înnecaf. Că dinfr'acei ce au dat în Nipru înnof, 
mai mult de un Tăfar n'au scăpat, iară ceilalți 
toţi s'au înnecaf. Apoi apropiindu-se Moscalii 
de Combur, au început a bate cetatea din tu- 
nuri și au aruncat bombe, şi îndată s'au închinat 
cei din cefafe. Şi cum s'au închinat Turcii, cum 
au căutat vase şi i-au slobozit Moscalii pre toţi 
cu pace, de au trecut la Vozia, zicând Moscalii: 
„Noi cu voi Turcii avem pace, iar cu Tătarii 
avem sâlceavă. Aşa să spuneţi paşii de Vozia, 
să şeadă în cetate fără de srijă”. Şi s'au apucat 
“Moscalii de au tocmit Comburul. Și avea respun- 
denţie sheneralul de Combur cu pașa de Vozia 
şi frimetea unul la altul daruri. 

Iară când au fost în luna lui Avsust, lovif-au 
o moarte ră pre Moscalii cei din Crâm, de muria 
câte rii patru sufe pre zi şi se bolnăvise prea 
tău —iară unii zicea să le fie otrăvit Tătarii a- 
pele —, cât n'au putut să mai şadă oastea în 

7 
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Crâm. Şi lăsând Crâmul, au ieșit o samă spre 
Nipru şi s'au aşezat între Nipru şi între Buh, 
iară o samă spre Poltava. Şi au ieşit şi cei din 
Combur şi s'au dus şi aciia la cei de la Buh. 
Şi sfau până acum la Noiemvrie tot pre marginea 
fărei lor, unii pre la Poltava, unii pre la Harcov, 
unii pre la Săciu. Iar din Azac n'au ieşit Moscalii, 
ce tot îl finu. 

Iară Turcii se spăriese prea tare. Multă vreme 
au stăfut hămeiți şi se temea împărăția să nu 
facă inicerii zorba. Apoi s'au pornit vezirul . de 
au ieşit la Udriiu şi de acolo au venit la Dunăre, 
la Cartal. Şi au trecut o samă de oaste cu înicer- 
asa şi cu un sarascher şi au mers la Tishine, 
iar o samă de Turci la Hofin. Iară vezirul au 
şăzut de ceea parte de Dunărea până la Noiem- 
vrie. Şi îmbla să facă pace, asiunsând Turcul 
la Neamţ şi la Franţuz, şi nu s'au putut așeza, 
că Moscalul cerea la Turc Dunărea hotar, şi 
Turcul nu vra să lasă nici Azacu! cu olatul lui. 
lar la Noiemvrie văzând că nu se potu așăza de 
pace, au lunsit să stea oștile peste iarnă cu 
pace până la Maiu, şi apoi ori să facă pace, ori 
să se bată. Şi vezirul poate ar fi dat Dunărea 
hofar, precum cerea Moscalii, dar inicerii nu 
ptiimia să dea. lară după ce au ieşit Moscatii din 
Crâm, frimes-au vezirul de au schimbat 'pre Caza. 
Sheri hanul cel bătrân şi au pus han pre un 
fecior al lui Adli-gheri cel reu. Numai au şezut 
în Buseas, că în Crâm n'au putut să margă, că 
se temea de Căzaci să nu-i iasă înainte, ce şedea 
în Bugeas. lar pre solul cel moschicesc l-au 
slobozift din Ţarisrad, de au mers cu pace la 
țara lui. Vezirul încă au mers să ierneze la Baba 
până în primăvară la Maiu. 
_lară la acea vreme așezându-se Nemţii cu 

Franţuzii, făcând pace, au răspuns Neamţu Tur- 
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cului că de n'or face pace cu Moscalii, macar că 
ei au pace cu Turcii, dar as'utor Moscalilor or da, 
după cum au daf şi Moscalii asiufor Nemţilor, 
când s'au bătut cu Franţuzii. Şi s'au strins multă 
oaste nemțească peste Olt la Dunăre, de sta sata 
acolo. 

Neamţul împăcându-se cu Franţuzul, câteva ce- 
făți din Anapoli au dat Neamţul Franțuzului şi 
au daf şi cnezia Lofarinshei. Iar Franțuzul luând 
cnezia Lotarinshei, o au dat soctru-său, craiului 
Stanislav Leşcinschi, ca să o sfăpânească, iară 
Leşcinschi să dea pace crăiei leşeşti, să o stăpâ- 
nească craiul Frideric cu pace. Leșii au făcut ia- 
răş săim 4%) la luna lui Maiu. Şi aşa, făcând săim 
au priimit pre Frideric să le fie craiu, Și craiul 
Fridetic încă au priimit pre boieri cu drasoste. 
Şi pre care nu era boieriți, i-au boierit, precum 
mai sus sau scris. Şi așa au ieșit toate oștile 
străine din Ţara Leșească, Moscalii şi Sasti. Iară 
craiul Frideric văzând aşa, au zis Leşilor la 
săim pentru oştire ca să se rădice asupra Tutci- 
lor. Și au răspuns craiului domnii leşeşfi că ei 
cu Turcul au pace și nu vor sfrica pace; pentru 
că fara lor este aproape de Turci şi să nu-i prăde, 
nu potu să se bată. Craiul Frideric văzând aşa, s'au dus la Sacsonia, având frebile lui, iar hat- 
manii leşeşti amândoi cei mari, hatman coronei 
şi hatman Litovschi, s'au dus cu toafe oștile spre 
Ucraina, de stau să ierneze acolo. Că vrând Tă- farii să marsă să prăde Chiovul şi văzând că nu 
potu răzbi de Moscali, au fost prădat multe safe din Ucraina leşeşti. Și Căzacii de la Siciu iară 
făcuse tălhărit, vro mie doă de Căzaci, şi nu mergea 
la Buseas să prăde, ce prăda Ucraina leşească 

  

493) săim = seim = „parlamentul polon”. 

28 Neculce. 
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pre la Nemirova. Deci hatmanii leșeşti văzând 
aşa, s'au aşezat pre la Nemirova, de au şezuf 
câtăva vreme de au iernat, apoi au lăsat reimen- 
tari cu oştile şi ei s'au dus pre la casele lor. 

Iară Cazilbaşii întru acel an n'au avut războiu 
mare cu Turcul, că rădicâase zorba la Cazilbaşi ve- 
zirul asupra şahului. Și apoi l-au bătut şahul pre 
vezir și au perit vezirul. Turcul îmbla să facă 
pace cu Cazilbașii şi da mulțime de bani şa- 
hului Cazilbașilor, ca să facă pace. Cum da şi 
Moscului şi Neamţului, aşa siuruiește şi Ca- 
zilbaşilor. Numai Cazilbaşii au răspuns Iurci- 
lor că nu pofu să facă pace până nu se vor îm- 
păca Turcii cu Moscul. Tot pe acea vreme înce- 
put-au şi Venețienii a pomeni de Morea la Turci 
să li o deie. 

Aceste toate s'au făcut în anul 7244, iar de 
acmu ce s'a mai înnoi la velet 7245 de la Noem- 
vrie, sa scrie la rândul seu înainfe. 

In anul 7245, Cazilbaşul s'au aşezat cu Turcii. 
N'au făcut oştire nici Nemţii cu Franţuzii întru 
acel an. lară Turcii sau dus de iarnă o samă 
cu banul cel nou în Crâm şi din Crâm s'au luat 
fără de veste şi au lovif despre Harcov în părțile 
moschiceşti despre Slobozia. Şi au făcut mare 
stricăciune, până a prinde Moscalii de veste. lară 
după ce au prins Moscalii de veste, abia au scăpat 
banul cu fusa de s'au întors în Crâm. Aşijdere 
de la Tishine încă au purces doi sulfani şi cu 
trii paşi. Şi cu vro triizeci patruzeci de mii de Tă- 
fari şi cu friizeci de mii de Turci au purces cu toții 
în Ţara Căzăcească şi au frecut Niprul pe la 
Perevoloşna. Şi au dat Dumnezeu de i-au chi- 
vernisit aşa de bine, că i-au încunsiuraf Moscalii 
şi Căzacii, de n'au scăpat nici un Turc. Şi câţi 
n'au petit, i-au luat pre toţi de srumazi. Şi Tă- 
tarii, precum li este obiceiul de nu stau la răsboiu, 
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fusând la Nipru la frecătoare şi fiind shiafa 
slabă, s'au rumpt, şi câţi nu s'au înnecat, i-au 
luat Căzacii pre toţi de srumazi. Şi au prins 
şi pre acei doi sultani şi pre acei frei paşi şi i-au 
dus robi la Mosc vii nevătămaţi. Aşijdere după 
această oasfe furcească au fost mers un sultan 
cu oaste de Tătari şi Turci să prăde Ţara Că- 
zăcească, iară dacă sau apropiat de Nipru şi au 
văzut pre ceilalți Tătari şi Turci ce au păţit, n'au 
cufezaf să mai meargă, ce s'au întors înapoi pră- 
dând pin Ţara Leşească, zicând .că-s sate moschi- 
ceşti. 

Aceste sau făcut înfr'această iarnă 7245. Şi 
era multe nevoi pre acele vremi şi în Moldova, 
bosate nevoi care cu condeiul meu nu potu să le 
lungesc: civerturi, hârtii, văcărif, pile 49%) — chi- 
le—, ialoviţe, srele podvozi de fân, de lemne, 
fiind oastea furcească aşezată la Cartal la Du- 
năre, de au iernat, cât se mira şi domnul şi 
boierii ce or face să poată plini toate poroncile 
împărăteşti. 

ară dacă au trecut iarna, tot întru acest an de 
primăvară frimis-au Leşii omul lor la Poartă 
penfru acea robie ce mai sus sau scris că au 
prădat Tătarii în fara lor, penfru că ei şfiu că 
au pace cu Lurcii. Şi câţi robi au aflat la Tătari, 
pre foţi i-au luat înapoi. Ttimis-au şi Turcii un 
sol de ai lor la Leşi la craiul Frideric de i-au 

494; pilă =— chilă = „măsură de capacitate de 240 ocale 
sau 430 de litri”, „impozit care se plătia cu un anumit 
număr de chile de cereale”. Cuvântul derivând din lur- 
cescul kile, forma „corectă” este chilă, iar pilă apare 
prin „hiperurbanism”, prin reacţiunea produsă în con- 
ştiinţa omului care ştie că formele literare sânt piept, 
pin etc., iar nu chept, chin etc. şi alunecă astfel în- 
trebuinţând şi forma: pilă în loc de chilă. | 
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dat titluș4%) de crăie şi cu daruri, poftindu-l 
să aibă pace, cum au avut şi cu tafă-seu Avgust 
craiu. lar Frideric au primit pre soli cu bine 
şi prieteșusul Turcilor, şi s'au întors solii la 
fara lor, 

După aceea trimis-au Turcii pre Reiz efendi 
şi cu alți doi Turci mari şi pre Alecsandru ferzi- 
manul, fratele lui Grigori Vodă, şi pre solul 
nemțesc, carele era sol la Țarigrad. dându-i şi 
câteva punsi de bani solului, de au mers la 
Nemirova, ca să le facă pace Turcilor cu Mosca- 
ii. Trimis-au şi Moscalii despre partea lor trei 
cneji, anume Şefer. şi pre alt sol nemţesc, carele 
venise de la împărăția Neamţului pe la împără- 
feasa Moscului, carii s'au strins cu toţii la Ne- 
mirova la Sân-Petru. 

lară oastea moschicească de primăvară, după 
ce s'au strins de la iernatic, s'au împărțit în două 
părți. O parte cu Leisu sheneralul, patruzeci de 
mii de Moscali, şesezeci de mii de Calmăşi şi 
treizeci de mii de Donţi şi douăzeci de mii 
de Căzaci de la Harcov, toți acestii au purces, 
ca la o sută cinzeci de mii, şi s'au dus în Crâm. 
Şi n'au mers pre la Or, ce au mers pre aiure, 
că au săsit Căzacii un vad pe din sios de Or, 
care nu-l ştia Tătarii să fie mai fost. Şi au tot 
ars şi au prădat Crâmul toată vara. Şi au fti- 
mis şi Turcii pre căpitan-pașa cu şesezeci de mii 
de oaste levinți asiutor Tătarilor şi s'au bătut în 
vreo două rânduri toarte tare, cu mare năvălire 
asupra Moscalilor. Şi da Tătarii duiumuri multe 
asupra Moscalilor, cât îi înăduşia, de rămăsăse lu- 
crul de se bătea de a mână. Și tot au biruit 
Moscalii cu multe vărsări de sânge. Şi mulți şe- 

! 495, iitluşs == titlu”: i-au dat titluș de crăie =d-au re- 
cunoscut craiu”. 
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timi şi mârzaci au perit şi pre mulți şerimi i-au 
rins şi vii. Şi hanul încă au petit în răsboiu. 

Di au Săsit Moscalii într'un ostrov mulțime de 
Tătari bejăniţi şi i-au pus pre acei Tătari pre toți 
supt sabie, cu copii cu femei cu tot. 

ară Minih feldmarşal, cu o sută douăzeci de 
mii de Moscali pedestrime şi cu şesezeci de mii 
de călărime şi cu cinzeci de mii Căzaci horo- 
divi 4%) şi cu friizeci de mii de Zaporojeni şi cu 
zece mii de cătane, au purces pe Nipru în sios, 
de la Perevoloşna pintre Nipru şi pintre Buh. 
Şi după ce au trecut Bubhul, au ales cinsprezece 
mii de oaste Moscali cu Leonti sheneralul şi l-au 
frimis înainte spre Vozia. Și au mai trimis şi pre 
alt sheneral cu douăzeci de mii de oasfe, ca, de 
i-ar mai frebui sheneralului Leonti oasfe, să-i 
asiute. lar Turcii înţălegând că mergu Moscalii 
spre Vozia, au trimis şi ei patruzezi de mii de 
Turci tot aleși şi un sultan cu friizeci de mii de 
Tătari. Şi cum s'au apropiat Sheneralui Leonti 
de Vozia cu cele cinsprezece mii de oaste şi 
fiind în zioa de Sân-Petru, făcând sheneralul 
masă mare, benchet47), Turcii fără de veste s'au 
şi slobozit asupra obuzului moschicesc, pedestri- 
mea cu mare năvălire, cât rămăsăse lucrul să 
sparsă obuzul sheneralului Leonti. Iar întru acea 
vreme au şi sosit celalalt sheneral cu cele două- 
zeci de mii de oaste asiutor. Şi cum au sosit, cum 
au început a bate foarte rău pre Turci. Şi] 
i-au sonit până i-au băsat în cetate. Și au 
început a bate cetatea, Marţi lulie în 5, 
şi a arunca bombe. Și s'au aprins seabha- 

496) horodiv: cuvânt nelămurit; poate că este o tran- 
sformare românească a rusescului gorodovei (dialectal ho- rodovoi), în care caz ar avea înţelesul de „Orăşean, oră- 
şănesc, de oraş”. 

497) benchet = banchet. 
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naoa din cefate ce era înfr'un turn başcă 4%), 
tabie 4%), lovind dinfr'o puşcă mare. Şi au a- 
runcat o bucată de. zid din zidul cetăţii şi au 
perit mulțime de Turci. Şi a doua zi Mercuri, 
Iulie în şese zile, au luaf Moscalii cetfafea Vozia. 
Şi au luat şi pre paşa de Vozia şi pre un beu 5%) 
de la Bosna robi vii, iar pre alţi Turci i-au pus pre 
toţi supt sabie, şi muieri şi copii, ce au săsif pre 
toți. Şi au perit atunce patruzeci de mii de Turci 
oaste aleasă, fără copii şi fără muieri, că i-au 
pus pre foţi supt sabie. Numai Tăfarii au scăpat 
o samă.Carii au fugit şi i-au sonit Căzacii până 
la. Nistru. Şi întru aceste patruzeci de mii de 
oaste furcească au fost mai aleşi doisprezece bei 
cu douăsprezece mii de oasfe oameni fot aleşi 
şi viteji de la Bosna, și toți acolo au petit. Şi au 
tăcut o movilă foarte mare de trupuri moarte. 

Pre urmă au venit și Minih feldmarşalul de 
au tocm'f cetatea Vozia şi Comburul cu zece părţi 
mai bune și mai frumoase de cum au fost întâi, cu 
feluri de feluri de meșferşusuri şi fabii. Și au 
lăsat şepte mii de Moscali şi două mii de Căzaci 
într'însa. Aşijdere au lăsat oaste şi la cetate la 
Combur de ceea parte de Nipru, iară cu cealaltă 
oaste au purces şi au mers de s'au aşezat între Ni- 
pru şi între Buh. Şi au şezut toată vara acolo, 
până în toamnă la luna lui Noiemvrie, așteptând 
să facă solii pace la Nemirova. lar solul nemţesc 
au scris la vezirul că nu poafe să facă pace cu 
Moscul, deci să ştie că şi împăratul Neamţului 
au sfricaf pacea cu Turcul. 

lară pre aceea vreme, la luna lui Iunie, s'au 

498)  başcă — başiă =— masiv de pământ (acoperit cu 
iarbă sau întărit cu zidărie sau cu îngrădituri de nuiele 
umplute cu pământ), bastion”, 

499) tabie = „bastion, redulă”, 
500) beu = beiu. 
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pornit şi Nemţii supt sinerile împăratului nem- 
fesc, duca 501) de Lofarinsa. Au purces cu obuzul 
cel mare ca la şeptezeci optzeci de mii de oaste 
asupra Bosnii şi au luat cetafea Nişul. Și au înfrat 
pin Ţara Arbănaşilor şi au început a o bafe şiao 
prăda, şi pre Bosna iarăşi așa. Alt sheneral, 
anume Valis, şi cu alţi shenerali de la Sibiiu cu 
o samă de oaste au purces a bate Vidinul; alții 
au venit prin Ţara Ungurească şi s'au coborit în 
Tara Muntenească la Bucureşti şi pre supt munte, 
ca vreo cinci şese mii. lară Vadani sheneralul de 
Braşov şi cu alți doi shenerali, cu cinci mii de 
oaste, au ieşit preste munfe la Comăneşti şi la 
Oituz în Moldova, şi în Câmpul-lung nişte că- 
pitani cu vreo şepte sute de căfane, şi au şezuf 
acolo pre supt marginea munților vreo doă luni 
şi mai bine. 

Stricăciune n'au făcut nimică în fară; tof cu 
bani cumpăra ce li trebuia. Numai pre Turci îi 
căufa şi bucatele unde le găsia le lua cu deasila. 
Numai vro doi fii boieri ce le era casele pre 
supt munfe se închinase la Nemţi, anume Stetă- 
nifă Rusăt vornicul şi cu feciorii lui şi Răducanul 
Racoviţă stolnicul şi Constantin Balş medelni- 
cerul şi Stefan Catarsiul sulserul, iară țărănimea 
ce era pre supt munte nu asculfa de domnie. lară 
altă boierime şi mazilime s'au sfrins foţi pre 
lânsă Grisori Vodă. Şi Grigori Vodă de odată au 
ieşit cu fabăra la Frumoasa, dar apoi prea mult 
n'au zăbovit acolo, că se femea să nu-l lovească 
Nemţii să-l ia şi nu credea nici pre boierii de 

„fară, să nu-i facă vre un vicleşus cu Nemfii. 
. Și sau mutat la Ţuţora între Prut şi între Jijia. 

Și au şi răpezit la Hotin de olac, de au venit 
patru sufe de Lipcani cu Sara Mehmet paşa, şi la 
  

501) ducă =— duce. 
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vezirul, de i-au trimes doi paşi, anume Mahmut 
paşa şi Vasli pașa, cu vreo şese sute de spahii. 
Şi i-au frimes vezirul cinzeci punsi de bani, să 
mai facă oaste, şi i-au frimes bani și de pâne 
şi de ialovițe şi de fân şi de orz. Da bani Turcii 
lui Gtisori Vodă şi el mânca banii toți, şi cei 
de leafă şi ceilalți toți, şi lua foafe aceste ce scriu 
mai sus din fară, de făcea trebile împărătești 
fără bani, numai atâta, cât da Moldovenilor 
carne pre orz. Și după ce au sfrins Grigori Vodă 
câtăva samă de oaste, Moldoveni, Turci şi Lip- 
cani și alții, ca la cinci şese mii de oaste, şi au mai 
ieşit trica lui Grigori Vodă de Nemţi. Şi de frica 
vezirului şi de ruşine s'au înfors iară la Galata 
şi au tăcut hendechiu5%2) împresiurul taberii şi 
au pus străji bune pe la Bacău, pe la Roman, în 
toate părțile. Și au șezut acolo toată vara, acolo 
până la Sămedru. 

Iară Constantin Vodă, domnul munfenesc, cum 
au auzit că au ieşit Nemţii în Ţara Muntenească 
şi au purces să meargă la București, socotind 
să nu-i facă Muntenii vrun vicleşus, precum fă- 
cuse părintelui seu, cum au și fugit peste Du- 
năre. Boierii și slujitorii l-au petrecut două trii 
ceasuri şi şi-au luat zioa bună. Şi l-au lăsat cu 
foții şi s'au întors la Bucureşti. Ce nu numai bo- 
ieri, ce şi slugi de ai lui ce au fost la tată-seu l-au 
lăsat toţi. 

Nemţii viind la Bucureşti au luat pre boieri 
pre foţi şi i-au trecut cu case cu fot în Tara 
Unsurească, pre unii cu voie, iar pre unii și cam 
fără de voie. (Impăratul Turcul şi Turcii văzând 
acesfe, fare sau spăriat, nu numai de Moscali 
şi de Nemţi, ce şi de oastea lui să nu facă zorba 
asupra lui. Şi au păzit de au schimbat pre ve- 

502) hendechiu = „şanţ de întărire”. 
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zirul şi au tăiat şi pe chihaia, zicând că s'au 
asiuns ei cu Moscalii de au dat Vozia. Dupre 
cum li-i hirea de dulău, de le zicu că-s dulăi 
adevărat, dacă văd că nu potu isprăvi, ei dau 
vina capetilor; Și au pus han nou pre Medli-sheri 
cel rău, carele mai fusese han în domnia dintâi 
a lui Grisori Vodă, la carele să făcuse zorba 
asupra lui, precum s'au scris mai înainte, înţă- 
lesând că acela au perit5%3) în Crâm. Care şede 
la Tighine până acmu, că la Crâm nu poate să 
marsă, 

Atunce au trimes împărăția de au luat pre 
Manolachi chiurci-başa Psiolu, fratele hatmanu- 
lui Constantin ce este aice în Moldova, și l-au 
dus la Țarigrad la împărăție. Și dându-i pricină 
că este agiuns cu Moscalii, i-au dat grea muncă 
cinci şese zile, până ce au spus toată averea ce 
au avut, câteva punsi de bani, ca la trii mii, şi 
odoare. Şi nu numai a lui avere i-au luaf, ci şi a 
frăţine-său, a lui Constantin hatmanului, şi a 
fiu-său Enachi asa şi a altor rude a lui, sineri 
şi alţii. Tot ce au săsit le-au luat şi apoi l-au 
spânzurat în mijlocul uliții unde se vându bla- 
nile în fârs. Şi i-au pus o blană în cap, dându-i 
pricină că el ar fi sfătuit pre chihaia vezirului să 
închine Vozia la Moscali. Atunce l-au aşiuns 
osânda Ţării Moldovii şi Ţării Munteneşti şi a! 
nesuțitorilor, ce le făcea cu faptele şi cu a- 
mesfecăturile lui la Poartă, de făcea multe pa- 
Sube nesuţitorilor, luându-le nesoațele fără de 
preţ. Fiind el chiurci-başa la împărăție, şi altor 
oameni le făcea alte supărări. Iară şi mai îna- 
inte vreme, când s'au făcut zorbaoa la Țaristad, de 
s'au schimbat împărăția, fiind vezir Ibraim paşa, 

503) a peri—,a se desființa, a se face imposibil, a-şi 
mânca lefteria”, 
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căzuse acest Manolachi chiurci-başa la mare ur- 
ie. Şi atunce au scăpat, şi tot nu s'au lăsat de 
răufăţi. lar acmu n'au pufut scăpa de ursie, după 
cum se zice că „nu sânf în toate zilele Paştile”. 
Aşa se zice, că mai mult despre Constantin Vodă 
să-i fie fost pâra, având pismă pre dânsul. Ș'au 
scos ferman să omoare şi pre inere-seu Sfe- 
făniţă beizadă, feciorul lui Mihai Vodă, care ţine 
fata hatmanului Consfantin; numai norocul lui 
că au prins de veste, de s'au ascuns la casa soli- 
lor multă vreme, până s'au îndreptat. 

Reiz efendi, solul furcesc de la Nemirova, 
văzând aceste lucruri ce se poartă şi Moscalii 
nu priimescu bani să facă pace, ce ceru Dunărea 
cu Crâm cu fof, şi Nemţii ceru Bosna şi alfă somă 
de bani cheltuială oştii şi robii ce-i luase Turcii, 
au făcut izvoade de acesfe de toate ce cerea 
Moscalii şi Nemţii şi au dat mulfe daruri solilor 
nemțeşti şi moschicești şi lui Minih feldmar- 
şalul moschicesc, ca să mai aştepte friizeci de 
zile, să nu pornească oşfile, până or frimefe la 
împăratul turcesc, să vadă ce ar primi. Dea 
primi, bine, iar de n'a primi, s'or bate: tot ca să 
se mai lungească să freacă vara cu amăsele, după 
cum este nătura 5%) Turcilor, că se spăriesă prea 
rău, 

Ce după cumu-i rânduiala acesfii lumi la- 
come, au înfunecat mintea solilor nemțfeşfi şi 
moschicești, de au priimit să aştepte cele frii- 
zeci de zile, până a veni răspuns de la Poartă. 
Și au şi răpezit Reiz efendi cu acele scrisori pre 
Alecsandru ferzimanul, fratele lui Grisori Vodă, 

„să îmble într'acele friizeci de zile de olac, să 
aducă răspuns, cum a fi ea pace, ea nepace, Şi 
au purces ferzimanul şi au venit pe la Grigori Vodă, 

504) năfură — natură. 
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la Galata, şi l-au benchetuit o zi cu mare cinste. 
Și l-au mai învățat şi el meşterşusuri dea lui ce au 
mai ştiut, că avea Grisori Vodă mare jăle şi frică 
cor lua creştinii fara, ce nu numai el, ce şi 
Grecii lui, şi n'or avea ce stăpâni şi ce mânca. 
Şi la treizeci de zile s'au întors iarăşi la Nemi» 
rova la soli cu răspuns că nu primia Turcii să dea! 
nimică, numai să fie bataie la anul. Și aşa solii 
sau dus cineşi pre la fările lor. Şi purcesând 
şi Reiz efendi, trimis-au Grisori Vodă pre asa 
Enachi Grecul cu șese sute de slujitori de i-au 
ieşit înainte la Movilău, temându-se de Cazaci 
să nu-l lovească, şi l-au petrecut până la Ti- 
Shine. 

lară Vadani sheneralul de Braşov, dacă au ieşit 
la Oituz cu oaste, au şi poroncit lui Grisori Vodă 
să dea pace oamenilor de bir din Siret încolo 
spre munte şi să-i frimită o sută şi cinzeci de 
punşi de bani, dacă îi este voie să șadă cu pace 
în Jași până la o vreme. Deci Grisori Vodă era 
la Frumoasa şi n'apucase să sfrinsă oaste, nici 
să se ducă la Prut, şi au trimis pre Toderaşco 
Păladi vel spatar şi pre Alecsandru Sârbul freți- 
losotăt cu daruri şi cu cărți la Sheneralul, de la 
dânsul și de la boieri, scriind sheneralului să-i fie 
milă de ţară, să nu o strice, fiind creştini. Şi au 
mers la dânsul la Oituz şi i-au primit cu dra- 
soste şi s'au adeverit cu bine. Numai Grisori 
Vodă nu s'au încrezut, ce s'au dus la Prut, după 
cum mai sus s'au scris, de şi-au strins oasfe. Aşij- 
dere nici pe Păladi spătarul nu-l credea, fiind 
Moldovan, să nu-i facă vre un meşferșug. Si de 

„ce au frimes şi pre Alecsandru Duca losofăt al 
treile Sârbul, fiind om de casa lui, ca să nu poată 
face vr'un meşterşus cu sheneralul asupra lui. 

Turcii—până a îmbla terzimanul la Poartă 
acesfe triizeci de. zile, iar împărăția au şi pus 
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sarascher pe Chiupruliul şi au şi rădicat oaste 
din Ţarisrad, ca la o sufă și douăzeci de mii, şi 
i-au trimes la Bosna asupra Nemțţilor. lar vezirul 
de la Cartal au trimes pe Meniş paşa cu două- 
zeci de mii de oaste, şi au purces de la Carfal 
pre marsinea Dunării, de au mai sfrins oasfe ce 
au mai putut, şi s'au dus la Vidin asupra lui Valis 
Sheneralul de Sibiiu, carele bătea cetatea Vidi- 
nul. Şi au sonit pre Nemţi de la Vidin, dar tot 
nu i-au bătut pre rău, numai cât i-au sonit de la 
cefate. 

Şi au dat Turcii şi lui Constantin Vodă domnul 
munfenesc vreo doi frii pași cu oaste, de au sonit 
pre Nemţi din Ţara Munftenească, că era puținei, 
numai vreo doă frii mii. Şi au făcut Turcii multe 
tăutăți şi prăda în Ţara Muntenească, că au luat 
munţii în cap. Şi pre unde au găsit bejenii, au fot 
prădat şi au stricat. Şi au spart şi mitropolia 
de la Târsovişte şi au găsit multă avere a boie- 
rilor munteneșşti şi o au luat toată. Şi nu numai 
într'un rând au prădat, ce în câteva rânduri au 
îmblat prădând şi stricând biafa fară. Constan- 
tin Vodă domnul munfenesc iarăşi s'au așăzat în 
Bucureşti cu vreo doi frii pași și Turcii au făcut 
ră pradă în Bucureşti. Și mitropolia au făcut-o 
mecef, de se închisă paşii într'însa. lar Constan- 
fin Vodă au pus tot boieri de cei de gios de i-au 
boierit, că boierii cei mari era duşi cu toţii în 
Țara Unsurească. 

lar sheneralul cel mare de la Sibiiu anume 
Valis, care mersese la Vidin, văzând că nu poate 
sta împrotiva Turcilor, că are oaste puţină, au 
scris la Vadani sheneralul de Brașov, carele ieşise 
în Moldova cu oasfe, de au trecuf muntele înapoi 
în Ţara Unsurească, de i-au mers asiufor la 
Vidin. Numai ce au rămas vreo cinci sufe de 
Nemfi de strajă la Comănești, iar ceilalți măcar 
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că s'au dus la Vidin, tot n'au putut isprăvi ni- 
mică împrofiva Turcilor. Deci sheneralul Valis, 
văzând că au greşit de au împrăștiat oaste prin 
Moldova şi prin ara Muntenească, neputând 
isprăvi nimică la Vidin să-l iaie, ori de ciudă, 
ori de ruşine, ori de frica împăratului, au mâncat 
ofravă sinsur de au murit. 

Mai ispititu-sau Turcii şi cu doi sultani cu 
Tătarii să marsă prin Ţara Muntenească preste 
munte în Ţara Ungurească. lar Nemţii s'au păzit 
bine, că după ce au întrat în munfe, le-au ţinut 
calea şi dinainte şi dinapoi. Şi au perit un sultan 
şi cu Tătarii lui mai toți, iară un sultan au scăpat 
cu puţinei Tăfari, neapucând să între în munte. 
Şi s'au întors de la Câmpina, prădând şi arzând, 
şi au lovit prin Bucureşti, fiind domnul în scaun. 
Şi au prădat fârsul fot cu mănăsfiri cu fof. 
Și domnul n'au putut să isprăvească nimică, 
să nu-i lase să prăde. Ce au săsit a boierii cei pribeşi şi nepribeşi şi a nesuțitori din hanuri, 
tot au luat. 

Acest răsboiu au fost mai pre urmă la velet 
7246, la Noiemvrie. Să lăsăm acmu Țara Munte- 
nească, de om scrie înainte la rândul seu. 

Grigori Vodă şezând la Galata cu tabăra şi în- țălesând că s'au dus Nemţii cei mai mulți şi au 
tămas numai ca vreo cinci sute de Nemţi de 
strajă la Comăneşti, și văzând că se gătează Tă- 
farii şi cu Turcii de la urdia vezirului să marsă. 
la Nemţi, au scris la -vezirul să nu marsă 
nici Turci nici Tătari, să nu strice fara, că pu- 
finei Nemi ce au rămas de strajă, a frimite oaste 
de a lui şi i-a soni. Deci vezirul îndată au şi 
oprit să nu meargă, că era de la Gălaţi până la 
Bârlad tot Tătari cu doi sultani, de au şezuf 
toată vara de au mâncat pre bieții oameni, de rămăsăse numai cu sufletele. 
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Deci Grigori Vodă au ales din oastea lui ca la 
o mie şi cinci sute de slujitori moldoveni şi două 
steaguri de Căzaci cu Turci şi cu Lipcani şi au 
trimis pre Constantin hatmanul, fratele chiurei- 
başii, şi pre Toader Păladi spatarul, să meargă 
pre la sura Oituzului şi la Comăneşti, să astupe 
poticile şi să strice pălăncile ce le făcuse Nemţii. 
Şi mergând acolo la Comăneşti, numai ce au 
şi daf preste acei cinci sufe de Nemţi ce ră- 
măsăse de sfrajă. De mirat lucru este că au dat 
Dumnezeu o spaimă Nemţilor, câf n'au putut să 
stea la răsboiu. Că cum sau fimpinat şi au 
descălecat Căzacii de au slobozit focul şi au 
căzut vreo doi frei Nemţi, şi s'au şi spăriat cei- 
lalţi şi au plecat fusa şi n'au apucat să sloboadă 
focul. Și au şi înfrat Turcii şi cu Moldovenii în- 
tr'înşii cu sabiile soale şi au perit vreo cinspre- 
zece şesesprezece Nemţi. Și au prins şi vii vreo 
pafrusprezece Nemi. Şi au perit şi colonelul ca- 
rele era pre oastea nemţfească mai mare. Și iarăși 
au dat Dumnezeu frică Moldovenilor şi Turcilor, 
că nu i-au sonit mult, temându-se să nu fie 
oaste supusă, se nu le facă vre un vicleşus, că 
n'ar fi fost mai scăpat doar nici unul. lară Nemţii 
sândind că-i fot sonescu, cum au asiuns la pa- 
lancă, cum şi-au lăsat două puşce mari saca- 
lușe şi două căruțe iarbă şi caii, şi au fugit carii 
încotro au putut prin munte pe sios. Şi a fria zi 
au început a ieşi câfe unul din munfe, şi văzând 
că nu esfe nime, şi-au luat puşcele şi ce au mai 
avut, şi au trecut muntele înapoi din cotro ve- 
nise. 

Iară hatmanul cu oasfea, precum mai sus s'au 
scris, nici un ceas n'au zăbovit şi s'au întors îna- 
poi, fiind Grec cu pele de iepure la spate. Şi au 
fugit toată noapte şi i s'au făcut zică la Bistri- 
ță, nesonindu-l nime, nici văzând pre nime. După 
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cum este vorba că „nu facu toate muştile miere”, 
că când s'au fost tâlnit cu oastea ceâ nemţească, 
tremura de frică și vra să fusă. lar Iurcii vă- 
zându-l că va să fusă, au început a-l sudui şi au 
scos sabiile asupra lui să-l faie. lar hatmanul, 
dacă au văzut că facu Turcii zorba asupra lui, 
sau slobozit de frică asupra Nemţilor. Şi s'au 
ftâmplat acea. isbândă, după cum mai sus scrie. 
Și tâmplându-se afunce şi loader Păladi spatar 
şi văzând zorbaua TLurcilor, el mai mult au în- 
cepuf a îndemna oasfea. lară după ce au venit 
hatmanul la laşi, i-au scris Grigori Vodă cărţi la 
vezirul şi l-au trimis cu zece Nemţi vii şi cu 
'şeptesprezece capefe morţi. Şi cu acea puțină 
isbândă şi-au mai tocmit hatmanul Grecul lucrul, 
că era să petreacă şi el de la Poartă ca şi frate-seu 
Manolachi chiurci-başa. 

Tot pre acea vreme mers-au Chiupruliul la 
Niș, unde luase Nemţii, şi au încunsiurat cefafea 
Nişul. Și n'au putut să sprijinească Nemţii şi s'au 
închinaf, că au fost numai cinci şese mii de 
Nemţi cu un sheneral. lar pre sheneral şi pre 
Nemţi i-au slobozit cu pace, iară pre rai€ au 
pus-o pre toţi supt sabie, că se burzuluise foată 
creşfinătatea de ţinea cu Nemţii: Sârbii, Arbănașşii 
şi alţii ce era prin presiur. 

Și de acolo au purces Chiupruliul asupra Nem- 
ților ce bătea Bosna. Deci Nemţii nu putea lua 
Bosna, fiind locurile tari. Şi raeoa încă ţinea fot 
cu Turcii, nu vrea să se închine la Nemţi. Nu- 
mai ce au apucat Nemţii de au luat vreo două 
trii cetăţi în marginea Bosnii, şi au şi sosit Chiu- 
pruliul cu oasfea lui asiutor Bosnenilor. Şi s'au 
lovit în vreo două frii rânduri şi au fot cam ze- 
ticnit 5%) pre Nemţi, și nu s'au putut alege. 

505) zelicni==,a încurca, a împiedeca”. 
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Aceste toate s'au făcut în anul 7245. lar în anul: 
7246 în luna lui Octomvrie, tot într'această 
toamnă, văzând Turcii că le-au mers cam binişor 
asupra Nemţilor, că Nemţii nu făcuse sătire prea 
bună în srabă, au şi pornit oaste de la Cartal 
şi de la Tishine, câtă era strinsă, ca la o sută 
de mii de iniceri și de spahii cu un sarascher 
și cu Medli-gheri hanul cel nou şi cu toată Tă- 
fărimea din Buseag, ca la şesezeci de mii, şi cu 
doi sulfani, mai cam cu toată puferea turcească 
ce era la Cartal. Şi au purces şi de la Țarigrad 
pre apă, vreo douăzeci de mii, să mearsă să ia 
Vozia de la Moscali. Inţălesând că Minih feld- 
marşal s'au depărtat cu oştile moschiceşti la ier- 
natic la Perevolocina, după ce s'au dus solii 
de la Nemirova, şi înțălesând că sânt numai 
şepfe mii de Moscali şi două mii de Căzaci, 
nouă mii de toată oaste, au socotit că or lua 
Vozia prea pe lesne, şi deci or trece şi or lua 
şi Comburul şi or frece și în Crâm asupra ce- 
lorlalţi Moscali şi or duce şi pre hanul cel nou, 
pre Medli-sheri. Şi au luat şi vreo şesezeci de 
puşce mari din lishine şi patru sute de care 
moldovineşti, de au dus sebhanaoa. Şi după ce 
au asiuns acolo la Vozia, au început a bate ce- 
fate. Şi o au bătut două săptămâni şi n'au putut 
să o ia. Şi aşa da Turcii feluri de feluri de nă- 
văliri strașnice asupra cetăţii. Şi s'au spart vreo 
douăzeci de pușci mari turceşti, încărcându-le 
mai mult preste măsură, ca să asiunsă la cetate, 
şi iarăşi pre dânșii îi omoria. 

Făcut-au Turcii un meşterşus cu nişte săcrie 
noapte, ca să se apropie de cetate, iară Moscalii 
au făcut alt meşterşus, de s'au luminat ca ziua 
cu făclii, şi au îndreptat puşcele de i-au făcut 
fărâme. Făcut-au Turcii două lagumuri şi s'au 
strins acolo mulțime să dea năvală, iar Mosca- 
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lii le-au săsit unde le pusese Turcii şi le-au bătut 
bine despre dânşii, ca să dă înapoi spre Turci. 
Și au făcut şi Moscalii două lasumuri, din cele 
turceşti alăture şi cu sauri din cele turceşti la a 
lor. Şi când s'au strins mulțime de Turci la 
lasumuri și au dat foc, iar lasumurile au dat 
înapoi şi s'au aprins şi cele moschicești, cât au 
perit mulțime de Turci. Și atunce au ieșit şi 
Moscalii cu Căzacii afară din cetate şi au început 
a-i tăia şi ei pre câţi nu-i omorisă lasumurile. 
Aşijdere sculatu-s'au Turcii cu zorba asupra ha- 
nului, zicând că sâlceava despre dânşii s'au în- 
ceput înfâi şi ei dau năvală de peru, şi Tăfarii 
nu peru, ce îmblă pre de laturi. Deci au luat 
hanul pre Tătari şi împreună cu Turcii, şi carele 
cele moldovineşti le-au umplut de stuh şi au în- 
ceput a pune pre Moldoveni de împinsea carele, 
şi Turcii cu Lăfarii după dânşii cu puşcele, ca 
să se apropie de cefafe, să bată cetatea. lar 

oscalii aşa au început a-i împroşca din cetate 
şi au ieşit şi afară și au dat o navală Turcilor, 
cât au perit mulțime şi au luat şi o samă de 
puşce. Așijdere era o zămculiță de lature de ce- 
tate şi şedea niște Moscali puţinei. Şi au îngropat 
şi Moscalii un lasum acolo şi s'au făcut a fugi spre 
cefate, iar Turcii au şi întrat înfr'acea zămculiță 
şi au găsit lasumul Moscalilor şi l-au scos. Mosca- 
lii văzând că au găsit Turcii lasumul lor, au şi 
îndreptat puşcele în zămculiță a o bate. Şi au 
perif şi acolo mulți Turci. Şi câţi n'au petit, 
le-au căutat a ieşi din zămculiță, că nu putea 
să şadă, că-i împroşca din cetate. 

Aşijdere venit-au Turcii cu vase pre apă şi 
Moscalii încă avea vase. Ce Turcilor nu le-au 
sporit nici cu acel fel, că cum au fost dând 
Moscalii din tunuri de pe apă ori din cetate, se 
şi afunda vasele turcești de se înneca, cât n'au 
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rămas nici unul. lar moschicesc nici unul nu s'au 
înnecaf. Mai pre urmă s'au sculat Turcii cu mare 
năvală asupra cetăţii, văzând că au ieşit o samă de 
Moscali din cetate. Aşa s'au pornit Turcii asupra 
Moscalilor, să-i ia în unshi, iar Moscalii s'au făcut 
a fugi asupra vaselorşi au lăsat poarfa cetății de- 
şchisă. Iar Turcii cum au văzuf poartă cetăţii de- 
şchisă, au şi lăsat pre Moscali de a-i mai sonire și 
au şi alergat la cefafe şi au începufa întra în cetate. 
Iar Moscalii i-au lăsat de au înfrat ca vro patru 
cinci mii, și au şi slobozit porţile cetății de i-au 
închis. Și așa, Moscalii fiind supuşi în cetate, 
au şi început a le slobozi focul şi din frunte 
şi din coadă, şi au început a arunca şi boambe, 
până i-au potopit de tot pre toţi. Că vrea să de 
înapoi, şi porţile cetăţii era închise. Și câţi n'au 
perif, i-au luat pre foți de srumazi. lar lurcii 
cei ce rămăsăse afară, de nu apucase se între în 
cetate, i-au şi aruncat lasumul. Atunce Moscalii 
cei din afară ce se făcuse a fugi spre vase, s'au 

şi înfors înapoi în Turci a-i omori câţi mai scă- 
pase de lasum. Aşijdere şi Moscalii cei de pre 
apă au început a-i împroşca pre carii apucase 
de se lipise de zidul cetăţii, cât nu putea să se 
mistuiască nici într'o parte. Şi au început Mosca- 
lii a-i bate şi de pe apă şi de pe uscat, cât i-au 
potopit, de au perit ca la treizeci patruzeci de 
mii de Turci şi mai bine. 

Iară în scurtă vreme au şi sosit veste de la sulta- 
nul la sarascherul la Vozia, care sultan era de 
strajă între Nipru şi între Buh, cum că vinu Moscali 
prea mulţi gre apă de la Minih feldmarşal întru 
aşiutor cetăţii. Şi aşa s'au făcut spaimă în oasfea 
furcească. Şi câţi Turci rămăsăse vii nepetriţi, 
au şi fugit presfe noapte şi au lăsat cetatea de 
a: o mai bate. lar frei patru zile de ar mai fi 
zăbovit Turcii pre loc, fofi ar fi perit. Că au 
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şi daf Dumnezeu un vicol mare, şi cum era Turcii 
răniți pre Siumăfafe, aşa zicu că într'acel câmp 
frei patru părți ar fi perit, şi o parte de ar fi 
scăpat, bine ar fi fost. 

Fost-au cerşut Căzacii la feldmatşal să-i lasă 
pe călărime, auzind că vinu Turcii la Vozia, şi 
n'au vruf feldmarșalul să-i lasă, fiind cu oştile 
la Perevoloşna. Și au sreşit că nu i-au lăsat, 
că nici un Turc sau Tăfar n'ar fi scăpat. Deci 
acel sulfan ce era de strajă la Buh, văzând că 
fusu Turcii de la Vozia, slobozit-au şi el ciam- 
bururi pre marginea Ucrainei leşeşti, de au prădat 
satele. Că aşa finu şi ei prieteşusul, ca lupul cu 
oaia şi ca cânele Vinerea. 

Grigori Vodă văzând că s'au dus Nemţii din 
oldova, scris-au cu siurământ la boierii cei 

pribegi şi la fară ce era haini să se întoarcă la 
locurile sale şi să nu poarte nici o Srijă. Şi i-au 
iertat pre toţi, numai să nu mai fusă şi alții, ca 
să ia bani. Deci s'au întors toţi la locurile sale 
şi nimică nu le-au făcut. Numai pre Constantin 
Balş medelnicerul, având măraz pe dânsul, l-au bă- 
fut la talpe şi apoi l-au slobozit. Făcut-au şi acest 
obiceiu Grigori Vodă de se bătea boierii cei mari 
la talpe turceşte. Şi pre Stetăniță Rusăt vornicul, 
fiind mai bătrân, l-au făcut sursun o lună de 
zile la mănăstire la Dobrovăț şi apoi l-au adus 
la laşi -şi l-au iertat. Şi i-au măritat şi o fafă ce 
avea, cu cheltuiala domnească, dându-o după 
Scarlatachi comisul, feciorul Lupului Costachi 
vornicul. Iar pre Răducanul, fiind nepot lui Mihai 
Vodă şi asiunsând cu cărți la Grigori Vodă, de-i 
făcea ştire ce tacu Nemţii şi ce le este sfatul lor, 
când era Nemţii la casa lui la Grozeşti pe Oituz, 
pentru aceea mai mult l-au boierit, de l-au făcut 
paharnic mare. | 

Pus-au: Turcii pre feciorul lui Racoți anume 
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ca să fie craiu în Țara Unsurească şi i-au făcut 
coronă de aur de mult pref, cu diamanturi. Şi 
i-au dat şi cinci mii punsi de bani, să-i fie de 
cheltuială și să-și facă oaste osebit de ce i-au 
rânduit Turcii şi Tătarii, Şi deci l-au pornit din 
larisrad, de au venit la Brăila de-şi sfrinse 
oaste şi se găfează. Ispititu-şi-au norocul cu doi 
sulfani şi cu Turci, de i-au frimis în Țara Un- 
gurească, ca să freacă: pre la Câmpina prin Țara 
Românească. Ce nu i-au slujit norocul, că au 
petrecut reu, precum mai sus s'au scris patima 
lor. Împăratul nemţesc înfălesând de Racoți, 
au strins toate capetele cele de frunte, pre boierii 
ungurești, şi i-au dus pre toți la Beciu, de-i 
ține acolo şi le dă de toate ce le trebuieşte. Ce 
sa mai alese, vremea viitoare va arăfa. 

Poarta turceâscă înţălesând de ce sau lucrat 
la Vozia, trimis-au de au luat pre vezirul la Ţa- 
risrad la sfat, şi nu numai pre vezirul, ce şi pre 
foate capetele turceşti. Aceste toate s'au făcut 
înfr'acesti doi ani a domniei lui Grisori Vodă, 
până la veleat 7246, la istovul lui Noiemvtrie. 

Dupre aceste așezându-se Grigori Vodă la scaun 
în lași, precum mai sus s'au scris, pus-au în laşi 
şi patru steasuri Turci şi cu patru de Lipcani, să 
ierneze cu dânsul în Iaşi, necrezând pre Moldo- 
veni. Bosate nevoi şi tuşini făcea acei Turci şi 
Lipcani bieţilor oameni carii e-a lăcuitori -în laşi 
şi la fară, că lua femei şi fete mari şi copii cu 
sila, de-şi făcea ris. Şi la drumuri își ridea şi 
prăda pre oameni. lară de iarnă aşezându-se 
Grigori Vodă în Iaşi, în luna lui Dechemvrie, 
scos-au hârt i, fruntea de tii ushi, mijlocul de 2 
ushi, coada de un ughiu, şi cărcimărit fij câte cinci 
lei de cărcimă. Şi au scos şi care pe țară, de căra 
fân şi lemne la oaste în lași. Şi fân nu se săsia 
pe aproape, că-l mâncase oastea de cu vară. Şi 
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lua și orz a cui şi săsia, fără de bani. Şi tabere 
-de care ducea la Siret de măcina, că pe aproape 
nu putea să biruiască morile, şi căra fân de pe 
la Botoşeni. Şi fiind iarna mare, le era foarte cu 
Sreu cărăuşilor, că le căzuse boii pe drumuri. 
Și lua boii a cui şi săsia şi care. Şi era mare 
supărare oamenilor, că se închisese drumurile 
de reul cărăuşilor. Şi au început şi ciuma a se 
ațița în laşi şi au ţinut vre o lună de zile acel 
omor. 

Oh, oh, oh, săracă Ţara Moldovei 'şi Ţara 
Muntenească, cum că petreceţi şi vă desmerdaţi 
cu aceste supărări la aceste vremi cumplite şi 
fără de milă de stăpânii noştri, carii sinsuri noi 
fi-am. poftit şi ţi-am aflat. Nu ne săturam de 
domni de fară, nici de măritat fetele după pă- 
mânfeni, ce ziceam că-s proşti şi săraci. Şi a- 
lersaţi la cei străini Greci, de-i apucați care de 
care să vă fie gineri, că-s cilibii şi bosați. Şi le 
dați moşii şi-i puneţi în capul mesii. lacă la ce 
am venit! Aceste adevărat că ne-au făcut cili- 
bii la toate, cu lacrimi pe obraz şi cu suspinuri la 
Dumnezeu strigând. lar altă putere, fără a su- 
spina la Dumnezeu, n'au rămas. Ia priviți pre fe- 
rile meşieșilor cum ţinu pre cei sfrăini. Le dau 
de mâncat, iar la sfat sau în capul mesii nu-i 
punu, nici îi amesfecă. Și pentru aceea trăiescu 
prosfimea lor până acmu necălcată. De-şi dau 
vr'o fată după vre un sfrăin, prea cu greu. Dar 
moşan 5%) nu-l priimescu, nici la sfat. Și pita 
ce o mănâncă, cu vârsare de sânse și cu multă 
osfeneală şi srije, şi slujbe o mănâncă străinii 
pintr'alfe feri. 

506) moşan = individ cu drepturi de băstinaş, pă- mântean”, - 
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De ce s'au mai lucrat peste iarnă de acmu de 
la Noiemvrie la velet 7246. — Vezirul cum au sosif 
la Ţarisrad, cum l-au şi mazilit şi au pus vezir | 
pre altul. Şi cum l-au pus pre acel vezir, cum au. 
şi început a rândui oasfe la Hotin şi la Tigshine 
şi pintr'alte părți pre unde era cetăţi. Şi au în- 
ceput a face mare săfire, trecând Turcii prin 
fară la Hotin şi alții de la Hotin în sios la Ti- 
Shine. Şi făcea mare stricăciune oamenilor şi 
posne pre unde lovia. Unii trecea pe Bârlad, unii 
pe Siret. Şi în Iaşi încă au iernat trii patru mii 
de Turci. Și aciia încă destule răutăți făcea. Şi 
era o scumpefe mare de pâne şi de fân, cât 
asiunsese carul de fân cu doi boi câte patru lei. 
Şi alte nevoi era multe pe fară, care, chile, ialo- 
vife, văcărit şi adăoşas preste văcărit câte un 
tult de viţă. Aşijdere şi în Țara Muntenească 
Turcii şi Tătarii au iernat şi multă pradă au 
făcut frecând prin fară la Olt, de se bătea cu 
Nemfții. 

lară de iarnă Nemţii şi Moscalii au șezut în 
pace pe la iernatec, pre marginile ţărilor lor, 
tăcând mare sătire. lar hanul din Bugeac s'au 
sculaf în luna lui Ghenarie şi s'au dus la Crâm, 
nefiind Moscalii în Crâm, şi de acolo s'au sculat 
şi au sfrins oaste pe cine au putut, ca la 80.000 
amestecați Tătari şi Turci, şi s'au dus în pradă 
la slobozie spre Harcov. Şi i-au fâlnit Moscalii 
pe drum şi i-au biruit. Şi abia au scăpat hanul 

„cu vreo patru cinci mii de oasfe, lar Moscalii 
le-au luat toți robii ce-i luase de la dânșii, că le 
stătuse caii în ceambur, şi i-au fot sonit până 
în Crâm. . 

Mihai Vodă pre acea vreme era la închisoare, 
că-l pâria Muntenii să dea 7000 pungi de bani. 
Şi au şezut la închisoare unsprezece luni şi apoi, 
fiind acesta vezir ce mai sus s'au scris, fiindu-i 
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prietin, l-au scos de la închisoâre. Iară la acea vreme fiind şi doamna lui Grisori Vodă la Ţa- risrad cu fiu-său Scarlat beizade, au făcut nuntă și au luat pre o fiică a lui Mihai Vodă, care mai sus s'au pomenit că au fost losodifă. Şi în luna lui Ghenarie la Bobofează au făcut nunta, iară Grigori Vodă au făcut veselie pentru fiu-său în aşi o săptămână cu foți boierii. 
Acesfe foate s'au făcut până la zi înfâi a lui pril. lar când au fost în luna lui Maiu în trel- zeci și una de zile, într'o Mercuri la patru ceasuri de zi, s'au făcut un cutremur mare. Şi au ţinut mai ca un civert de ceas acel cutremur şi au căzut în lași mănăstirea Golia. Şi multe case şi mănăstiri au căzut atunce în Sios, Răchitoasa şi alte mănăstiri la Focşeni şi pre aiure. Și s'au cutremurat pământul în câteva rânduri şi au finut acel cutremur mai vre o lună de zile, nu- mai s'au cutremurat mai cătinel, Şi s'au început în laşi mare omor de ciumă şi au finut toată vara şi foamna până la luna lui Dechemvrie. lară Grigori Vodă au ieşit din laşi la Socola în - fundul văii, de au șezut acolo toată vara cu, corfu- rile cu ordia. Şi au început şi în ordie a pica câte un om de ciumă. Şi deci s'au mutat şi Vodă despre foamnă cu ordia la Țuţfora, ca să se mai răcorească de boală, 
Vezirul s'au rădicat cu mulțime de oaste, frei sute de mii, şi au purces spre Niş asupra. Nemţi- lor. Şi au făcut oaste în trei părți. Pre unii i-au pornit cu Racoți pe Dunăre în sus şi cu Tătarii, de au luat Țara Oltului şi alte pălănci ce era pre Dunărea. Şi se silia să treacă în Ţara Unsu- rească, şi nau putut să răzbească de Nemfţi şi sau apucat a bate cetatea Ruşava. Alţii şedea împrotiva faberii cei mari nemţeşti şi au bă- tut-o toată vara. Şi nu putea să o dobândească 
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şi peria Turcii. Ca frunza pica de pre Dunărea 
în gios, de le aducea Dunărea trupurile, pre la 
Brăila, pre la Gălaţi, pre la Smil, și-i prindea 
oamenii morți, de le lua borfele de pre dânşii. 
Tă fiind Ruşava în osfrovul Dunărei şi dând 
Turcii năvală pre apa Dunărei, iar Nemţii din 
cefate îi tot prăvălia, de se înneca în Dunărea. Şi 
câteva mii de Turci au petit atunce la această 
cetate. lar despre foamnă văzând Nemţii cei din 
cetate că asiufor lor alți Nemţi nu le .mai vinu 
de nicăiri, şi bucatele li se stârșia şi Dunărea 
încă scădea şi foafă sreimea Turcilor sfa prin 
presiurul cefăţii, sau închinat cu o mie şi cinci 
sute de Nemţi. Atâţa Nemţi au fost numai în 
Ruşava. 

Și ieşind sheneralul din cefafe, l-au îmbrăcat 
vezirul cu caftan, zicându-i vezirul: „Aferim slusă 
bună şi crezută! Macar de sar afla om harnic 
şi drept ca fine şi la împărăţia noastră, cu pu- 
fină oasfe să sfea să se bată cu atâta putere 
atâta vreme!” Şi făcându-i mare cinste shene- 
ralului, l-au slobozit dinpreună cu fofi oamenii 
lui, de s'au dus la tabăra cea mare nemfească 
cu surle şi cu dobe. lar după ce au mers shene- 
ralul în oastea cea nemțească, încă mai mare 
cinsfe au dobândit. Zicu unii cum să fie dat 
vezirul bani gheneralului să se închine. Şi să 
fie fost cu ştirea împăratului nemțesc şi vezirul 
încă să-și facă obraz despre împăratul tur- 
cesc. 

lar tabăra cea mare nemțească era între niște 
bălți la loc fare, iar Turcii nu cuteza să marsă 
la dânșii și Nemţii aşijdere nu cuteza să marsă la 
Turci. Şi așa au șezut oştile până în toamnă, 
fără cât se lovia câte o sfrajă. lar despre toamnă 
s'au dus vezirul la Ţarisrad cu acea isbândă. 
Și s'au împrăștiat la iernatic oştile, şi cele turcești 
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şi cele nemfeşti. ' 
lar dincoace despre Moscali au rânduit în- 

fr'acea vară pre un sarascher cu oasfe la Tishine 
şi altă oaste au mers de la Hotin şi de aiurea, 
ca la optzeci de mii, şi cu Tătarii Buseasului, ca 
la şesezeci de mii de oaste, de sta pe Nistru de 
aştepta pre Moscali. lar Moscalii s'au făcut în 
două părți. O samă cu Leisu sheneralul s'au dus 
în Crâm, o sută mii oaste, şi s'au bătut acolo 
cu hanul Crâmului şi cu şesezeci mii de Turci ce 
era cu căpifan-paşa. Şi i-au fot bătut pre Turci şi 
pre Tătari. Şi au prădat Crâmul şi l-au ars în 
vreo patru luni și apoi au ieşit din Crâm, Şi au 
lăsat Crâmul şi s'au dus la ceealaltă oaste la 
Perevoloşna, unde era Minih feldmarşal. Și s'au 
făcut ca la trii sute de mii de oaste şi au tot 
şezut foată vara şi apoi sau pornit pre la Sânt 
Ilie spre Nistru prea încet. lar Tătarii şi cu o 
samă de Turci călărime le-au ieşit înainfe şi-i 
fot zăhăia prin presiurul oştii, de le lua oamenii 
de pre la iarbă, iară să le stea împrotivă nu putea. 
Se ispitia câte odată şi pica ca perile Turcii și 
Tătarii. Și aşa s'au apropiat cale de patru cea- 
suri de Nistru fabăra c& mare, iar fruntea oşfii, 
ca douzeci de mii de oaste Moscali şi cu o samă 
de Căzaci, au asiuns la Nistru la Calanca din 
sios de Raşcov, unde era de această parte şi: sa- 
rascherul cu toată inicerimea. Şi au început 
Moscalii a-i împroşca fare din puşci şi din bombe 
de piste Nisfru, cât nu putea Turcii să se mistu- 
iască nicăiri pre de această parte de Nistru. Și 
aşa au fost oștile patru zile, Marţi, Mercuri, Gioi, 
Vineri, Moscalii de ceea parte de Nistru şi Turcii 
dincoace de Nistru. lar apoi Vineri noapte spre 
Sâmbătă le-au şi venit Moscalilor ocaz de la 
Minih feldmarșal să se întoarcă înapoi. Şi s'au 
şi întors noaptea la obuzul cel mare, unde era şi 
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Minih feldmarşal. Şi au purces Moscalii iarăşi 
înapoi cu foţii la Buh. Şi murindu-le caii şi boii, 
fiindu-i toată vara în ferbinteală la Buh, nu 
avea cu ce frase puşcele cele mari şi proviantul. 
Şi au îngropat acolo în câmp cinci sufe de care 
cu Slonfuri de puşci şi de combarale, osăbit de 
făină şi de posmasi şi de alte bucate ce le-au 
lepădat pre câmp. Și după ce au asiuns la Buh, 
au friimis Minih feldmarșal şi au rădicat şi 
oastea ce era în Vozia. Şi i-au dat foc şi Com- 
burului iarăşi. Şi au venit la dânsul și au purces 
cu foţii la iernatic la Perevoloşna. Iară Turcii îni- 
ceri vra să treacă să asiunsă pre Moscali, iar sa- 
rascherul nu-i lăsa să treacă Nistrul, neavând 
ferman, cât începuse inicerii cu zorba, precum 
li este obiceiul lor, ca “să omoare pre sara- 
scherul. 

De mirat lucru este cum așa lesne se întoarseră 
Moscalii înapoi şi stricară şi Vozia și Comburul 
şi sarascherul încă nu lăsa să treacă inicerii după 
dânşii să-i sonească. Unii zicu să fie fost dat 
sarascherul mulți bani lui Minih de s'au întors, 
iar alții zicu că s'au temut Minih de ciumă, să 
nu i se împle oasfea, că dincoace muria de ciumă, 
iar alții zicu că sânt faptele Franţuzului, fiind 
un fecior a lui Minih la craiul franțuzesc de 
slujia, iar unii zicu că-i era srijă lui Minih pentru 
Tara Moldovii, să nu ieie Turcii şi Tătarii pre 
Moldoveni în sabie şi în robie, că aşa se lăuda 
Turcii. Şi se cerea şi la sarascherul să le dea 
voie, cum vor vede că trecu Moscalii Nistru 
încoace şi de nu le vor pută sta împrofivă 
Moscalilor şi nu-i vor pută sprijini, să şi sloboadă 
pradă în fară. lar pentru Vozia această pricină 
au fost, zicând Minih cum că un an de când au 
fost luat Vozia şi ciuma dintr'însa n'au fost mai 
ieşit, cât mai bine de douăzeci de mii de oaste 
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sau topit într'însa şi pentru aceea o au sfricat 
şi au scos oastea dintrînsa. De nu-s niscai fapte 
cu vicleşus a lui Minih, vremea viitoare va arăta 
adevărul. 

Impăratul turcesc înțălesând de acest lucru, 
cum că n'au fost vrând sarascherul să lasă pre 
iniceri să sonească pre Moscali, s'au mâniat foarte 
rău pre sarascherul şi l-au făcut sursun şi au 
pus pre alt sarascher, pre anume Veli pașa, 
vestit de viteaz bun, că au fost arătat mare în- 
drăznire la Moscali. Şi au tăiat împărăția atunce 
patru paşi și au mazilit şi pre sultanul de Bu- 
Seas, căci nau mers după Moscali să-i sonească 
peste Nistru. Că ei au fost bucuroşi că s'au dus 
Moscalii şi s'au fost femând să nu facă vre un 
meşferşus să se înfoarcă. 

Tof întru acelaş an 7246, la Noiemvrie, murit-au 
şi Racoți, feciorul craiului unguresc, de care s'au 
pomenit mai sus, la Dunăre. Pre carele îl pu- 
sese Turcii la Udriiu să fie craiu în Ţara Unsu- 
rească, dar nu i-au slujit norocirea. 

Tot întru acelaş an 7246, de toamnă, venit-au 
capesilar-chihaiesi de la împărăție cu poroncă 
la Grigori Vodă ca să marsă la Nistru, să rădice 
puşcele ce le însropase Moscalii, să le ia să le 
ducă la Tishine. Şi s'au dus până la Nistru 
şi au friimis de au încărcat tof, cu mare frică 
să nu-i lovească Căzacii. Dar n'au avut nici o 
primejdie şi au încărcat cinci sute de care de 
Slonțuri şi de cumbarale, precum mai sus s'au 
scris, 

Grigori Vodă au îmblat pe la Soroca, pre la 
Raşcov, pre de această parte. de Nistru, şi pre 
la Orheiu, de s'au primblat să vază locurile țărei. 
Și pre urmă de la Orheiu n'au venit în Iaşi, 
că muria prea reu de ciumă, ce au trecut la sat 
la Deleni în ţinutul Hârlăului, la vornicul Ior- 
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dachi Cantacuzino Deleanul, şi au şezut acolo 
până în zi înfâi a lui Dechemvrie. Şi apoi înţă- 
lesând că au mai potolit Dumnezeu focul ciu- 
mei, s'au dus la Iaşi la scaun. lar nevoi în fară 
era multe, de chile, de ialovițe, de care şi de 
alfe nevoi nespuse, tot ieşite pe catastizile 
banilor hârțiilor ce fusese de primăvară. Ca şi 
la Duca Vodă cel Bătrân, ce ieşia pre banii hâr- 
fiilor, așa şi acmu au fost. Oamenii de vară se 
bejenise la munți, la păduri, de frică să nu prăde 
păşânii fara. 

Leşii au avut pace pre acele vremi. Numai în 
Ucraina, pre unde au fost şleavul Tăfarilor, au 
avuf oarece stricăciune de Tătari. Franţuzului 
i-au fof îmblat oamenii lui să facă Turcilor pace 
despre Moscali şi despre Nemţi. Cazilbaşii încă 
au avut pace întru acel an cu Lurcii. 

Aceste foafe s'au lucrat într'acest an de la 
Noiemvrie la velet 7246 pâr'50) [a istovul lui 
Noiemvrie la velet 7247. $ ce sa mai lucra, sa 
scrie la rândul lui. Iară acum, am început a scrie 
că în anul 7247, după ce au mers Grigori Vodă 
în laşi, ciuma s'au potolif.. Nevoi tot au ţinut în 
fară, precum scrie mai sus, 

Pre hanul şi pre vezirul i-au chiemat la sfat 
la Țarigrad. Ci pre vezirul l-au schimbat şi au 
pus vezir pre altul, iar pre hanul l-au trimis de 
au șezut toată iarna în Bugeas, până în primă- 
vară. lar de primăvară s'au dus în Crâm, Și au 
mers şi un podsheaz fătăresc la Moscali, dar 
puțină pasubă au făcut; mai mulți au peritei 
ăfarii. i 

lară de primăvară au purces vezirul cu câtă 
putere au avut, ca-la trei sufe de mii de oaste 

507) pâr' == pân' (pâră — până). 
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şi mai bine, şi s'au dus asupra Nemţilor la Beli- 
Srad. Şi Nemţii încă au strins fabăra lor acolo, 
ca la nouăzeci o sută de mii de Nemţii, mai de- 
parte de Belisrad. Şi au tăcut şanţ şi sta acolo 
de aştepfa pre Turci, cale de şepte-opt ceasuri 
de la Beligrad. 

După ce sau apropiat Turcii de oastea cea 
nemțască, iar Nemţii au ales optsprezece mii 
de Nemţi oaste din tabăra lor şi i-au trimis să 
lovească pre Turci noaptea fără de veste, să-i 
sparsă, înțălegând că nu sânt Turci mulți. lar 
Turcii au fost prins limbă că vinu Nemţii şi au 
fost stând sata. Şi cum au sosit Nemiţii, cum 
i-au şi împresorat Turcii, fiind mulți. Deci. Nemţii 
văzând așa, au mai ales douăsprezece mii de 
oasfe şi au trimis după cele optsprezece mii, ca 
să le de asiutor Dar nu le-au fost nici de un 
asiutor, că când au sosit ei, au şi început Turcii 
a-i sparge. Și aşa au purces Turcii asupra taberii 
cei mari nemfeşti, băfându-i pre Nemi până ce 
i-au băgat în tabără. Dar prea pu,ini au scăpaf. 
Și aşa dând năvală Turcii şi taberii cei mari, n'au 
putut să stea împrotiva Turci'or. Numai ce le-au 
căutat de au lăsat şanţul şi s'au supus supt ce- 
tatea Belisradului, de se apăra de Turci, că-i în- 
cunsiurase Turcii pre Nemţi de toate părțile 
şi nu le venia agiutor de nicăiri. lar mai pre 
urmă le-au fost venit Nemţilor asiutor de la 
colesatori cinzeci şesezeci de mii de oaste. Nu- 
mai fiind ciumă, nu cufeza ceielaltă oaste de la 
colegafori să mearsă la oastea cea nemfească, 
ce sta mai departe, cale de două frei zile. 

Și așa câteva zile apărându-se Nemţii de supt 
cetate, au stătut solii la pace. Că nu știa Nemţii 
că au fost luat Moscalii la acea vreme Hotinul 
şi ce se lucrasă în cesfe părți, fiind încungiuraţi * 
de Turci. Şi se temea Nemfii să nu mearşă Turcii 
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- şi în Ţara Ungurească, să nu se turbure şi Ungurii 
asupra lor. Ăşijdere şi vezirul, viindu-i veste 
dincoace despre Moscali că au luat Hotinul, au 
făinuit şi au făcut mare veselie cum că au bătut 
Turcii pre Moscali la Hotin. Şi auzind Nemţii, au 
făcut pace. lar precum s'au făcut pacea, s'a 
scrie la rândul seu. 

Moscalii de primăvară cu Leisu sheneralul cu 
optzeci mii oaste, şi cu. Calmăşi şi cu Căzaci 
şi cu Moscali, sau dus asupra Crâmului și au 
avut acolo în Crâm în două frii rânduri războiu 
cu Turcii şi cu Tăfarii. Şi s'au rănit şi hanul 
şi au murit acolo în Crâm. Și Turcii acmu de 
iarnă, după ce au făcut pace, au pus pre alt han. 
lar Moscalii s'au întors din Crâm înapoi, nestă- 
'pânind nici o cetate din Crâm. Ce numai au sfri- 
cat Crâmul prea rău întru acesti patru ani ce 
mai sus scrie. 

Minih feldmarșal de primăvară au purces de 
la Chiov pin Țara Leșească drept asupra Hoti- 
nului, pre la Nejiboje şi pre la Cameniţă, cu o 
sufă şi douăzeci de mii de oaste moschicească, 
cu Donţi şi cu Calmăşi şi cu căfane. Şi au venit 
pre încet foată vara până la Hotin din Ţara 
Căzăcească prin Ţara Leşească şi numai la Nistru 
au zăbovit mai bine de două săptămâni. Și au 
trecut Nistrul pre din sus de Hotin, prin ţinutul 
Cernăuţilor, pre la un sat ce se chiamă Giansăul, 
pre la Vasileu, şi pre la alt sat mai pre din 
ios ce se chiamă Mitcăul. Purces-au și pre 
dincoace Veli paşa sarascherul, şi cu doi frii 
pași şi cu vro douăzeci. de mii de oaste Turci, 
şi sulfanul cu vreo treizeci de mii de oaste Tăfari. 
Și era şi la Hotin vro şepte opt mii de Lipcani 
şi era şi câteva mii de spabii. Şi era și capesilar- 
chihaiesi împărătesc cu bostanşii 5%) și Colceag 

508) bostangiu == „soldat pedestru din garda sultanului. 
care avea să îngrijească şi de erădinile saraiului”. 
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paşa cuinicerii cetăţii Hotinului. Șipână a frece 
Moscalii Nistrul, le-au ieşit și Tătarii cu Turcii 
înainfe peste Nistru asupra cefăţii Camenifei, 
de n'au isprăvit nimică, că i-au băfut Moscalii 
prea rău. ” 

După ce Moscalii s'au pornit de la Nistru 
asupra Prutului, pre la un sat ce se chiamă 
Zestavna şi pre la alt sat ce se chiamă Sobraneţ, 
Turcii şi cu Lipcanii le-au tot dat năvală Mosca- 
lilor, dar au perit Lipcanii mai toţi. Şi cât s'au 
zăbovit Turcii pe acolo, iar Căzacii şi cu Calmăşii 
şi cu căfanele au prădat marsinea Țării Leşeşti 
şi aceste fârsuri anume Horodica, Snetinul, Cu- 
turile, Tesmeniţa. Şi până la Stanislav au asiuns 
de au prădat. Şi purcesând Moscalii de la So- 
braneţ, au luat în sios pe Prut. Și agiunsând la 
un saf ce se chiamă Giuşca, au frecut codrul pre 
la Stanihorci, pre din sus de un sat ce se chiamă 
Boianul, şi s'au întors pe supt codru pre la 
Rărencea. Şi acolo iarăşi au avut răsbo:u Moscalii 
cu Turcii şi iarăşi au bătut Moscalii pre Turci. 
Și de acolo de la Rărence au purces Moscalii 
tot pe supt codru pre la un sat ce se chiamă 
Grozniţă şi de la Grozniţă tot în sios pe supt codru 
până la ordia turcească, unde era saraschetrul 
Veli paşa cu pedestrimea şi cu călărimea, cu 
câtă pufere avea. 

Și asiunsând Moscalii acolo în şeptesprezece 
zile a lui Avsusf, în anul 7247, într'o Vineri, cum 
s'au fimpinat Moscalii cu Turcii, şi au începuta se 
hărăți șia se lovi oștile. N'au putut Turcii a sprijini 
focul Moscalilor şi s'au şi spăriat. Şi au început a 
fugi Turcii carii încotro au putut. Veli pașa sara- 
scherul şi cu o samă de Turci şi cu sultanul cu Tă- 
tarii au fugit în gios pre Prut, iar Colceas paşa 
au înfrat cu o samă de Turci în cetafe. Iar Minih 
feldmarșal n'au vrut să lasă pre Moscali să $o- 

463



nească pre Turci, temându-se să nu facă Turcii 
vr'un meşferșus, şi au șezut Moscalii toată zioa 
întru acel loc unde bătuse pre Turci. lar Turcii 
din Hotin, dacă au văzut că i-au bătut, şi-au fot 
scos muierile şi copiii, carii cum au putut în- 
fr'acea zi, şi s'au dus în sios asupra Tighinei, 
Deci a treia zi Minih feldmarșal apropiindu-se 
de Hotin, în nouăsprezece zile a lui Avsust într'o 
Duminică, i-au şi ieşit Colceas paşa înainte şi i-au 
închinat cetate Hotinul. Și au purces feldmar;al 
Minih şi cu Colceas pașa împreună şi au întrat 
în cetate în Hotin. Şi au luat pre toţi Turcii robi, 
iar pre păşoaia lui Colceas paşa au slobozit=o, 
şi au purces de s'au dus în jos, lar pre Colceag 
paşa și pre alţi Turci pre toți i-au pornit la 
Mosc robi. Şi au zăbovit Moscalii câteva zile 
la Hotin şi au întors şi câteva mii de oaste 
înapoi, înțălegând că se turbură Şvezii şi Leşii 
asupra lor. Și dupre aceea au purces Moscalii 
în jos pre Prut. 

lară Grisori Vodă încă era rânduit de la 
Poartă cu Sară Mehmet pașa să mearsă la Cer- 
năuţi, să ţie calea Moscalilor la Nistru, să nu-i 
lasă să freacă despre acea parte. Și au făcut şi 
patru cinci mii de oaste Turci şi Moldoveni 
şi sau dus în sus până Ja Levărda din sus de 
Bofoşeni. Apoi înfălesând că nu-i putință a-i 
sprijini pre Moscali, au mers la Prut la Bosdă- 
neşti. Și apropiindu-se Moscalii de Hofin, s'au 
întors la Drăsşani, de au șezut acolo până ce 
au luat Hotinul şi au trecut şi sarascherul în 
jos. Atunce au venit și Grigori Vodă la Iași la 
Galata cu urdia, puind străji bune. Apoi prinzând 
veste din sfrăji că s'au pornit Moscalii în jos 
pre Pruf, au pus caimacami pre Sandul Sturza 
vel losofăt şi pre Iordachi Cantacuzino Deleanul 
vel vornic de fara de fios, şi el au purces în 
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gios cu câţi boieri s'au fâmplat cu dânsul. , ară Minih, după ce au asiuns la Işnovăț, au pornit oastea cea ușoară, călărimea, Donţi, Cal- 
măşi, cafane şi cu o samă de drasuni, două frii polcuri, înainte cu Constantin Cantemir şi cu Di- mitrașco Cantemir, feciorii lui Antioh Vodă, fiind acolo la Moscali însfrăinați. Deci au şi purces pin fară strinsând proviant şi bucafe turceşti. Unde Săsia, lua. Şi cai de a cuiși săsia, turceşți şi boierești, pre foți îi lua, că le slăbise caii. Deci Dimitraşco beizad& maior au luat pre supt munte pre la Suceavă şi în sios muntele a prăda până la Bacău şi s'au întors la Iași cu mult duium, iar frate-său Constantin Cantemir, ce era 'bri- Sadir, au luat de la Işnovăţ Jijia în jos şi pre la Botoşeni şi au răpezit podsheaz două mii de oasfe, să prindă pre Grisori Vodă. Și au mers podsheazul pe Bahluiu în Sios, au trecut Bah- luiul pre la Căcărăzeni și au luat pre la Şanta şi au frecut codrul la Vasluiu, şi de acolo s'au întors înapoi, că se temea de Tăfari, Grigori Vodă luând veste. din Roşiezi s'au dus în sios spre Gălaţi.. Deci Constantin beizade au venit fof jăcuind până în Iaşi şi au întrat în lasi în anul 7248, Septemvrie în două zile, într'o Duminică, Și i-au ieşit înainte mitropolitul şi cu caimacamii şi cu alți boieri carii se mai tâmplase şi cu călu- Sări şi cu nesufitori. Cu toții i-au ieşit înainte de laturea târsului despre munfenime, despre Copou, şi i-au închinat cheile țării şi steagurile slujitorilor. Şi s'au. împreunat cu mare bucur'e mersând prin lași, petrecându-l boierii până la Frumoasa. Și s'au așezat acolo cu oasfe. 
lară Minih feldmarșal au trecut Prutul pre la Işnovățu în ceasta parte şi au fot venit pre Prut în gios, făcând ocopuri, cale câte de cinci şese ceasuri unul de altul. Și de la Podul lui 
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Gherman au lăsat obuzul cel mare să treacă 
Prutul, iar în ceea parte, şi el cu vreo zece mii 
de oasfe au venit drept în Iaşi. A doua zi Luni, 
Septemvrie în trii zile, au înfrat în laşi şi i-au 
ieșit înainte mitropolitul Antonie şi cu caima- 
camii şi cu alți boieri carii se mai fâmplase, fă- 
cându-i mare cinste până l-au adus în curțile 
domneşti. Şi au șăzut în laşi o săptămână. Şi cât 
au șăzut în Iași, în toate zilele chiema pe mitro- 
politul şi pre caimacamii şi pre alți boieri şi-i 
punea la masă de-i cinstia. 5 au îmblat siur 
împregiurul târgului, de au ales loc de ce- 
tate. Şi au pus semne şi au rânduit sal- 
dați şi salahori de au început a săpa, de au 
făcut şanţ şi tabii, băşti de pământ, numai 
n'au apucat a le şăti. Și au lăsat pre un she- 
neral-maior, pre anume Petri Şipon, şi cu un 
polcovnic, cu vreo două frii mii de oaste, ca să 
tie de pază târgului. Şi au rânduit şi pre alt 
Sheneral, anume Levendal, să marsă la Sura 
Jijiei, să facă şi acolo ocop şi n'au apucat a-l face, 
Aşijdere şi în Târgul Frumos şi în Roman îa- 
răşi au lăsat oaste şi au făcut ocopuri, şi n'au 
apucaf a le face nici acele să le sătească. Şi au 
dat şi aceste poncturi Moscalii ţării şi au pus 
pre Sandul Sturza losotătul şi pre Iordachi Can- 
facuzino Deleanul vornicul iarăși ei să fie caima- 
cami, mai mari senatori, până se va alese cum 
va mai fi. 

Poncturile ce au dat Minih feldmarşalul țării: 
1. Să fie Moldovenii credincioși cu toată inima 

împărăției Rusiei. 
2. Să nu aibă Moldovenii respundenţie cu 

nepriefenii împărăției Rusiei. 
5. Boierii pribegi cu Grisori Vodă să se în- 

foarcă toţi până într'un an, iar carele nu s'ar în- 
foarce până la anul, să nu aibă iertare. 
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4. Douăzeci de mii de oaste să ierneze fara şi 
să o hrănează5%). Şi să şadă prin fârsuri pre 
unde s'ar socoti. 

5. Trei mii de salahori să nu lipsească peste 
- toţi anii, să lucreze pre la cetăţi la ce ar trebui. 

6. Pentru oamenii de oaste ce vor fi bolnavi să 
cheltuiască cu dânşii la aptică510). Să le dea 
ofef şi usturoiu, 

7. Ofiţerilor ce vor fi cu acele douăzeci de 
mii de oasfe, iarăşi să le dă ce le-ar trebui. 

8. Moscal, Grec sau alţi oameni străini să nu 
încapă nici la: o diresătorie în fară, ce numai 
cu nesuţitorie. 

9. Câţi boieri şi câţi slujitori ce n'or fi la 
vre o diregătorie, să încalece să marsă cu toţii 
la oaste. Şi leafă să le dea împărăția, iar birul 
şi nevoia fărei, ce le-ar fi partea să-şi dea. 

10. Nouăzeci de pungi de bani să dea poclo- 
nul lui Minih acmu. | 

11. O sută de pungi de bani să dea masa lui 
Minih în toţi anii. (Carii bani făcea douăsprezece 
mii de salbini de aur unsureşti. Galbănul îmbla 
patru lei pre această vreme). 

12. Nime să nu tăsăduiască bucate sau haine 
sau bani furceşti sau greceşti, că cu capul vor 
da samă. 

Aceste poncturi au dat Minih boierilor şi le-au 
zis că de nu vor priimi așa, a da foc târgului. 
Şi i-au făcut cu deasila de au iscălif, că se 
fâmplase şi boierii de nu se învoia, Și au iscălit 
foți. Care mai pe urmă veți vedea la ce au 
venit cinsfea lui Minih. Că vinul celunguresc dulce 
s'au făcut venin amar, şi risul plâns, şi voia cea 
bună groază şi frică, și—oh, oh, oh! — bogăţia 
sărăcie şi lipsă şi blăstăm şi osindă vecinică, 
neuitată şi neînchiegată. 

509) hrănez — hrănesc. 
510) apfică = , farmacie, spițerie”. 
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lar Minih feldmarşal purcesând din laşi Luni 
Septemvrie în zece zile, au poftit pre boieri şi 
pe mitropolitul de l-au petrecut până piste Prut 
la Zasarancea. Şi acolo au tocmit oastea și- 
rasuri, de o au văzut boierii. Și mitropolitul au 
făcut o. sfeştanie şi au blasoslovit oastea şi au 
stropit-o cu ashiazmă, şi au dat şi din tunuri. 
Şi s'au dus la corturi și i-au cinstit toată ziua, 
dând din tunuri. Şi le-au dăruit caimacamilor 
câte două sute ushi de aur, salbini de aur unsu- 
reşfi, şi mitropolitului frei sute. Şi apoi s'au în- 
fors boierii şi mitropolitul la Iași. 

Iară Minih au rânduit: al doiele rând pre Di- 
mitraşco beizade cu căfanele şi cu Căzacii şi cu 
Moscalii să mearsă să prindă pre Grisori Vodă 
de la Şerbăneştii cei de pe Siret, înfălesând că 
esfe acolo. Şi au purces şi s'au dus fot pre Siret 
în Sios până aproape de Şerbăneşti. Iară Grigori 
Vodă prinzând de veste, au trecut Siretul cu mare 
spaimă noaptea pre o ploaie şi au fugit spre 
Brăila. lar Dimitraşco beizade n'au cutezat să-l 
Sonească, ce s'au întors înapoi și au lovit Focşe- 
nii, şi cei de ceasfa parte şi cei de ceea parte, 
de i-au prădat, de au rămas oamenii cu peile, 
numai cu sufletele. Şi au lovit şi pre la Mira, 
de au luat pre Lupul asa şi pre socru-său mifro- 
politul Nichifor Sidis. Şi au dus pre Lupul la 
Minih feldmarșal, având el respundenţie mai 
înainfe vreme cu Minih, când era sărdar la Or- 
heiu cu poronca lui Grisori Vodă. 

Iară pre Consfantin beizadt l-au rânduit cu 
oasfe cătane asupra Huşilor, ca să sfea în prejma 
Tătarilor. lar Minih de la Prut au purces asupra 
Tishinei. Şi au frecut codrul şi au ieşit în fundul 
Bâcului şi au luat în sios pâr' lângă Bărăsan, ce 
şăd călăraşi întru acel sat. Şi acolo l-au asiuns 
cărți de la solii franțuzeşti că au făcut pace, deci 
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să se întoarcă înapoi. lar în Tishine din Turci 
mai nime nu rămăsese şi tot fugia. Și Tătarii 
încă era morți de frică şi începuse a asiunge 
să se închine. 

lară Minih întorcându-se cu obuzul înapoi, 
scria la caimacami că s'au întors înapoi, că se 
apropie iarna, iar pace nu s'au făcut, ce se poarte 
de srijă pentru oastea ce este în lași şi la Roman 
şi în Târgul Frumos, că el merse ja Hotin şi pe 
marginea Ţării Leşeşti să ierneze. Și au şi în- 
fors pre atamanul*:1) Donţilor şi cu vahmistru. 
Și mersând prin Roman, au luat şi pre ceealaltă 
oaste, care sau făcut ca vro opt mii de oaste. Şi 
au purces în ios spre Focşeni şi au trecut în 
Ţara Muntenească, prădând și jăcuind până la 
Câmpina. Şi de acolo n'au cutezat să vie înapoi, 
să nu le iasă Turcii înainte de la Brăila, ce au 
frecut în Ţara Ungurească. Iară Minih au tot mers 
în sus până la Hotin şi au şăzut câteva zile la 
Hotin. Și tot scria cărți cu scârbă la caimacami 
să poarte de srije pentru proviant, să nu se mai 
potrivească lui Grisori Vodă, că nu este pace. 
Și scria şi la Petri Şipon sheneralul, ce era în 
laşi, să zapciiască pre caimacami pentru banii 
poclonului lui. 

Trimis-au Grisori Vodă atunce pre un posftel- 
nic cu carfe la caimacami cu ştire că s'au făcut 
pace, iar sheneralul din laşi au trimis pre acel 
posfelnic cu carte la feldmarşal la Hotin. lar 
teldmarşalul l-au pus la caraul şi s'au mâniat 

„şi au trimis de au stricat casele domneşti de la 
Frumoasa. Şi au căzut şi caimacamii în mare 
prepus despre Minih, iar mai mare prepus era 
pre vornicul Iordachi Cantacuzino Deleanul, fă- 
cându-l şalvir?!2) cu două fețe. Deci şi caima- 

511) ataman — „căpitan de Cazaci”, 
512) șalvir == „înşelător, şarlalan, escroc”, 
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camii se spăriese și se mira5!3) ce or face, că 
pusese bani pre nesuţitori şi pre alte bresle şi pe 
fară și nu pufea scoafe. Și pin fară nu putea 
îmbla să strinsă banii, că fara era bejenită şi 
plină de tălhari de oaste. Şi carii încotro vrea 
merse trimiși de caimacami, venia desbrăcați şi 
jăcuiţi de oșteni, şi unii și tăiați, iar din finu- 
furile din sios nu putea să ia bani de Grigori 
Vodă. 

Venit-au atunce şi Constantin beizadă de la 
Huşi la' Iaşi, să fie şi el împreună cu boierii se- 
nator. Şi au lăsat acolo la Huşi o samă de căfane 
sfrajă, iar Tăfarii i-au lovit și au perit vreo. 
frii sute de cătane şi mai bine. lară mai apoi 
văzând heneralul ce era în laşi că nu plit 
nescu boierii caimacami banii poclonului şi a me- 
sii lui Minih, au pus zecuţie511) câte patruzeci 
de saldaţi pre la gazdele caimacamilor de-i sfră- 
juia. Şi când vrea merse boierii caimacami la 
Sheneral sau aiurea, fot cu saldați de caraul 
mergea. 

lară mai pre urmă venit-au poroncă de la 
Minih la sheneralul Petri Șipon să se rădice 
din lași cu oaste şi de pintr'alte fârsuri, să vie 
la Hotin şi să ia şi pre boierii caimacami cu ca- 
raul, de nu vor fi plinit banii. Și s'au sătit 
şi au purces din laşi. Şi au început Moscalii la 
purces a căuta în foafe mănăstirile bani şi odoare 
şi n'au prea găsit, iar haine n'au luat. lar sre- 
cești, turceşti au luat de pre unde au găsit şi a 
unora ce era slugi lui Grisori Vodă. Mai mult 
Constantin beizade le lua el. Iar pre la fară au 
prădat tot şi au jăcuit şi bucate și borfe. Şi s'au 
pornit Moscalii o samă din Iaşi, Octomvrie în 

513) u se mira= a fi nedumerit, a nu ştie, a nu in: 
jelege, a-i sta cuiva :mintea în loc”. 

914) zecuţie = „execuţie, sechestru”. 
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friisprezece zile. ară bieţii oameni săraci era 
închişi prin mănăsfiri şi cu afâta sroază. Numai 
Dumnezeu tot nu s'au îndurat de istov, că au 
şi sosit oasfe de la Grisori Vodă cu Toader 
Păladi vel visternic şi cu Sară Mehmet paşă cu 
Lipcanii, trimişi înainte de Grisori Vodă din 
braniște. Și cum au sosit, cum au început a nă- 
văli și a întra în fârs. Şi au început a-i prinde 
pe cătane şi a-i lua cu caiuşurile5i5) de srumazi 
pe lângă cai. Şi-i făcea să plătească ce au băut. 
Și oca cea de vin se întorsese în sânse şi în 
bătaie, şi au sărit şi oamenii de ajuta Lipcanilor 
a-i prinde. 

lară Sheneralul Petri Şipon văzând că au 
prins mulți Moscali Tăfarii, încă şi pe un poru- 
cinic, au scris la paşa şi la Păladi să-i sloboadă 
oamenii, că neslobozindu-i sa înfoarce cu fot 
obuzul înapoi şi apoi a da foc târsului şi a 
sparge mănăstirile şi a pune tot supt sabie, că 
acmu este pace. Și au trimis pe Ioniță Sturza, 
fecior Sturzii logofătului, şi pe loan Bănarul că- 
pitanul cu acele cărți. Deci au stătut paşa şi au 
strins pre foţi, catane, Moscali. Pre toți câţi au 
săsif, dimpreună cu acel porucinic, i-au frimis 
la sheneralul cu jicnicerul Vasili Buzilă. Și du- 
cându-l pre acel porucinic şi cu unsprezece sal- 
daţi, au mers şi un steas de Lipcani cu dânşii 
pentru paza lor. Apoi şi Moscalii s'au rădicat 
cu tot obuzul de pre lânsă Iaşi, de pe valea 
Căcainei de unde poposise. Că au şezut şi a doua 
zi până i-au adus pre acel porucinic şi cu acei 
unsprezece saldaţi. Și s'au dus spre fara lor. lar 
Tătarii încă s'au dus după dânşii şi au scos 
multe vite duium, ce le luase din fară, şi le-au 
adus la Iaşi. lar oamenii viind pre urmă, carii îşi 

515) caiuș=— „curea, arcan de curea”, 
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cunoştea vitele, da Tătarilor câte un leu de vită 
şi îşi scofea vitele. Şi de ar fi lăsat paşa pre 
Tătari să meargă după Moscali până la Hotin, 
puţini ar îi mers din Moscali cu dobândă, mai 
mulți fără de dobândă, că-i lovise un vicol mare * 
cu ninsoare, de își sfa Moscalii de capetele sale. 

Apoi Grisori Vodă sosind la scaun în laşi a 
fria zi după ce s'au pornit Moscalii, au scris 
cărţi la Minih feldmarșal să sloboadă pre boierii 
caimacami şi pre mifropolitul Antonie de la Ho- 
fin. Şi au arătat milă, de au iertat pre toți cine 
era sreşiţi. Deci Minih i-au cinstit pre boierii 
caimacami la masă vreo două zile şi nu le-au 
mai cerut banii ce rămăsăse rămăşiţă din po-. 
clonul lui. Şi i-au slobozit şi au venit la Iaşi. 
lar mitropolitul Antonie n'au vrut să se întoarcă 
la lași. S'au temut de Grisori Vodă să nu obli- 
cească că au fost asiuns şi el mai nainte vreme 
cu Moscalii. Au fost scris, când au fost luaf 
Moscalii Hotinul, ca să vie la Iaşi. Temându-se 
de Grigori Vodă, s'au dus şi el la Mosc. 

Atunce şi Minih cu obuzul lui cu toată oastea 
au fiecuf Nistrul în ceea parte, numai ce au 
lăsat pre un sheneral, anume Levendal, în Hotin 
cu frei mii de oaste. Şi pusăse Minih de făcuse 
fot sauri pe supt cetatea Hotinului, să puie la- 
Sumuri să-l spargă, dar apoi nu l-au spart. Şi 
afunce, la purcesul lui Minih, frimis-au de au 
robif mulți oameni din finutul Hotinului şi de pe 
marsinea Cernăuţilor. Şi i-au trecut cu femei cu 
copii la Mosc şi-i împărția pre oameni ca pre 
dobitoace. Unii lua bărbaţii, altii lua femeile, 
alții copiii. Şi-i vindea unii la alții fără de leac 
de milă, mai rău decât Tătarii. Şi era vreme de 
iarnă. Bosate şi multe lacrimi era, cât se auzia 
slasurile la cer. | 

Deci Grigori Vodă după ce au sosit la ași, a 
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patra zi i-au şi venit veste de la cămăraşii 51%) 
de Ocnă că vacmistru şi cu atamanul Donţiior 
cu opt mii de oaste iesă pe Oituz din Ţara Unsu- 
rească, că Nemţii nu i-au lăsat să meargă pin Ţara 
Unsurească. Şi ieşind peOituz, au luatîn sus pre 
supt munte pe Bistriţă pre la Roznov, pre îa 
Neamţ, pre la Suceavă, pre la Cernăuţi, până au 
frecut Nistru, tot prădând cu ce le-au fost în 
calea lor. Acestii mai rău au prădat decât cei 
dintâi, că ce mai scăpase de Ja ceilalţi, au luat 
acestii tof. Trimis-au şi Grigori Vodă pre alai- 
bei cu Turci şi cu Lipcani de au mers fot în 
prejma lor, până au frecut Nistrul. 

eci în scurtă vreme au frimis Grisori Vodă 
pre Sară Mehmet pașa la Hotin cu Lipcanii, cu 
poronca Porții. Şi şedea sheneralul. Levendal 
în cetate şi Sară Mehmet paşa afară de cetafe. 
Și au şăzut aşa vre o lună de zile şi mai bine, 
aşa ca lupul cu oaia, de-şi căuta într'ochi. Oa- 
menii de la Mosc și a craiului franțuzesc tot 
îmbla la Poartă şi de la Poartă la Mosc, până 
de la o vreme au venit poroncă de au ieșit 
Moscalii din Hofin şi s'au dus şi au dat cetafea 
pre mâna pașii. lară după aceea în frii săpfă- 
mâni au venit poroncă de la Poartă la Grisori 
Vodă cum că i-au dat ţinutul Hofinului în sama 
lui. Şi în cetate în Hotin şedea pașa, iară den 
afară n'avea freabă macar o palmă. Și au fri- 
mis Grigori Vodă pe Lupul sardarul parcalab 
la Hofin. 

Și la zi înfâi-a lui Dechemvrie au dat hârtii 
şi la Fevruarie au scos văcărit, tot una după alfa. 
Şi s'au fâmplat de au căzut iarnă prea mare 
până la brâu. Şi au căzut de la Vinerea Mare 

  

516) cămăraș — „boier de rangul II, care avea în seamă venilurile cămării domneşti şi cheltuielile curții. precum şi jurisdicţia neguţătorilor streini”. | 
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şi au finut până la Sveti Gheorghie. Și peria vi- 
tele oamenilor câte mai scăpase de Moscali şi 
înfrasă şi boală în vife şi în oi, vărsatul, de se 
potopia cu totul. Că fân nu putuse oamenii face 
la câmp, de oaste şi de ploi multe ce era, şi cât 
și făcuse, încă îl mâncase Moscalii până a se înb 
foarce înapoi. Şi asiunsese stosul de fân cin- 
sprezece lei şi nu se putea săsi nicăiri, şi vadra 
de vin un leu. 

Socotiţi, traților cetitori, cum este osinda şi 
mânia lui Dumnezeu pe fara aceasta! Că şi Gri- 
sorie Vodă i se schimbase firea îndată. Că boie- 
rii era toţi în prepus şi n'avea nici o credinţă. 
Orbit în lăcomie, judecăţi era multe de 3jacurile 
ce se făcuse. Și era judecăţile cu fățărie, că 
cei drepţi era în urşie şi mulți din cei vinovați 
era în cinste, 

Trimis-au Grigori Vodă atunce la Țarigrad, 
de şi-au adus doamna și beizadelile și pre no- 
ru-sa, fafa lui Mihai Vodă, cu mulțime de 
Greci. Şi Grecii dobândise mândrie şi obraz, că 
clevetia şi fără rușine asupra bieţilor boieri şi 
cu nebăgare în samă întru nimică pre Moldoveni. 
Că pe vornicul lordachi Cantacuzino Deleanul, 
dacă au venit de la Hofin, nici l-au priimit Vodă 
să se împreune cu dânsul şi au pus pre baş-cio- 
hodar cu cinzeci de oameni siimeni de l-au stră- 
juit la sazda lui câteva zile. Şi apoi l-au pornit 
la ţară la Deleni la casa lui, nici să-l vadă în 
ochi. Şi era să-l călugărească. Numai norocul 
lui au fost că era cumnat cu Mihai Vodă şi Gri- 
sori Vodă era cuscru cu Mihai Vodă, şi pentru 
voia lui Mihai Vodă l-au lăsat acasă. Şi era 
să-i răsipească şi casele din Iaşi, numai spatarul 
Aristarh, fiindu-i ginere, sau rugat lui Grigori 
Vodă să nu-i răsipească casele, zicând că i le-au 
dat lui acele case de zestre. Şi ar fi fost păţit 
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şi mai reu, că au fost înţăles Grisori Vodă că au fost scris la Moscali şi au fost pecefluit cu ceară roşie când au fost caimacam la laşi şi 
Vodă era fusit la Galaţi și alte multe pricini ca 
aceste, aflând vreme de-l pârise ciocoii. Ce la 
cât va veni pe urmă acest boier, vremea vii- 
foare va arăta. 

Aşijdere şi pre mine loan Neculce vornic, - fâmplându-mă de am fost în vremea Mosca. 
lilor în Iași, m'au amestecat ciocoii şi cu alți neprietini la Grigori Vodă. Și mau închis 
la bașbulbaş câteva zile — şi copiii mei se 
ascunsese în laturi şi au frimes un posfelnicel 
de i-au căutat în toată fara—, dându-mi şi mie 
pricină că am bătut un ciocoiu la vremea Moscali- 
lor, socotind că am fost şi eu amestecat la niscaiva fapte. Dar pre urmă au aflat că n'am fost şi m'au . 
slobozit şi pre mine la ţară. Şi atunce la acea 
primejdie am cheltuit mulți bani, care dea samă 
la Dumnezeu cine m'au amestecat. Ce la cea 
de pe urmă, şi pentru mine şi pentru alţii, vre- 
mea viifoare va arăta. 

lară Grigori Vodă trimis-au la Țarisrad de au 
„făcut aturisenie lui Anton mitropolitul, căci s'au dus cu Moscalii şi nau vrut să meargă înapoi 
în fară, ce au mers la Chiov şi i-au dat Moscalii 
o eparhie în Ţara Căzăcească peste Nistru, fă- 
cându-l mitropolit de Cernisov. lar în Moldova 
în locul lui Anton au pus Grigori Vodă mitropolit 
pre Nichifor, Grec fiind de neamul lui de la 
Peloponis.. 

Iară tot întru acesfaş an 7248, de vară, mers-au Moscalii și Turcii de au hotărit despre partea Voziei şi a Crâmului despre hotarul moschicesc, din Iuhurluc drept la Buh în Sios furcesc, iar în 
sus moschicesc până în fundul Iuhurlucului, şi din fundul Iuhurlucului drept în Buh şi din 
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Buh în şios apa Buhului hotar până în Nipru, 
şi din Nipru în sios apa Niprului hofar până 
lânsă Vozia, cale de patru ceasuri de la Vozia în 
sus. Şi au tăiat drept la Don cale de patru cea- 
suri din mare şi au pus şi semne, iară din Don 
în ceea parte au lăsat să fie a Moscalilor hotar, cu | 
AĂzac şi cu tot olatul cetății Azacului să fie 
moschicesc. Numai din Or cale de patru ceasuri 
până la Vozia au lăsat să fie loca Crâmenilor. 
Şi au trecut şi sol mare moschicesc, anume Ro- 
mianfov, la Poartă, cu mare sloată de oameni, 
ca la o mie și cinci sute şi mai bine, şi sol mare 
furcesc la Moscali cu aşăzământul păcii. Şi n'au 
apucat a asiunse la Poartă solul cel moschi- 
cesc, nici cel furcesc la Petriburs, şi i-au a- 
Siuns vestea pe drum cau murit împărăteasa 
Ana cea moschicească, la velet 7249, Octomvrie 
în 26. Şi au stătut pe drum amândoi solii, care 
unde i-au asiuns vestea, câteva zile, de au aşteptat 
răspuns. Şi pesfe câtva viindu-le răspuns, s'au 
pornit de s'au dus şi cela la Țarigrad şi celalalt 
la Petriburg. Precum or aşăza, vremea va a- 
răta. 

Iar întru acest an 7248, mutit-au şi Carol îm- 
păratul nemţesc. Şi se strinsu craii şi electorii 
la târgul Hamburgu la -elecţie517). Cela ce s'a 
alese, vremea va arăfa. 

Tot înfru acestaș an 7248 rădicatu-s'au Persii 
cu foată puterea lor şi au mers asupra unui 
împărat indian. Şi dându-și războiu fare, au 
biruit Persii şi au prins pe împăratul anume 
Gonor viu nevătămat. Şi i-au luat toafe ţările 
şi apoi pre urmă l-au slobozit să fie birnic. 
Şi s'au împlut Persii de multă avere. 

Iară tot întru acesfaş an 7248, luna lui Av- 

517) elecţie == „alegere”, 
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sust în douăzeci şi nouă de zile, în zioa de 
Tăierea cinsfitului cap a sfântului loan Bofe- 
zătorul, căzut-au o brumă mare, de au stricat 
pânele cele mici. Şi stricase și pânile cele mari 
care era mai fârzie, că nu putuse oamenii ara 
de toamnă, fiind vremea oștirei, şi de primă» 
vară iarăș nu putea să are devreme, fiind boii 
slabi de iarnă. Şi se scumpise pânea foarte 
în fară și vinul, că rămăsese viile de cu toamnă 
neîngropate, neputând oamenii să le lucreze de 

“oasfe şi de iarnă, că căzuse devreme. Şi fiind 
iarna mare, se uscase vița, de le-au tăiat viile 
primăvara din pămânf. Şi pentru aceea era vi- 
nul scump. Aşijdere vitele încă se scumpise, 
că murise de iarna cea mare multe vite şi venia 
nesuţitorii de toate părțile de le cumpăra, din 
Crâm, din Ţara Leşească şi din Ţara Unsu- 
rească. Și asiunsese şi până la opizeci de lei 
şi până la o sută de lei părechea de boi buni 
şi vaca câfe cinsprezece lei și câte optsprezece 
lei şi câte douăzeci de lei, iar pintr'alte părți 
de loc şi mai cu pref s'au fost vânzând buca- 
fele. Toafe aceste s'au făcut în anul 7248. 

lară împărăteasa Anna la moartea ei au lă- 
sat pe un copil mic de vreo două frii luni să fie 
împărat când va veni la vârsta de optsprezece 
ani, iar până atunce să fie epitrop împărăției 
Biron Csenje de Curlanda dinpreună cu alți 
cnezi. Şi după aceea n'au trecut două frii luni, 
şi după ce s'au strins cnezii toți, n'au suferit 
să fie Biron cap împărăției şi l-au şi făcut sursun 
la Sibir, dându-i pricină că este luter518). Și au 
rămas epitropi împărăției Moscului îma, muma, 
acelui copil, pre anume iarăşi Anna, nepoată 
de sor împărăfesei cei bătrâne, şi cu barbatu-seu 

518) luter — „luteran”. 
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anume Antoni Csenje de Lunenburs, și cu un 
Neamţu, anume Isferhaz, şi cu vreo doi trii cnezi 
moscali. lar pre Minih l-au mazilit să nu mai 
tie el feldmarșal, iară pre alți luteri câţi au 
fost ofițeri i-au sonit pre foţi, şi le-au luat mo- 
şiile ce le didese şi au rămas să fie iarăși îm- 
părăteşti. 

Iară fot întru. acest an 7249 au început a face 
sâlceavă craiul Şvedului, ginerile lui Petri împă- 
raf, zicând că nu i se cade împărăţia acelui copil 
mic, ce se cade împărăția feciorului lui, că este 
făcut din fata lui Petri împărat, sau Elisavetei, 
fetii lui Petri, care era fată mare atunce la 
Mosc. Şi au şi început a scoate oaste Şvezească, 
fiind îndemnat de Franţuzi, adeverind că le-a 
da asiutor Şvezilor şi bani, cu îndemnătura Tur- 
cului. Ce şi Moscalii, după ce au simțit, au fri- 
mes oaste împrofiva oşfii şvezești. Şi i-au bătut 
prea reu pre Şvezi. - 

Tot întru acest an 7249, după ce au asiuns so- 
lul moschicesc la Poartă pentru oarecare ptri- 
cini, nepufându-se așeza, au pus împărăția și 
au făiaf capul lui Alecsandru ferzimanul, fratele 
lui Grisori Vodă. lar pre alţi Turci carii fusese 
la aşăzământul păcii la Nemirova dimpreună cu 
fterzimanul, pre unii i-au făcut sursuni, iar pre 
alții i-au şi omorit, zicând cum că au făcut vi- 
cleşus de au viclenit împărăţia şi au învoit 
creştinilor. 

Iară piste şese luni după aceea, în anul 7250, 
Septemvrie 15 zile, au venit şi lui Grigori Vodă 
mazilia şi l-au dus la Poartă cu cinste. lar în 
locul lui au venit domn Consfantin Vodă, fiul lui 
Nicolai Vodă din Țara Muntenească, carele au 

„mai fost aice în Moldova domn. lar în Țara 
Muntenească au mers Mihai Vodă Racoviţă cel 
ătrân. 
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Atunce au trimis Turcii în Ţara Munftenească 
de au tăiat capul unui doftor anume Testabuza, 
care acel Testabuza au fost mai înainte vreme 
credincios la Poartă. Și căzând în prepus cum 
că se asiungea cu creştinii, au fugit vreo doi frii 
ani la Veneţia. Şi amăsindu-l Turcii cu ferman 
de iertare, aşa l-au prins şi i-au tăiat capul, 

Acest domn Grisori Vodă era foarte srabnic şi 
năselnic 51%). Și în zilele lui se îmbosăţise cio- 
coii, că lua slujbele cu dări şi cu mite de la 
Greci, iar boierii mazili nu avea căufare şi ră- 
măsese la sărăcie. Și începuse a-i şi boieri pre 
ciocoi, că se mândria socotind că n'a mai avea 
sfârşit. Iar Dumnezeu este tuturor judecător 
drepf. 

CAP XXV. 

A DOUA DOMNIE A LUI CONSTANTIN 
VODĂ MAVROCORDAT IN ANII 7250 320), 

OCTOMVRIE 1. 

Dupre ce au venit aice Constantin Vodă, ie- 
şitu-i-au foată boierimea înainte cu multă bu- 
curie, ştiindu-l din domnia dintâi că este om 
bun şi blând. Şi preste trii patru zile au boierit 
boierii pre obiceiu. Pus-au pre Sandul Sturza 
iarăş vel losofăt, pre Costachi Razul ce era 
hatman vel vornic de fara de sios, pre Iordachi 
Rusăf Celibiul vel vornic de fara de sus, pre 
Enachi ce au fost spătar mare în Țara Munte- 
nească, fratele doamnei lui Nicolai Vodă, l-au 
pus hatman, pre feciorul lui Adămiţă, ce 'era 

519, năselnic = „violent, brutal, feroce”, 
520) '7250— 1741. 
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cumnat lui Constantin Vodă, l-au pus vel postel- 
nic, pre Andrieş Rusăt vel ban, pre Manolachi 
Costachi vel spatar, pre Sfetăni:ă Rusăt vel pa- 
harnic, pre Toader Paladi vel visternic, pre loan 
Bosdan vel stolnic, pre Chiri,ă Dracul vel comis, 
pre Iordachi Rusăt, fecior lui Stefăniţă vornicul, 
vel medelnicer, pre Dimitraşcu Păladi vel clu- 
"cer. 

Şi după ce au boierit pre acesti boieri, au scos 
banii sfeasului pe ţară de tot omul câte o sută 
şi cinci părale. Iară acele cinci parale să fie a 
boierilor ce or stringe banii, iară o sută de pă- 
rale să mearsă la visterie. Şi au aşăzat să fie 
patru civerturi întrun an, să dea de tot omul 
căsaş521) câte o sută și cinci părale la ciyert, 
iar holteii cei cu părinți să dea câte cinzeci 
și cinci de părale. Și le-au dat peceţi322) tuturor 
tipărite anume, fețele lor, numele și poreclele lor. 
Şi după ce s'au cisluit523), le-au dat zlotaşii iz- 
voade şi la visterie. le-au scris la condică. Şi au 
făcut obiceiu zlotaşii pe oameni, pe țărani, să 
nu-i supere nimică, ce dintr'acele cinci părale 
să-şi cumpere bucate. Şi alte obiceie multe ce 
era mai înainte să nu fie nici de unele de acele. 
Și nau fost nici văcărit, nici posonărit, nici 
cunițe, nici adăoşasuri, nici jacuri de ciocoi să 
îmble prin oameni mâncându-i. Şi țărei de sios 
le mergea prea bine, iar ţărei de sus, fiind 'pră- 
daţi de Moscali şi fiind lipsiţi de pâne, le mergea 
mai sreu. Cam fugia din cei săraci, iar cei mai 
cu putință era mulțămiţi. Dat-au şi strinsoare 
mare, de cerca pre oameni de peceți, şi pre unde 
îi afla, îi bătea. Şi pe vornicii carii tăsăduia 

3» 521) căsuș = „om cu casă”, 
522) pecete = „imprimat de impunere”. 
523) a cislui=—,a impune, a fixa suma pe care îrebuie 

să o plătească cel impozabil”. 
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pe oameni, de nu vrea să-i spuie, îi da pe uliţe 
şi-i frimetea la ocne. 

Mai adeverit-au că de-i va ieşi somă bună să 
poată rădica poroncile împărăteşti, va rădica 
boierilor mazili şi mănăstirilor desetina şi vădră- 
ritul. Şi aşa toţi au priimit şi s'au bucurat, numai 
unii din boieri nu le plăcea şi ciocoilor carii jă- 
cuia fara. Că la acei boieri se strinsese mulți oa- 
meni pin satele lor, şi alții nu rămăsese mai cu 
nime. Şi cam sfa împedecare acesti boieri, ca 
să sfrice această socoteală, dar nu putus24) isprăvi 
nimică. Dat-au şi boierilor celor mari câte cin- 
zeci şi câte şăsezeci de oameni de scuteală 5%), 
altora boieri mazili câte douzeci, câte cinspre- 
zece, câfe cinci. Aşijdere au dat oameni de scu- 
teală și la jupânese sărace câte zece, câte cin- 
sprezece, careşi dupre boierie. Şi mersând unii 
din boierii cei mari cu zlotăria cu banii sfeasului, 
socofit-au. domnul şi au făcut şi altă orânduială, 
că au pus din boierii mazili pre mine loan Ne- 
culce biv vel vornic şi pre Iordachi Dulsheriul 
biv vel postelnic şi pre Aristarh biv vel ban să 
fie judecători aice în Iaşi dinpreună cu boierii 
cei mari, la toate frebile şi judecăţile şi sfaturile 
să fie nelipsiţi. Şi le-au făcut şi nafaca, leafă. 
câte cinzeci de lei de boier pre lună. Aşi. 
dere au mai ales câte un boier din boierii mazili 
şi au pus la toate ţinuturile ispravnici şi le-au 
dat ținuturile cu slujbe în sama lor. Şi le-au 

521) pulu==,pulură“, Am văzut fonne de ieiul lui puturii pot avea funcţiune de singular (putură =— pută, cfr. n. 341); putară având deci câteodată „aceeaşi func- țiune ca şi pată, forma aceasta din urmă ajunge pe calea analogiei să-l poată înlocui şi ea pe putură al. pluralului. (pută — pulură). Acesta nu este unicul caz de acest îel în cronica lui 1, Neculce, . 
525) scuteală — „scutire de impozite”; oameni de scu- ieală= „oameni scutiți de impozite”. 
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ales răsura 526) să ia siumăfate mai mult decât 
soțiile lor. Aşijdere au ales pre alţi boieri ma- 
zili carii nu încăpuse la boierii şi la ispravnicii 
şi fusese cu boierie vel sau fegiori de boieri 
vel; şi pre aciia i-au rânduit să-i puie pre rând 
pre toţi la slujbe şi le-au rădicat dăjdile să nu 
dea nimică, nici ei, nici feciorii lor. lară pre 
alți mazili carii au fost mai de jos, i-au pus dăjdi. 
uşoare, de da cineş pe pufința sa. Așijdere au 
rădicat dajdea tuturor mănăstirilor şi tuturor 
preofilor şi le-au făcut și fesfament să nu dea 
nimică. - 

Şi câte judecăţi se făcea, foate le scriă la con- 
dice și boierii cei mari din laşi şi ispravnicii de 
pre la finuturi. Şi când făcea Constantin Vodă 
divanuri, multe judecăți le rânduia la boierii 
cei mari şi la ispravnici de pre la ţinuturi de le. 
făcea. Iară dacă nu plăcea oamenilor judecata 
boierilor, venia la divan cu mărturie de la boieri 
şi vedea domnul mărturia și precum îi părea, 
așa le curma judecata. Aşijdere alesese vreo cinci 
şese logofeţi de faină, de sta de cefia răvaşele 
şi le făcea oamenilor răspunsuri de jalobe ce 
avea. Şi punea losofăful al friile pecetea do- 
mnească în răvaşe şi le scria foate răvaşile la 
condică. Şi era şi un izbaşa 521), om de curte a lui 
Vodă, de strinsea toafe răvaşele de pre la oa- 
meni şi le scotea răspuns fără de nici o chel- 
tuială, numai cât da diecilor câte doă frii pa- 
rale de scris răvaşele. Ispisoacele de moşii câte 
mergea la divan, toate le scria la condică. 

Boierilor şi mazililor le-au făcut obiceiu să 
lucreze cu oamenii carii vor şedE pre moşiile 

526) răsură =— „adaos la impozit, destinat pentru plata 
cuvenită slujbaşilor“. | 

527) izbașa=— „slujbaş însărcinat cu grija corespon- 
denţei”. 

482



lor, cât le-a fi voia şi cât or putea, însă numai 
acei oameni ce vor şedea pre moşiile lor să 
lucreze, iar pe alte moşii, a altor -oameni să nu 
se înfindă a-i stăpâni. Mănăstirilor le-au făcut 
obiceiu vecinic, lor să le lucreze precum le-au 
lucrat şi mai înainte vreme, iar alți oameni străini 
carii vor şede pre moşiile lor să le lucreze câte 
douăsprezece zile întrun an şi să dea şi de-a- 
zece. 

Tâmplatu-s'au atunce de au venit un Turc. 
de la Poartă cu ferman, să ia pe Lupul sărda- 
rul, feciorul lui Anastasă vornicul, pârându-l 
Turcii şi Lipcanii de la Hotin cum că în zilele 
lui Grigori Vodă, când au venit Moscalii în fară 
în Moldova, acel Lupul sardarul să fie fost 
îmblat ajunsându-se cu Moscalii. Şi după ce sau 
dus Moscalii, l-au pus măria sa Grigori Vodă 
ispravnic pe finutul Hotinului şi i-ar fi jăcuit 
pre Turci şi pre Lipcani, fiind vreme furburată, 
şi este hain şi este bosat, de are mulțime de 
bani. Şi fermanul scria la măria sa Constantin 
Vodă să caute să-l trimată pre Lupul sardarul 
şi să-i scrie fof ce va avea. Iară măria sa Constan- 
fin Vodă nu s'au îndurat, nici s'au srăbit să-l 
friimată, ce au chiemat pre boierii cei mari şi 
pre alți boieri mazili şi pre călugări, pre esuP 
meni şi pre nesuţitori şi pre balşii şi i-au întrebat 
pre toţi pentru Lupul sardarul, cum știu, fost-au 
hain? Deci boierii şi călugării esumeni şi ne- 
Suţitorii și Turcii balşii au mărturisit cu toții 
cum nu-l ştiu pre Lupul sărdarul să fie fost hain. 
Şi aşa făcând mărturie de la toţi, măria sa Con 
sfantin Vodă au friimes la Poartă, scriind la 
prietenii măriei sale cum că-i esfe năpaste Lu- 
pului sardarului. Și aşa au isprăvit de i-au dat 
pace. Numai au cheltuit o sută de punşi de bani. 
Şeptezeci punşi au dat Lupul sărdarul, iar dou- 
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zeci şi cinci de punsi au dat măria sa Constantin 
Vodă: şi. boierii şi l-au scos. lar mai pre urmă 
au dat Lupul sardarul şi acele douzeci şi cinci 
de punsi de bani şi au plinif o sută de punsi de 
bani de au dat, şi au bălăduit. 

Tot. înfru acestaş an 7250, de primăvară, ve- 
nif-au câteva havalele asupra fărei de la Poartă, 
să facă opt sute. de salahori şi o sută şi cinzeci 
de care la cetafe la Vozia, să o zidească din nou 
să-o facă. Aşijdere şi câteva mii de chile să le 
cumpere şi să le trimită la Țarigrad. Aşijdere 
şi câteva punşi de bani să de la omul lui casap- 
başa, șă cumpere oi pentru sulseria împărăfească. 
Aşijdere. şi solul moschicesc s'au pornit de la 
Ţarisrad să margă la Petriburg, la Mosc, şi asiun- 
sând la Tighine, din oare care pricini au şezut 
vreo frii luni de zile de au iernat până în primă- 
vară. Și au rânduit măria sa Constantin Vodă 
pre dumnialui Costachi Razul vel vornic de fara 
de sios de au purtat de grijă pentru tot conacul 
de bucafe ce i-au trebuit, că aşa era poronca de 
la Poartă. Şi făcuse ţinutul Orheiului şi ţinutul 
Lăpuşnii ca vreo trii sute de care, de sta pentru 
treaba. solului, că era ca la o mie şi cinci sute de 
oameni şi mai bine cu solul. Şi purcesând de 
primăvară din Tishine, l-au dus până în ho- 
tarul leşesc. Şi fâlnind pre solul cel furcesc, l-au 
adus şi pre acela tot cu cheltuiala fărei, până l-au 
trecut Dunărea la Galaţi. Care au cuprins acesfe 
havalele câteva sute de pungi de bani. Şi nimică 
beilicuri 52) în fară nu s'au făcut, ce fot cu bani 
âu plătit măria sa Constantin Vodă din soma ci- 
vertutilor. Numai înslotindu-se chel.uiala, n'au 
fost numai pafru civerturi în anul dinfâi, ce au 
fost şese civerturi. 

328) beilic = „lucru făcut fără plată”. 
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Zăbava solului moschicesc ce au zăbovit la 
Tishine n'au fost altă pricină, fără de cât la Pe- 
friburs fâmplându-se de scotea epitropii impă- 
răţiei oastea cea mare, polcurile cele împără- 
feşti care se chiamă „preobrajenschi pole” şi 
„Simionevschi polc”, ca să marsă asupra Şvezi- 
lor. Şi era foarte cu supărare mare oștenilor, 
fiind vreme de iarnă. Şi ieşind toată oastea din 
Petriburg afară şi aşăzându-se cu obuzul, au 
triimes pre taină la Elisavet, fata lui Petru îm- 
părat, care era fată mare, ca să marşsă la oasfe, 
să o rădice să le fie împărăteasă. Deci şi ea 
fiind supărată de epitropi şi văzând că îmblă 
lucrurile prost şi împrofivă, sau sculat de la 
casa ei pre faină într'o noapte: şi s'au dus de 
au întrat în oştile împărăteşti. lar oștile împă- 
răfeşfi văzându-o, foarte s'au bucurat şi îndată 
i sau închinat. Şi au priimit-o cu mare bucurie, 
rădicându-o să le fie împărăteasă. lară împă: 
răteasa Elisavet au poroncit de au schimbat toate 
vărțile pre la toate porţile. Şi au şi trimis câfe 
două trii sute de slujitori şi câte cu un ofifer 
cap, şi sosind la porţile cetăţei le-au şi des- 
chis îndată cei din lăuntru. Şi aşa au mers pre 
la toţi epitropii şi i-au prins pre la sazdele 
lor. ar mergând şi la Minih şi vrând să-l prinză, 
au început a se pune împrofivă. Și până a-l 
prinde, au perit vreo cinci şeşe Moscali şi au perit 
şi din oamenii lui Minih vreo cinci şeşe. Şi aşa 
prinzându-i pre toți epitropii, i-au închis în. 
trun turn de piatră. Şi sculându-se şi împă- 
răfeasa Elisavet fot întru aceeaşi noapte cu toată 
oasfea, au purces şi au mers la curțile împără- 
teşti. Și au cuprins curţile de toate părţile și 
au prins cu faină toate vărțile, de n'au ştiut nime 
nimică, până ce au sosit la uşele curților împără- 
teşti. Deci nu s'au putut apuca de nimică. Și în- 
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trând în curțile împărăteşti împărăteasa Elisa- 
vet a două zi, au şi frimes surguni pre împără- 

teasa Anna şi pre bărbatul său Antoni Csenje 
de Lunenburg şi pre copilul lor loan Antonie- 
vici la fara lor la Lunenburg. Şi așa porninduri, 
au început a trase clopotile şi au slobozit puşcele 
cele mari și au început a zice în frâmbife şi a 
strisa „vivat, vivat, vivat!” şi a zice întru mulți 

ani să frăiască Elisaveta. Deci împărăteasa Eli- 
savet mergând la biserică şi coronindu-o să fie 
împărăteasă Moscului, dupre ce au luat samo- 
derjavia, adecă stăpânirea împărăției, au cin- 
sfit pre toţi ofițerii şi pre toţi slujitorii. 

Aşijdere măria sa Constantin Vodă au mai 
socofit pre unii din feciorii de boieri carii nu 
putea să încapă la boierie — şi era feciori de 
boieri mari şi începuse acum unii și a îmbăfrâni 
şi nu mai încăpea la boierie, că de la o vreme 
încoace era tot unii —, iar măria sa Constantin 
Vodă au socofit de au făcut dreptate şi au în- 
ceput a-i boieri şi pre aciia ce era căzuți din 
cinste. Mai socotif-au măria sa Constantin Vodă 
pentru scoale 52%) de învățătură de le-au mai înfă- 

rit, scoalele cele elineşti şi cele sloveneşti. Aşijdere 
au mai făcut scoale de învăţătură lătineşii şi ară- 

peşti. Și au dat ştire tuturor mazililor în toată 
fara ca să-și aducă copii la învățătură la scoală, 
ca să înveţe orice limbă le-ar fi voia, pentru ca 

să se afle oameni învăţaţi și în pământul nostru 
al Moldovii, precum sânt şi pintralte fări şi 
părți de loc, iar dascalilor li se da plată din 
visteria domnească. Aşijdere au dat poroncă la 
toată boierimea să-și aducă scrisori ce or ave 

pe moşiile lor, să le scrie la condică, ca să se 
mai curme gâlcevele. Socotit-au măria sa Con- 

529) scoală — şcoală. 
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sfantin Vodă şi pentru părcălăbiile de pre la 
fârsuri, având obiceiu părcălabii de lua osăbit 
de cei douăzeci de bani şi câte două ocă de 
vin de bute de vin sau de horilcă, ori ce fel de 
băutură ar fi fost. Şi părcălabii nu lua numai 
acele două ocă precum era obiceiul, ce lua niște 
fidve 530) mari câte de patru cinci ocă, de jăcuia 
oamenii şi neguţitorii spărsându-le buţile. lar 
măria sa Constantin Vodă au stricat acel obi- 
ceiu reu să nu mai fie, să nu mai iaie părcălabii 
fidve şi oce de vin şi de horilcă, ce numai să: 
iaie părcălăbiile drept pre obiceiu câte doi pofro- 
nici de car, iar mai mult să nu supere oamenii 
şi nesufitorii, Aşijdere toate mănăstirile le-au 
dat să fie în sama mitropolitului şi a episco» 
piilor pre la eparhiile lor, ca să le ia sama esu- 
menilor şi călugărilor, să nu le prăpădească 
veniturile moșiilor. şi a bucatelor ce or avea fără 
de_ispravă, precum făcea mai înainte vreme. 

Făcut-au milă şi întăritură la patriarhia A- 
lecsandriei, de au închinat mănăstirea Hangul 
ca să fie câte de ceva asiufor, pentru că această 
mănăsfire o au fost închinat mai înainte vreme 
răposatul părinte a măriii sale Nicolai Vodă, 
Și având patriarhia şi hrisov, au socotit şi mă- 
ria sa Consfanfin Vodă de o au închinat iarăşi 
la patriarhia ce mai sus s'au zis, la Alecsandria. 
lară în zilele măriei sale lui Consfantin Vodă. 
venit-au şi preasfinfitul părinte chirio chir 531) 
Partenie, patriarhul al sfintei cetăți a lerusali- 
mului şi a toată Palestina. Și primindu-l măria 
sa Constantin Vodă cu bine — şi osăbit de milă 
ce au făcut măria sa, de au dat şi au închinat 
Sfântul Mormânt a Domnului nostru lisus Hri- 

530) tiduă = tigvă — , curcubetă” („curcubita lagenaria”), 531) chirio- chir = „domn domn”, litulatură obişnuită pe acele vremuri pentru patriarhi, mitropoliți şi arhierii, 
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stos — au 'închinat şi aceste patru mânăstiri, 
anume Tazlăul, Caşinul, Soveja şi Pobrofa. Care 
dintru acesfe mănăstiri Tazlăul, Caşinul şi Po- 
brota mai fusăse închinate şi mai înainte vreme 
la Sfântul Mormânt şi la vreme de nepace le-au 
fost dat de bună voie patriarhul de Ierusalim 
iarăşi pre sama călugărilor moldoveni. lar aşe- 
zându-se pace şi fiind mănăstirile câte cu ceva 
venit, au socotit măria sa că esfe lucru cu cale 
să fie închinate mănăstirile iarăși la Sfântul Mor- 
mânt a Domnului nostru lisus Hristos, 'să se 
ajuforeze şi să se înfărească Sfântul Mormânt, 
carele este de folosul mântuirei a toată creşti- 
năfatea. 

Sânt şi alte multe bunătăţi ale lui Constantin 
Vodă cu carele au înfrumusefat pafria, pămân- 
tul Moldovii, cu judecăți drepte şi cu obiceiuri 
bune creşfineşti. Şi fieștecăruia îi era cu bună 
dreptate, după cinste şi după vrednicia sa. 

lar când au fost în anul 7251, în luna lui Iulie 
în 6 zile, venit-au veste și lui Constantin Vodă 
de mazilie. Că tâmplându-se la Țarigrad de au 
luat domnia loan Vodă Mavrocordat, fratele lui 
Constanfin Vodă, trimis-au omul său aici în laşi 
la boieri cu cărți, puind caimacami pre Sandul 
Sturza logofăt şi pre vornicul Costachi Razul. 
lar preste doă săptămâni sosit-au şi capeşi- 
başa Turcul şi cefind fermanul cel de mazilie, 
lulie în 20 de zile, și odihnindu-se Constanfini 
Vodă încă 10 zile şi srijindu-l bine ca pre un 
domn, cu toate cele ce i-au trebuit pre la toate 
conacele, purces-au în zi înfâi a lui Avsust şi 
au mers la Țarigrad cu cinste. Şi neplinind anul 
mazil, au luat iarăş domnia Țărei Muntenești. 
lară aice la noi în Moldova au venif domn loan 
Vodă Mavrocordat, fratele lui Constantin Vo- 
ievoda Mavrocordaf. 

Sfârşitul volumului ÎI şi al cronicei. 
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INDICE ALFABETIC 
a) de cuvinte și lucruri explicare 

(Cifrele indică numărul notelor cari însoțesc textul 

a neacc. pentru d 8 
a=—al etc. 1 
ă pentru e 26 
acătare 202 
acestii = aceştia 6 
acia 265 
acolisi 44 
adeveri 244, 359 
adeverinţă 59, 
agă, agălari 31 
agăriăe 146 
agiunge 24, 72, 142 

229 ales 2 
altul... altul 232 
anume 56, 200 
aprinde 214 
aproape 154 
aplică 510 
e ZI - 
argălâc 
a 215 
așăza 64 
ataman 5li 
au 396 

băcălie 377 
balgiu 362 
balimez 139 
bănat 63 
baraiam 458 
baraimlâc 61 
başbulucbaş. 237 
başcii 498 
baș-ceăuș 110 

în josul paginilor) 

bate 221 
bazarghidean 449 
bedzaconic 448 
beilic 528 
bejănie 402 
belacoasă 212 
benchet 497 
beu 500 
biciuşcă 46 
bişug 481 
biv 14 
blemi 182 
bold 40 
borfe 376 
bostangiu 508 
boți 287, 484 
budă 203 
buiurdi 340 
bulubaşă 163 
buluc 385 
burzuluit 375 

- busurman 369 
butcă 397 

căci 450 
căi 220 
caiuș 515 
cale 277 
calendar (indicaţia anilor) 57 
cămară 457 
cămăraş 516 
canaviță 211 
cap 248, 252, 379, 394 
capegi- -başa 293 
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capegilar-chihaiesi 463 
capichehaie 245 
caplan. caplan-paşa 119, 145 
care 52 
carte 76 
cărvăsărie 289 
căsaş 521 
câșiă 454 
catargă 417 
calaroiu 204 
căula €j 41 
cavalerie 373 
cazascher 343 
Cazilbaş 485 
câzlar-aga 491 
ce 4 
cealmă 387 
ceambur 291 
ceauş 399 
celebiu 490 
celednic: 195 
cerbet 320 
cerdac 432 Ă IT 
cetlui 238 
chesăgiu 235 
chilă 494 
chirio chir 531 
Chitaiu 85 
chiurci-başa 428 
cineși 104 
ciohodar 368 
ciorti 127 
cislui 523 
citeală 311 
ciudi 191 
clăli 187 

* cochivechi 349 
colac 416 

colegator 483 
combara 324 
conjugare (diferite aspecte) 2, 

„10, 11, 16, 30, 32, 15, 
182, 192, 268, 294, 341, 408, 
420, 441, 524. 

constructio ad sensum 5, 65. 
68, 134 

conleni 395 
coroni 438 
coș 306 
Crâm 22 
croșnă 460 
cu 88 
cuhnie 288 
culuc 286 
cumbara 324 
cuniță 476 
cupărie 469 
curătură 283 

dârlog 231 
dărvală 126 
deaci 199 
de la 206 
deli 453 
desătină 60 
desbate 216 
dintru 20 
dos 190 
dovă 112 
drăgan 259 
dropică 299 
dubu 280 
ducă 501 
duium Î16 
după 55 

*) căuta a fost greșit explicat în nota citată. Ji caută cuiva ceva 
înseamnă «ceva i se impune atenţiunii sau gândului cuiva», «ceva i se 
impune ca soluţie pe care trebuie să o accepte». Prin urmare, suma: 
le-au căutat a se dare în lături = «au fost nevoiţi să se dea în lături», 
«n'au avut ce face altceva, decât să se dea în lături». Dativul Ze se re- 
fer deci la Turcii, subiectul logic al propozițiunii, iar subiect al ver- 
bului ax cdutat nu este Neamul. Cir. şi Dicţionarul Academiei I?, fasc. 
III, pag. 229, 1. Neculce întrebuinţează verbul cduta foarte adese în în- 
ţelesui acesta. 
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duor 409 
dvorebnic 411 
dvori 89 

elecție 517 
elector 422 

fantazie 222 
fără 421 
farțurie 31 
farmută 230 
fortună 269 
jrențit 281 
jumărit 60 
juzâie 477 

galion 327 
gătire 178 
geabhană, geabhană 323 
Ghenar 144 
ghiață 330. 
giudeţ 96 
giurimânt 75 
gligan 292 
goștinri 60 
gros 173 
grumaz 93 

hagimesc 161 
haini 7i - 
hămeit 390 
hămnesi 401 
hânsar 175 
harariu 50 
hărăț 383 
harmulă 102 
hârtie. 143 i 
harz 215 
hâtcăi 223 
halman-polnii 120 
havalea 279 
hazne 303 
haznetar 284 
hendechiu 502 

here 219 
hiasiru 90 
hire 478 
holercă 150 
loră 27 . 
horbă 298 
horilcă 150 
horodiv 496 
hotări 482 
hrănez 509 
hraniță 363 
hreamăt 312 
hui 353 
hulpe 58 

ialoviță 59 . 
iar 78 
iarbă 113 

-ierbărie 113 
îmă 424 
îmbrăca 366 
împărăție 105 
împizmuluit 461 
împonci 266 
împolriva 170 
împreuna 69 
încălără 188 
încăși 153 
încet 413 
îndărăptă 393 
îndrepta 445 
îngăimat 440 
îngloti 186 
inicercă 389 
între 270 
întuneric 435 
învălui 400 
învăța 294 
i proci 374 
ispisoc 97 
isprăvi 272 
istov 446 
istovi 13 
izbaşa 527 
izgon 358 
izvod 15 
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jăcui 35 
jalovanie 410 
jărişte 256 
joimiri 34 

lăduncă 407 
lagum 264 
lascav 465 
Laz 459 
leafă, pi. lefe 62 
Leav 425 
left 372 
lega 140 
levint 492 
libov 380 
limbă 129 
Lipcani 23 
Litovschi 486 
Litva '309 
loitră 430 
lovi 240 
lucru 201 
luter 518 

măcat 47 
madem 224 
majă 49 
mândrețe 462 
mansip 346 
măraz 109 
Marea Albă 423 
mârzac 138 
maştihă 213 
mecet 321 
mereu 317 
merță 208 
meșterşug 5i 
mestii 48 
mezil 159 
mijloc 125, 217 
mira 332, 513 
mistui 250 
mortasipie 60 
moşan 506 
mulcuni 80 
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musaip 79 - 

nafaca 92 
namesnic 168 
năselnic 519 
nătură 504 
năvod 54 
nebun 152 
nevoie 39 
nevoilor 95 
ni... ni 124 
noajă 384 

oală 148 
oarece 189 
obadă 185 
oblici 66 
oboroc 167 
obuz 253 
ocop 257 
odată 414 
olac 310 
olat 21 
olecăi 468 
oltar 25 
omileniş 482 
ominesc 418 
ordie 386 
ort 31 
osfeştenie 322 
otac 122 
oturac 177 

palancă 111 
paluş 83 
pâră 507 
parcan 258 
păreche 241 
păring 282 
parolă 437 
pătașcă 181 
pazarghidean 449 
pecele 522 
pentru 247 
peri 503



perifan 356 
pestreali 318 
pilă 494 
pistreală 318 
plavie 419 
plean 115 
poate fi 7 
pobedi 364 
podan 315 
podgheaz 118 
podvoadă 278 
pohfală 91 
„pol 480 
polimari 43 
politică 474 
politie 472 
polnii 120 
pomăzanic 157 
pont 308 
postrig 276 
posvoli 301 
posvosi 436 
povod 304 
povodnic 82 
praclică 228 
prag_398 
pre 305 
prejma 487 
preț 73 
price 239 
priimi 17, 130 
prisne 28 
pristăvi 439 
proci v. i proci 
profodi 338 
prost 42 
puhă 447 
puşcă 36, 38 
puşt 339 
pustiă 348 
putincios 70 

ră 205 
rachieriță 209 
rădicătură 467 
rafturi 275 
rămânea 164 
răpune 193 

răsări 325 
răschira 117 
răsură 526 
rătui 179 
răzbun 302 
recipospolilă 151 
reimeniar 285 
respundenţie 290 
rogojină 214 
rohmistru 137 
rufei 337 
ruptă 326 

șahmarand 210 
săim 493 
saivan 106 
saldat, săldat 412 
salt 314 
şalvir 512 
sameș 352 
sân 273 
sângeac 365 
saragea 243 
sarascher 255 
şarvana 168 
satară 351 
schimni-agă 94 
scoală 529 
sconcenie 180 
scrisori 9 - 
scuteală 525 
şeiciă 249 
seim 493 
senat 473 
sfat 183 
sială 267 
siimean 296 
silihtar 335 
simcelat 405 
sin 273 
sineț 141 
singur 162 
şinlic 295 
sirmea 401 
șleah 103, 403 
șleahtă 434 
şleav 403 
șlic 165 
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slim 231 
slobozie 161 
socoti 19 
sor 360 
soție 74 
şpagă 391 
spârcul 242 
spljă 29 
spogârniceală 233 

"sprijini 123 
sprinten 378 
stare (starea locului) 101 
stinge 466 
ştiubeiu 451 
stoli 196 
stoliță 86 
slrămurare 45 
stricat 67 
strinsoare 136 
stuh 388 
stup 221 
stupai 392 
subaş 160 
supăr 328 
supără 184 
supus 429 
sus 201 
Sved 77 - 

tabără 140 
tabie 499 
tabulhana 271 i 
tainele 53. z 
falhâş 342 : 
țapăn 357 
țară 68 ! 
tărănesc 443 
țărmuros 431 
lefericie 381 
telmiz 370 
telpiz 131 
temeiu 195 
tergiman 81 
terziman 84 
testament 479 
tiduă 530 
figrinărit 444 Ai 
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țigănit 444 
tij 260 
ținea 201 
tilă] 371 
titluş 495 
totdeauna 456 
trâmbicer 426 
treabă 108 
trulă 347 
tuiu 166 
tult 254 

ughi 171 
ulamă 336 
un 197 
urdie 107 
urşenic 319 

vartă 98 
vârtej 33 
vwătav 176 
wătnosi 382 
vel 12 
veleat, velet 18 
vicol 488 
vielchi 120 
voie 133 
volnic 316 
volnicie 246 

zăhăi 354 
zahereă 114 
xălud 345 
“aman 300 
zamcă 261 
zapt 4170 
zarvă pl. zărve 100 
zecuție 514 
zeefet 225 
xeticni 505 
zică 263 
zlobiv 218 
xlotaş 37 
zorbă 334 
zorbalâc 333 
zurbă 334



(6 de nume de persoane *) 

(Cifrele indică de aci înainte pagina). 

Abâza Ilie 245, 321 
Abdi paşa 207, 345—347 
Adam v. Sinavschi 
Adămiţă vel postelnic 479 
Adli-gheri v. Calga. 
Ahmet sultanul 390 
Alecsandru v. Buhuş, Duca. 

Ghica, Lăpuşneanu, Mavro- 
cordaât, Menjicov, Ramandin 

Alecsandru Vodă c.Î Mare ş: 
Bun 1214 ! 

Alecsandru Vodă Iliaș 45, 16. 

Alecsandru Vocă, fiul lui Radu 
Vodă 20, 21 

Alecsii Mihailovici 35 
Alecsi Peirovici 370, 37! 
Anastasă vornicul 483 
Andrieş v. Rusăi 
Andrieşoaie 120 
Andronachi v. Viasto 
Aniţa 105 
Anna împărăteasa 404, 

177, 480 
Anna soția lui Antoni Csenje 

478 
Antioh vu. Cantemir, 
Antioh camaraş 321 
Antoni(e) vu. Csenje,- Rusăt 
Antonie mitropolitul 405, 466, 

416, 

Jora 

472, 475 
Antonie Vodă 41, 42 
Apafi Mihai 91 
Apostol v. Catargiu 
Apostol căpitan 321 
Apracsin cneazul 287, 322, 329 
Arhinoaia 105 
Aristarh vel comis 423 
Aristarh spatarul 474 
Aristarh Iordachi 321 
Arori Vodă 3, 4, 5, 228 
dvgust craiul 173-175. 181. 

197-199. 232-234. 247. 288, 
323, 345-347, 350, 353, 354, 
364-367, 375, 404, 413, 436 

Bahti-gheri 385 
Buinschi 94 
Balaban 100 . 
Bălăceanul aga 126, 128, 131 
Balaşa, fata lui Ilie Cantacu- 

zino 231 
Balş Constaniin 439, 451 
Balş, Ioan 110, 195, 225, 229, 

Bălșeştii 19 
Baliagiul  vezirul 223 224: 
probabil identic cu Mehme! 

paşa balicgiul 
Bănarul loan 321, 471 

*) Identitatea personagiilor a fost stabilită numai în măsura în care îngă- 
duie informaţiile cuprinse în corpul cronicii lui Î. Neculce. Dintre variantele nume- 
lui aceluiași personagiu nu se citează de obiceiu decât cea mai frecventă sau ceea 
care indică personagiul mai precis. In ordinea alfabetică determinată de uuinele 
de familie, în măsura în care Neculce însuşi face uz de ele, au fost cuprinse şi 
toațe numele de botez, în tipar deosebitor, cu indicaţia numelor de familie alăturea 
de cari se găsesc. Orientarea asupra diferitelor persoane devine astfel şi mai 
lesnicioasă. - 
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Barnovschii Vodă 21. 22, 43 
Băsărab Constantin Vodă 29, 

Băsărab Matei Vodă 29 
Başota Pătraşco Zosin 192 
Başotă Zosin 104 
Batişte vistiernicul 46, 47 
Batiște, feciorul visternicului, 

Bercin 367 
Berro 416 
Beşleaga 128 
Biron v. Csenje 
Bogdan Vodă 6, 15 16 
Bogdan Gheorghie 82. 83 
Bogdan loan 406, 480 
Bogdan Lupul 125, 130, 131, 

136, 139, 143-145, 147-150, 
154, 158, 159, 163, 165-172, 
183. 189-191, 193-195, 200, 
202. 207, 209, 212, 215-217, 
219-221 

Bogoş 223 
Boieştii 27 
Bon gheneralul 234 IN 
Bosie din Orheiu 47 
Botez 132 
Botez Solomon 396-397 
Bozagiul 335 
Brahă 87, 308, 321 
Brâncovanul Constantin 76, 

78, 127-133, 136, 139, 141- 
144, 146, 147, 150, 151, 154, 
156, 157, 164, 168, 169, 171, 
175. 180, 186-188, 194, 19%, 
200-209, 212, 213, 217, 218, 
224-226, 230, 231 234, 237. 
239. 252-254, 265. 266, 268, 
269, 272, 278, 292-295, 297, 
298, 315, 351, 352, 355, 357, 
358 

Brâncovanul Dinul 225 
Brâncovanul Stefăniță 231 
Brăneştii 93. 132 
Branil 364 ” 
Branițchi 417 
Buhuș întâiul soț al Dabijoaei 
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38. 44 
Buhuş Alecsandru 48, 64, 66, 

70, 72, 174. 77, 80, 83, 9%, 
94. 97, '103, 104, 107 

Buhuș "Dumitrașco 195 
Buhuş loan 153, 155, 167. 

192. 206, 221, 238, 243, 338 
Buhuş Lupaşco 38, 76 
Bujorăneștii 139. 
Bufucachi 391 
Buzilă Vasili 471 

Cahreman paşa 181 
Calga Adli-gheri 267, 385. 391, 

43 
Cantacuzineştii 30, 62, 63, 65, 

76, 105, 107, 114, 203, 213, 
v, Șaitaneștii 

Cantacuzino . Constantin  po- 
sieln:cul 29. 41 

Cantacuzino Constantin  stol- 
nicul 41, 42, 76, 77, 127, 129, 
150. 187, 204, 207, 218, 236, 
294, 351, 355, 358 

Cantacuzino Dimiiraşco Vodă 
65-73, 76, 81, 82, 102, 103 

Cantacuzino Drăghici 42, 43 
Cantacuzino Gheorghie 128, 

7 
Cantacuzino Ilie 142. 190. 195, 

217, 220. 222, 225-228, 231, 
234, 237. 238, 241. 243, 244 

Cantacuzino Iordachi cel bă. 
irân 27-30, 33, 37-39, 83. 111 

Cantacuzino Iordachi 42. 126. 
1 

Cantacuzino Matei 42 
Cantacuzino Mihai 42. 127 

147 187 188, 294. 351, 357, 
358 

Cantacuzino Şerban Vodă 11- 
43, 62. 63, 76-78. 81, 8, 
90-92, 100, 104, 107-109, 114. 
115, 119, 122-130, 141. 171, 
179. 187. 213, 292. 332, 351, 
372 

Cantacuzino» Șerban vel stol-



nic 396 | 
Cantacuzino Stefan 218, 351, 

355, 358 
Cantacuz no Toderaşcu 83. 88 

91, 111, it4 
Cantacuzino Toma spătarul 

217 289. 293-295, 297 301, 
316, 322, 326 

Cantacuz.no Toma vornicul 
28-30, 33, 37, 44 

Cantacuz no Vasilașco spati- 
rul 142, 162. 165.190 

Cantacuz:no Deleanul Jorda- 
chi 356, 405 422 459-460. 
464, 466. 469, 474 

Cantacuz no Păşcanul Jorda- 
chi 392, 405. 406, 423 

Cantemir Antioh Vodă 112. 
115. 122. 141, 146, 155, 162. 
165-194, 196. 199, 201. 202, 
209-211, 213, 215-231, 238- 
241, 252. 263, 281, 327, 354. 
357, 465 

Cantemir Antioh, fiul lui Di- 
milraşco 337 

Cantemir Vodă Constantin 11, 
66, 80. 103, 108-110. 112, 
114-151, 153. 160, 162. 165, 
166. 168. 170, 180. 190. 251. 
253. 363. 403 

Cantemir Constantin, fiul lui 
Antioh 227. 465. 468, 470 

Cantemir Ccnstaniin, fiul lui 
Dimilrașco 337 

Cantemir Dimitraşco -115, 143. 
146, 167. 169-171, 175-177. 
180. 187. 188, 192. 218, 230, 
251-337. 348, 364, 374. 375 

Cantemir Dimilraşce, fiul lui 
Antioh 227, 465, 

Cantemir Ioniță, PN Su An 
tioh 227 

Cantemir Matei 337 
Cantemir Şerbcn 337 
Cantimireştii 187, 192, 

200-202. 292 
Capdeghindă Ionașcu 41 

193. 

Cara Mustafa 89 
Caraiman paşa 150, 154, 173 
Cârjă 348 
Carol craiul Şvedului 184. 199 
Carol (V) împăratul nemţesc 

Carol (VI) 
fesc 476 

Casandra, doamna lui Dimi- 
iraşco Cantemir 179. 332 

Catargiu Apostol 90. 102 
Catargiu [lie 227 231. 237, 

238 241. 243, 245. 263, 280, 
338. 356 - 

Catargiul Siefan 439 
Catrina, fata lui Duca Vodă 

cel Bătrân 83 ' 
Caza gheri 385, 386, 390, 391, 

Ceaureșrii 30, 31 
Ceaurul Dimitrașco 151, 165. 

Ceaurul Vasili 376 
Cerchez 95 . 
Cerchez: Mehmet pâşa 145, 

146, 170. 187, 314 
Cerchez Stefan 66. 145. 167 
Cernat 170 
Chigheciu 233, 234, 278, 285 
Chiouschi voievoda 247-249, 

251. 264. 266, 267. 305, 306.. 
343, 348, 350, 367, v. lozef 

Chiriac v. Sturza . 
Chiriţă vw. Drace, Dracul. 'Ru- 

săt 
Chiupruliul 31-33, 49 cfr..U 

man 
Chiupruliul paşă 369 : 
Chiupruliul sarascher 418, «9 

444, 447 ; 
Chirica 223 
Chisăliță Misail 11 . 
Ciobanul Constantin 85. 92. 

96, 157 . 
Ciocârlan Pavel 192 
Ciohoranul Tudosi 319 
Ciorlu paşa 224 - 

împăratul nem: 
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Ciudin Gheorghiță (frate lui 
Toader Fliondor) 83. 11i 

Ciute căpitan 321 = 
Colceag 300. 368, 387, 462. 464. „9 : 
Colivarul Lupul 220, 221 
Conde de 173, '197 
Conejchi 93, 94. 103 
Constantin v. Balş, Băsărab. 

Brâncovanul, Cantacuzino, 
Cantemir, Ciobanul, Duca, 
“Gavriliţă, Ipsilanti, Lambri- 
no, Mavrocordat, Părcăla- 
bul, Rusăt, Turculeţ, Zărul 

Costachi v. Gavriliţă, Razul 
Costandachi 356. o 
Constcntin vel logofăt 3179 
Cornescul Grigorie 49. i 
Costin căpitanul de Focşeni 

131 
Costin Ioniță 116, 162, 190, 

194 
Costin Miron 5. 6. 15, 54 55. 
64. 67. 68, 80. 92, 95. 96. 
102, 116, 123, 126, 137-140, 
142, 148. 149, 190. 310 

Costin Nicolai 5. 6. 116, 138. 
_139, 148. 157, 159. 162, 165, 
"186, 192, 217, 220. 243, 263, 

Costin Pătraşco 116, 138, 140, 1 , 
Costin Velicico 116. 117. 119. 

125, 126, 136, 137. 149 
Cotuş-Menin 416 
Cras 199 
Crasau 233 
Cropot 233, 235. 278, 280. 

282, 294 
Crupenţchi 119 
Csenje Antoni 478. 486 
Csenje' Biron 477 ! 
Csenje Holştinschi 375 
Csenje Joon Antonievici 486 
Cuciuc 187 
Cupăreștii 44, 48, 76, 78, 121, 

127, 128, 137, 139 141, 249, 

300 

153 168. 169-171, 201. 212, 
213, 215, 218, v. -Rusăteştii 

Curt pașa 334-336 o 
Cuza 192. 243 263 

Dabija 170, 220. 263 N 
Dabija Vodă 5. 7, 9, - 37-44 
Dăbijoaiă 38. 44 e 
Daltaban pașa 133. 150. 153. 

155, 157, 158 i i 
Daniil sehastru 13 
Darie u. Donici 
Davidel 175 
Decusară 70, 82 
„Dedihovschi 365 5 a 
Dediul 96-98, 139-141 167. 229, 

236, 238, 245, 255. 290 i 
Dediul bulubaşă 98 i 
Demideţchi 93. 94 
Deport Nicolai 154 
Despot craiu 17 
Despot cel mare 19 
Despot Vodă 18. 19 
Despoţii 17 
Dima 321 : 
Dimaiuruc 117. 118 . 
Dimitraşeo (Dumiiraşco) sv, 
Buhuş, Cantacuzino, Cante- 
mir, Ceaurul. Mitre, Păladi. 
Racoviţă. Ursachi 

Dimitrie v. Galicin, Macri 
Diinirie aga 278, 321 -. 
Dumitru vw. Saraciul 
Diuul v. Brâncovanul 
Dobravschi 132 
Dolhoruchi cneazul 302. 366. 

367 ! 
Dolhorichi cel mijlociu 289 
Donici Darie 223, 335, 358, 

384, 388, 424 -- 
Donici Nicolai 163. 167 
Dosoflei mitropolitul 121: 
Dosoftei patriarhul 200 
Drace Chiriţa 37 
Dracomana Spraioti 263 
Dracul Chiriţa 480 |



Drăghici v. Cantacuzino 
Dragus Vodă 3. 5 : 
Drăguţăseul Ilie 102, 127 . 
_Dubău Tudosie 87. 157. 162, 

163, 165 
Duca Vodă cel Bătrân 5, 43- 

55, 61-63. 74-78, 81-103. 107, 
109, 114. 143, 144. 146, 147. 
169, 212. 460 
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Duca Vodă Constantin 112. 
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214, 216, 217, 230, 257, 292 
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Durac 48 
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323, 371, 376 - 
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Vodă Cantemir 169 

Ecaterina, doamna lui Con- 
stantin Mavrocordat 395 

Elena soția lui Nicolai Costin 
14 

Elgasi 172 i 
Elisavela împărăteasa 478, 485 
Enachi v. Ipsilan i 
Enachi gramatlicul 120 
Enachi hatmanul 479 
Eni v. Gredinoviei 
Eni 474 
Eughenie prințipul 176. 358 
Svsirati logofătul 6 

286, 

Fliondor Toader 83, 110-112 
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Fluc 234 
Prența 359-362 
Frideric craiul 413. 415-417. 

133 - 

Galicin cneazul 326 
Galicin Dimilrie 202, 287 
Galicin Mihail cel mic 289 
Gaşpar Vodă 20 
Gavriil v. Gavriliţă. Golovchin. 

Miclescu 
Gavriliţă Constani 'n Costachi 

sân Vasilie 230, 231, 245, 263, 
338, 3849. 356, 359-361, '369, 
3177, 382, 384, 392, 399, 405, 
422, 423 | 

Gavriliţă Costachi cel bătrân 
64, 74. 93, 107, 109-111, 146. 
119, 124. 125, 136, 139, 146 
147, 190, 229 | 

Gavriliţă Costachi: 116, 139, 
161. 194 

Gavriliţă Gavriil Costachi 244 
392. 393. 423 

Gavriliţă Iordachi Costachi 
sân Lupul 384-386. 388, 391, 
392 

Gavriliță Lupul Costachi 116, 
139, 146-148. 151, 165. 184, 
190, 194, 242, 220, 224; 229, 
245, 263, 284, 285. 297, 335- 
337. 844. 345, 355-358. 373, 
451. 

Gavriliţă Manolachi Costachi 
4 . 

Gavriliţă Scarlatachi 451 
Gavriliţă Solomon 116, 

194 
Gavrilită 

493 | 
Gavriliţă Vasilachi s. Vasilie : 

Costachi 125, 139, 150, 165, 
167, 194. 195. 202. 230, 231 

Gavriliţeştii 148, 355, 424. 
Ghedeon m'fropoli!ul 2:9, 296. 

295, 314 
Gheorghie v. Bogdan,. Cânta- 

cuzino, Ghica 
Gheorghie mitropolitul 384 
Gheorghie S'efan Vodă 26-30, 

Gheorghiţă v. 
Zmucilă , 

Gheorghiță comisul 195 
Gheorghiţă. sărdarul, 

vel comis 220 * 
Gheorghiță treli logofăt : 93 
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Gheuca Vasilie 82, 83 
Ghica Alecsandru 382, ' 398. 

436, 442, 478 
Ghica Gheorghie Vodă 31-33, 

Ghica Grigorie (Grigoraşcu ) 
Vodă 39-43, 49, 56-65, 105, 
107, 115. 331. 383, 403 

Ghica Grigorie II Vodă 382- 
408, 410-412, 420-479. 483 

Ghica Scarlat 427, 455 
Ghiculeasa visterniceasa 180 
Gin Ali paşa 343, 351, 357, 

358 
Golovchin Gavriil Ivanovici 

289, 291 
Gonor 476 
Gredinovici Eni 85 
Grigoraşcu vw. Ghica, Jora 
Grigoraşcu vel postelnic 422 
Grigorie v. Cornescul, Ghica 

Hăbăşescul armaş mare 29 
Hăbe&şescul hatman 64, 67 
Hăbcşescul Vasilie 94 
Halep paşa.'74 
Hânceştii 48 
Hâncul 48 
Heizer 128, 129. 131 
Hesemburg 416 
Hrisant(os) patriarhul 

201, 293 
Hrisoverghi 

243 
Hriză '78 
Hroit 13 | 
Hurmuzachi Manolachi 338 
Husain 56, 57. 61. 109-112 

200, 

Manolachi. 192, 

Iablonovschi 160, 168. 184. 
197, 198 

Iacov pairiarhul 144, 150 
lanăşci) s. Ianoș 233, 267, 

299, 300 
Iancu v. Mavrocordat 
lano - 268, 281, 336 
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Iavorschi Stețan 371 
Ibraim paşa 441 

liaş Vodă 18, 20. 35. 45-47 
Ilie v. Abâza, Cantacuzino,: 

Catargiu, Drăguţăscul, Țifă- 
scul 

Hie 117, 118 
Ioan v. Balş, Bănarul. Bog- 

dan, Buhuş, Csenje. Mavro- 
cordat, Mirescul. Neculce. 
Păladi. Racoviţă. Scoropad- 
schi, Sobieţchi, Sturza, Tan- 

- schi, Tăutul, Zărul 
loan Alecsievici 404 
lonaşeu v. Capdeghindă 
Ioniţă ov. Cantemir, Costin. 

Raţă, Sturza 
Iordachi vu. Aristarh, Canta- 

cuzino (Deleanul, Paşcanul ), 
Dulgheriul, Gavriliţă, Rusăt 

Iordăchioaia lui Iordachi Ru- 
săt 124 

Iosufachi aga 379 
Jozef v. Potoţchi 
Jozej voievoda Chiovschi 413, 

Ipsilanti (Psiolu) Constantin 
356, 379, 382. 384, 389, 397, 
401, 402, 422. 427, 441, 442. 
446 

Ipsilanti Enachi 379, 382. 397 
398, 401. 402. 441, 443 - 

Ipsilanti M nolachi 356, 379. 
382, 441. 442, 447 -- 

Irimia v. Jora 
Ismail efendi 251, 252, 341. 

343 . 
Isterhaz 478 
Iştoc 40 . 
Iusuf paşa 172, 173. 194. 196. 

205-207, 219, 223. 227, 237. 
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lusuf Mârza 388, 391 
Ivanenco 320, 345 
Ivaşcu 139 
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Jora Antioh 139, 159-163, 165, 

190, 212, 219. 221, 229, 243. 
263, 269, 270. 336, 337. 344 

Jora Grigoraşcu 338 
Jora Irimia 153, 155 

Lambrino Constanlin 139 
Lăpuşnecnu Alecsandru Vodă 

18, 19 . 
Lâscarachi v. Rusăt 
Leis(u) 415, 416. 419, 428-430, 

436, 457. 462 
Leonti 437 
Leopold fiul lui Grigori Ghica 
4 

Leopold împăratul  41,- 108, 
179, 180 

Leşcinschi voievoda Poznav- 
schi 184,. 187. 199 

Leşcinschi Stnnislav 184, 199, 
232, 233,. 243, 345-348, 350, 
413-417, 419, 433 

Levendal 466, 472. 474 
Lichinie 354 - 
Liubomirschi 197, 198 
Luca Stefan pister nicul 270, 

272, 296, 325, 3 
Ludovic XIV PAR deo 
Lupa hătmăneasa lui Bogdan 

Lupaşco v. Buhuş 
Lupul v. Bogdan, Colivarul. 

Gavriliţă, Gheuca 
Lupul aga 468 
Lupul sardarul 473, 483, 484 
Lupul sulgerul 82, 83 

Machedon comisul 293, 315 
Macri 137, 138 
Macri Dimitrie 195, 356. 359 
Macsut. postelnicul 195, 220, 

336, 337 
Mahmut pașa 440 
Mahmut sultanul 390 
Mănăilă 124 
Manolachi v. Gavriliţă, Hriso- 

verghi, Hurmuzachi, 
lanti, Rusăt 

Manoli 339 
Maria, doanina lui Constantin 
Duca Vodă 147, 150 

Maria, sora lui Constantin 
Duca Vodă 168 

Masurlis 416 
Matei v. Băsărab, Cantacu- 

zino, Cantemir 
Mavrocordat .gramaticul 2 
Mavrocordat Alecsandru 21, 

177, 240, 242 
Mavrocordat Constantin Vodă 
21, 390, 394-396. 398-400, 405- 

423, 426, 427, 440, ai, 444, 
478-488 

Mavrocordat Iancu 408 
Mavrocordat loan Vodă 5, 
„240, 336. 337, 359, 371, 372, 
488 , 

Mavrocordat Nicolai Vodă 21, 
240-255, 264, 265. 29%, 336- 
355, 357. 359, 372, 381. 382, 
387, 390, 394, „595, 400, 478, 
479, 487 Ă : 

Mavrocordaţii 21 
Mavrodin 112, 162, 187. 212 
Mazepa 232, 233 
Mazovejţchi voievoda 350 
Mechichi 321 
Medti-gheri 385, 386. 390, 441. 

Mehmet paşa  baltagiul 248 
Mehmet sultanul 108, 155, 175 
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Meniș pașa 444 
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lovici 234, 288, 323, 330 
Miclescu Gavriil 192, 243, 338 

384 
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polcovnicul 288, 310, 320, 
324 

Mihai(1)_v. Apafi, Cantacu- 
zino, Galicin, Racoviţă, Vis- 
noveţcehi 
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Mihalachi v. Racoviţă, Rusăt 
Mihuleţ 174 
Milescul Nicolai 34-36. 1i1 
Mileştii Li1 
AMinih 428-430, 437, 438, 442 

448, 430, 457-459, 462-470, 
472, 478, 485 

Mirescul Ioan 321 
Mirescul Pavel 321 
Mirescul Toader 321 
Mireştii 245 
Miron v. Costin 
Mironeştii 148, 170 
Mirveiz 373, 375, 376, 404 
Misail vw. Chisăliţa . 
Misail călugărul 3-4, 6 
Misail milropolitul 194 
Mitre căpitanul 111 
Mitre Dnmitroşco 66, 167, 192 
Milre Gheorghiţă 65, 66, 139, 

192, 243, 945, 263, 321, 338 
Mogâlde 274, 321 
Moghilă 6 
Moisei 157-159, 163, 164, 171, 

172 
Morona Punaiotachi 172, 157, 

192, 209, 210, 215, 217, 218, 
221-223, 229 

Moţoc 87. 321 
Movileştii 6, 11 
Muharecico 95 
Mustafa sultanul 208 

Nastasia, “doamna lui Duca 
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100, 147, 148, 165 
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316, 321, 325, 332, 333, 
345, 373, 393, 396, 422, 
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468, 475 
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263, 
308, 
344, 
475, 
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Cghinsclii hatm nul 199. 232 
Osman 224, 340 
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Paladi spaiarul 88 

vel vislernic 212, 225, 
226, 229 

Păladi Dimiiraşcu 480 
Păladi Iocan 136, 338, 356, 377, 
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Paladi Toader 384, 392, 406, 

407, 421, 422, 443, 446, 447, 
471, 480 , 
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_ Panaioli 379 
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Pârvul 143 
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Pavel v. Ciocârlan, Mirescul, 
Rugină 
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Petru vu. Rareş 
Petru Alecsievici 35, 36, 179, 

198, 246, 268, 286, 295, 374, 
376, 404, 478. 485 

Petru Petrovici 371 
Pilat 195 
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Postelniceştii 62 
Potoceştii 175. 413, 414 
Potoţehi Iozef, voievoda Chi- 

ouschi 199 - 
Potoțchi Stefan 181 
Preda 225. 230 
Pricopi 278 
Psiolu v. Ipsilanti 
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Purice aprodul 13-14 
Purice Vasile 179 

Raavschi 350 
Racoți (Francisc) 199, 290, 

367, 451, 452 
Racoți (Gheorghe) 26 
Racoți (Iosif) 455, 459 
Racoviţă Dumitraşco 212, 215, 

225, 229, 245, 290, 356, 385, 
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14£, 201, 214 
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427, 442, 451, 454, 455, 474, 
478 - 

Racoviţă Nicolai 88, 91 
Rocoviţă Răducanul 439, 451 
Racoviţă Stefăniţă 426, 427, 

442 
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Radu Vodă 20, 24, 25, 83, 84 
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Rami heiz efendi 177, 2U3, 209 
Rareş Petru Vodă 16-18, 331 
Raţă Ioniţă Neaniul 244 
Razul Costachi 393, 423, 479 

484, 488 
Reiz efendi 436, 442, 443 
Ren 289, 294, 297, 322. 
Repnin 229, 303. 
Reuţchi 164, 179, 181, 184 
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Romianțov 476 
Rucsânda, mama lui. Grigori [1 

Ghica 400 
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Vasile Vodă 120 
Rugină Pavel 9245, 321 
Rusăt cupariul 37, 109, 166 
Rusăt Andrieș 393, 405, 480 
Rusăt Antonie Vodă 51, 73-82, 

113, 114 
Rusăt Chiriţa Mihălachi 167 
Rusăt Constantin 292, 338, 

856, 381, 384, 393, 395, 399 
405 

Rusăt Iordachi 109, 119, 123- 
126, 136, 139, 142-145, 147- 
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200, 202, 205, 206, 209, 212, 
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126, 141, 144, 166, 167 

Rusăt . Manolachi 109, 125, 
163, 167, 212, 229, 241. 143, 

245 
Ruset Mihalachi 109, 212, 405, 

407, 426 
Rusăt Nicolai 201, 229 
Rusăt  Scarlatachi 109, 125, 

212, 215 
Rusăt Stefăniță 143, 343, 439, 

451, 480 
Rusăleştii 109, 213 v. Cupă- - 

reștii 
Ruschi 347 

“Safta, fiica- lui Constantin 
Cantemir 116, 141, 167 - 
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Sandul 122 
Sară, Mehmet 439, 464, 471. 

Saraciul Dimiirul 254 
Saraeni 111 
Sava v. Rogoijinschi 
Savil (Savin) v. Zmucilă 
Scarlat v. Ghica 
Scarlat 18, 20 
Scarlatachi v. Gavriliţă, Ru. 

săt 
Scoropadschi loan '287 
Sculi 244 
Şefer 289, 314, 317, 350, 436 
Şemţe vu. Viţnovieţchi 
Şerban vw. Cantacuzino, Can- 

temir 
Șerban logofătul 224 
Șeremet 234, 273, 277, 278, 

281-286, 288, 2839, 292, 297, 
299, 302, 306, 307, 314, 315, 
317, 318, 322, 324, 327-333, 
340, 341, 345-348, 353 

Sidlovschi 326, 331, 332 
Silion 170 : 
Simion dascalul 3, 6, 
Sinavschi hatman-polnii 56, 66 
Sinavschi Adam 151, 198, 199, 

239, 935, 266, 323, 326, 366 
Şipon Petri 466, 469-471 
Smail paşa 410 
Smighelschi 247 
Sobiejchi loan 53, 56, 71, 78, 

89, 90, 93, 120-123, 126, 133. 
134, 168, 173, 197, 198, 327 

Solomon v. Botez, Gavriliţă 
- Spandonachi 244 
Spraioti v. Dracomana 
Stamati 40 . 
Stanca, doamna lui Const n- 

tin Brâncovcnul 150 
Stanciul 117, 118 
Stanislav voievoda Posnavschi 

181 
Stefan v. Cantacuzino, Ca- 

targiul, Cerchez, Iavorschi, 
Luca, Petriceico, Potoţchi, 
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Tomşa 
Stefan, fiul Radului Vodă 83 
Stefan Vodă, ginerile Ducăi 

Vodă 96 
Stefan Vodă cel Bun 6, 9-15 
Stefăniţă v. Brâncovanul, Ra- 

coviţă, Rusăt 
Stefăniţă Vodă 9, 28, 33-37 
Sterimberg :89 
Steț 135 
Stoica (Stoico) p: harnicul 141 

142, 144 ” 
Sturza Chiriac 106 
Sturza loan 106, 195, 220, 243, 

263, 280, 356 : 
Sturza Ioniță 471 
Sturza Sandul 106, 263, 325, 

382, 384, 388, 393, 396, 401. 
402, 404, 405, 421, 422, 464. 
466, 471, 479, 488 

Slurzeşt.i 19 
Suleiman paşa 108-110, 118, 

11 

Tănasie de Soroca 90 
Tanţschi 320, 345 
Tanțschi loan 234 
Tanţschi Vasili 234 
Tatul 128, 161 
Tăutul loan 14 
Tepec 154 
Testabuza 419 | 
Țifăscul Ilie Frige-vacă 136, 
.167, 194, 195, 212 

Timojftei 274 
Timuş 26 
Tiucliel grof 89, 130-132, 153- 

155, 157, 163 
Toader v. Fliondor, Mirescul, 

Paladi 
Toader armaşul 339 
Toader Costachi 392: 
Toderaşcu v. Cantacuzino, Ga- 

vriliță 
Toderaşco de la Galaţi 188 
Toma v. Cantacuzino 
Tomşa  Siefăn Vodă 214



Topal paşa 394, 395, 418 
Totoiescul 118 
Trubeţcoi 364 

„ Tudorachi 319 
Tudosie v. Cioharanul, Dubău 
Turculeţ cel mare 132, 133 
Turculeț cel mic 132 
Turculeţ al nostru 134, 135 
Turculeţ reimentarul 160-163, 

169, 186 
Turculeţ Constantin 94, 235 

Uman paşa Chiupruliul 248 
cîr. Chiupruliul 

Urechi vornicul 3-5 
Ursachi cel bătrân 51, 52, 99, 

1 
Ursachi Dimiiraşco 142, 195, 

212 - 
Uşurelul 29, 30 Ă 

Vadani 439, 443, 444 
-Valis 439, 444, 445 
Vargalovici 174 
Vasilachi v. Gavriliţă 
Vasilaşco vu. Cantacuzino 
Vasilie v. Buzilă, Gavriliţă, 

Gheuca, Hăbăşescul, Purice, 
Tanţschi, Zărul 

Vasilie Vodă 22-29, 32-34, 37, 
43, 99, 114, 120 

Vasli pașa 440. 
Vejbah 267, 289, 416 
Veli paşa 459, 462, 463 
Velicico v. Costin 
Velicico sulgerul. 360, 361, 376 
Ventura 395 ' 
Vesubadţchi 233 
Vicol 128, 161. 
Vidman 311, 312 
Vişnovejchi Mihai 53, 56, 71 
Vițnovejchi Șemţe Ianoş 350, 

417 
Viasio 165 
Vlasto Andronachi 384 
Volconschi 233 
Volcovschi 267, 313 
Volodiovschi 53 

Zagrațchi 416 
Zaharia 122 
Zaharovschi 132 
Zap'eva 199, 232 
Zărul Constantin 321 
Zărul Ioan 321 
Zărul Nour 321 
Zărul Vasili 321 
Zmucilă Gheorghiță 102 
Zmucilă Savil (Savin) 87, 94, 

102, 192, 220, 244, 245, 255. 
290, 291, 321, 327, 331 

Zosin v. Başotă 

€) de nume geografice *) 
(de sate, orașe, râuri, mănăstiri, ţări, diferite populaţii etc,) 

Abov 330 
Agapia 134, 159 
„Albeşti 121 - 
Alecsandria 144, 487 
„Anapoli 420, 433 
Anglia 177, 349 
„Antiohia 144 

Arabii 373 
Arbănașii 31, 32, 439, 447 
Ardeal 204 , 
Argeş 126 
Aron Vodă 119, 274, 275, 361, 

v. Valea lui Aron Vodă 
Astrahan 374, 417, 428 

, *) Numele de râuri se tipăresc cu literă curentă, celelalte nume cu literă cursivă, Şi aici nu se înregistrează toate variantele aceluiaşi cuvânt. 
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zac. 108, 188, 286, 237, 316, 
“329, 320, 331, 340, 417, 418. 
428, 429, 432, 476 

Baba 196, 219, au, 432 
Babagefer 224 
Băcani 136 
Bacău 100, 241, :343, 425, 440, 
„465 
Bâcu 468 
Bagdatul 418 | 
Bahluiu 184, 216, 280, 360, 

361, 363, 465 , 
Baie 116, 396 
Baliea 273, 336, 361, 387, 389 
Balta Pruteţului. 301, 302 v. 

Pruteţul 
Bălțăteşti 425 
Pălţile Câinarului 288 
Bănila 132, 133 
Bărăsan 468 
Bărboiu 390 
Bărboşi 138 
Bârlad 16, 24, 120, 136, 139. 

186, 207, 242, 270, 285, 348 
359, 387, 399, 411, 445, 454 

Bârnova 43, 196, 390 
Bârnovița 52; 181 
Barnovschi 39 
Beciu 40-42, 89, 90, 9, 94, 

100-102, 117, 128, 178, 354, 
„4527 
Beligrad 89, 91, 126, 130, 177 

367-369, 371, 461 
Bender 36, 266, 346, 348, v. 

Tighina 
Berehoeșii 45 
Bilaţerchiev 324, 325 
Bisericani 114 
Bistrița 368 
Bistrița 29, 446, 473 
Bogdănești 40, 464 . 
Boian 118, 119, 363, 463 
Bosna 298, 300, 348, 369, 438, 

439, 442, 444, 447 
Bosnenii 447 
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368, 387, 394. 453, 464, 465 

Brad 130 
Brăieşii 121 
Brăila 91, 93; 95, 264, 294, 

297, 301, 316, 322, 383, 432. 
456, 468, 469 

Brandeburg 413 
„Braşov 92, 93, 130, 141, 180 

225, 439, 443, 444 
Buceci 71, 82, 266 
Buciuleşti 28, 29 
Bucureşti 29, 43, 62, 76-78. 

127-131, 157,. 195, 204, 207, 
208, 225, 351, 358, 390, 395. 
397, 400, 411, 421, 439, 440. - 
444, 445 

Buda 88, 90 
Bugeac 9, 914, 102. 107. 116, 

120, 126, 132, 133, 135, 159. 
172, 174, 178, 186, 196, 251. 
266, 267, 269, 270, 273, 376. 
278, 282, 3U6, 345, 363, 368, 
369, 373, 385-388, 393, 430- 
433, 448, 454, 457, 459, 460 

Bugegenii 313, 385, 387, 388 
Buh 85, 233, 432, 437, 438, 

450, 451, 458, 475, 476 
Bujoreni 120 
Bur uci 285, 335 
Buzău 139 i 

Căcăceni 64 
Căcaina 50, 471 
Căcărăzeni 121, 216, 465 
Calanca 457 
Cainvişii 287, 328, 330, 385, 

428, 436, 462, 463, 465 
Camen 316 
Camenița 29, 49, 53-55, 57, 59, 

71, 73, 74, 81, 82, 93. 103. 
104, 132, 133, 150, 153-155, 
157, 158, 161, 169, 171-173 
178, 180-184, 308, 323, 296, 
345, 347, 462, 463 

Câmpina 131, 415, 452, 469



Câmpul-lung: 134, 135, 236, 
__359,: 368, 381, 425, 439 
Câmpul-lung rusesc 14 
Câmpulungenii 381 
Cândeştii 236 
Carapciul 14 
Cărligătura 282, 342 
Carloviț 177, 178, 203, 372 
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ERRATA 

Inadvertenţa editorului, a corectorului şi a zeţarului a 
“făcut ca hazardul să strecoare şi în cartea aceasta inevi- 
tabile greşeli de tipar. Nu le înșirăm aci, întru cât pot fi 
îndreptate ușor chiar de cititor şi întru cât nu alterează 

„nici înţelesul textului, nici aspectul general al limbii lui. 
Impotriva intenţiunii noastre s'a tipărit de ex, câte o formă 
ca Bărtad, Sârbu, gălcevi, Ştefan, Cupariul, Paşa, valea Leţ- 
cânilor în loc -de Bârlad, Sârbu, gâlcevi, Stefan, cupariul, 
pașa, Valea Lejcanilor ş. a. Trebuie să amintesc însă în- 
deosebi că la pag. 20 s'a tipărit greșit de două ori Jalcov- 
schi în loc de Jolcovschi, iar la pag. 228, în notă, 1703 în 
loc de 1708. ” 
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